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Jeg har den 30. marts 2016 modtaget EHS Foreningens klage af 18. marts
2016 med bilag. Klagen er også stilet til Institut for Menneskerettigheder, ligesom den er sendt til orientering (sendt cc) til Det Centrale Handicapråd og
Danske Handicaporganisationer.

Dok.nr. 16/01500-4/PLS
Bedes oplyst ved henvendelse

Formålet med EHS Foreningens klage er – som jeg forstår det – at få EHS
anerkendt som et funktionshandicap. Det fremgår, at foreningen generelt er
utilfreds med myndighedernes behandling af borgere med EHS. Disse borgere er efter foreningens opfattelse udsat for diskrimination, og de får ikke den
hjælp og støtte, som de har brug for og er berettigede til. Foreningen har bl.a.
henvist til artikel 5 og 9 i FN’s Handicapkonvention.
Som ombudsmand er det min opgave at behandle klager over den offentlige
forvaltning og at bedømme om myndigheder eller personer, der er omfattet af
ombudsmandens kompetence, handler i strid med gældende ret eller på anden måde gør sig skyldige i fejl eller forsømmelser under udøvelsen af deres
opgaver (§ 7, stk. 1, og § 21 i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Kerneområdet for ombudsmandens
virksomhed er at kontrollere rigtigheden af myndighedernes konkrete afgørelser over for borgerne og i den forbindelse at efterprøve, om myndighederne
har overholdt de gældende forvaltningsretlige regler mv.
Ombudsmandens behandling af sager sker på et juridisk grundlag – og jeg
har som ombudsmand ikke lægelig fagkundskab til rådighed. Jeg har derfor
f.eks. ikke mulighed for at vurdere karakteren af forskellige lidelser og symptomer mv. Spørgsmålet om anerkendelse af EHS som et funktionshandicap
falder således både uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed
og uden for ombudsmandens faglighed.
Jeg har på baggrund af ovenstående besluttet ikke at indlede en ombudsmandsundersøgelse i anledning af EHS Foreningens henvendelse. Jeg henviser til § 16, stk. 1, i ombudsmandsloven. Efter denne bestemmelse afgør

+ vejledning

ombudsmanden selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.
Jeg bemærker, at EHS Foreningen og/eller foreningens medlemmer har mulighed for at klage til mig over konkrete afgørelser fra myndighederne. I den
forbindelse skal jeg særligt vejlede om følgende:
Ombudsmanden kan ikke behandle klager over forhold, der kan indbringes for
en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse
(ombudsmandslovens § 14). Det betyder, at en sag skal være endeligt afsluttet i det administrative klagesystem, før jeg kan behandle den.
En klage til ombudsmanden skal være indgivet ”inden et år efter, at forholdet
er begået” (ombudsmandslovens § 13, stk. 3). Klagefristen regnes fra den
dag, hvor borgeren har modtaget den endelige administrative afgørelse i sagen.
Jeg henviser i øvrigt til den vedhæftede vejledning om at klage til ombudsmanden.
Jeg foretager mig ikke mere i anledning af EHS Foreningens henvendelse.
Jeg har sendt en kopi af dette brev til Christina Funch Mellgren (formand for
EHS Foreningen) og Karin Nørgaard (medlem af EHS Foreningens bestyrelse).
Jeg har endvidere til orientering sendt en kopi af dette brev til Institut for Menneskerettigheder, Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer.

Med venlig hilsen
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