
 

  

 

Hvad må du som bisidder i mødet med myndighederne?  

  

Tip en 13’er  
  

Spørgsmål:  
 

JA X NEJ 

1. Må bisidder bede borgeren om at tie stille?     

2. Må bisidder optage samtalen på bånd?     

3. Må bisidder stille uddybende spørgsmål     

4. Må bisidder bede om en pause?     

5. Må bisidder ansøge om noget på vegne af borgeren?     

6. Må bisidder tale på vegne af borgeren?     

7. Må bisidder fortælle borgeren hvad han/hun skal gøre?  
   

8. Må bisidder mægle i diskussioner mellem borgeren og 
sagsbehandleren?  

   

9. Må bisidder skaffe ekstra information til borgeren?  
   

10. Må bisidder hjælpe med at lave et nyt møde?     

11. Må bisidder gennemgå skriftlig dokumentation og breve fra 
kommunen sammen med borgeren?  

   

12. Må bisidderen ringe til kommunen og bede om oplysninger?     

13. Kan bisidderen få aktindsigt?     

  

    



 

 

 

 

 

 

Svar-ark: Hvad må du som bisidder?  
Generelt: En bisidder ’sidder bi’ og handler som udgangspunkt aldrig på vegne af den borger, der skal 

hjælpes. Det er også det, der adskiller en bisidder og en partsrepræsentant, f.eks. en advokat. Hvis 

bisidderen skal spille en mere aktiv rolle i behandlingen af sagen, skal det derfor altid ske efter der er 

lavet en klar aftale med den borger, der skal hjælpes.   
 

 

Spørgsmål Svar 

1. Må bisidder bede borgeren 
om at tie stille?  

Som udgangspunkt nej. Med mindre bisidder og borger på 
forhånd har aftalt at bisidderen griber ind. Det kan f.eks. være hvis 
borgeren bliver meget vred eller ikke hører efter. 

2. Må bisidder optage 
samtalen på bånd?  

Ja, hvis borgeren på forhånd har givet udtryk for at han/hun 
ønsker det. 

3. Må bisidder stille 
uddybende spørgsmål  

Ja, altid og gerne. Bisidderens fornemste opgave er at sikre at 
borgeren følger sig set hørt og forstået – og forstår indholdet at 
mødet. Uddybende spørgsmål kan hjælpe med det. 

4. Må bisidder bede om en 
pause?  

Ja. Hvis bisidderen fornemmer at det kan gavne borgeren  

5. Må bisidder ansøge om 
noget på vegne af 
borgeren?  

Ikke uden en fuldmagt fra borgeren. 

6. Må bisidder tale på vegne 
af borgeren?  

Kun hvis det er aftalt på forhånd, eller borgeren under vejs i 
mødet beder bisidderen om det. Det er bedst at aftale på forhånd, 
hvad bisidder skal sige. 

7. Må bisidder fortælle 
borgeren hvad han/hun 
skal gøre?  

Nej. Bisidder kan ikke vide hvad der er bedst for borgeren. Men 
bisidder kan stille spørgsmål, og på den måde hjælpe borgeren 
med at tænke situationen igennem og træffe sine egne 
beslutninger på et oplyst grundlag 

8. Må bisidder mægle i 
diskussioner mellem 
borger og sagsbehandler?  

Nej. Bisidder er der for borgeren. Men ved at stille opklarende 
spørgsmål kan bisidder medvirke til at øget forståelsen og udrede 
misforståelser der – måske – har ført eller kan føre til konflikt. 

9. Må bisidder skaffe ekstra 
information til borgeren?  

Ja, altid. Flere oplysninger kan hjælpe borgeren med at træffe 
gode og oplyste beslutninger.  

10. Må bisidder hjælpe med at 
lave et nyt møde?  

Ja, hvis borgeren ønsker et nyt møde. 

11. Må bisidder gennemgå 
skriftlig dokumentation og 
breve fra kommunen 
sammen med borgeren?  

Ja, hvis borgeren ønsker det. Brug borgerens computer hvis I skal 
logge ind på e-boks. Så får du/I ikke problemer med 
persondataloven. 

12. Må bisidderen ringe til 
kommunen og bede om 
oplysninger?  

Ja, hvis oplysningerne er af generel karakter. Indhentning af 
personfølsomme oplysninger kræver at bisidder får en fuldmagt 
af borgeren – eller at borgeren selv deltager i opkaldet. 

13. Kan bisidderen få 
aktindsigt?  

Nej, ikke uden en fuldmagt fra borgeren. Borgeren kan altid selv 
få aktindsigt i sin egen sag. 

 

  


