Information til klager

Sådan behandler Ligebehandlingsnævnet sagen
Sagen hos os

Hvad er
Ligebehandlingsnævnet?
Ligebehandlingsnævnet
behandler klager over
forskelsbehandling.

Du har klaget til Ligebehandlingsnævnet. Vi vil nu behandle din sag.
Det er gratis at klage til os.

Hvad kan nævnet afgøre?
Vi afgør, om lovgivningen om ligebehandling er overtrådt.

Klage til
Ligebehandlingsnævnet

Nævnets
sekretariat sender
denne pjece
sammen med et
brev om, at vi har
modtaget sagen

Sekretariatet
indsamler
oplysninger

Nævnets sekretariat
ligger i Ankestyrelsen,
der er en uafhængig
myndighed under
Social- og Integrationsministeriet.

Afgørelsen

Sagsbehandling

Møde i
Ligebehandlingsnævnet

Nævnet kan også bestemme, at du skal have en økonomisk godtgørelse.
Hvis du skal have en godtgørelse, skal den, du har klaget over, betale senest
14 dage efter, at afgørelsen er modtaget.
En typisk sag
hos Ligebehandlingsnævnet
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Normalt ca. 9 måneder

Sekretariatet kan afvise din sag
Vi kan afvise sagen, hvis den ikke er egnet til behandling i nævnet,
eller hvis det er åbenbart, at du ikke kan få ret i din klage.

Hvornår træffer nævnet afgørelse?
I brevet, vi sender sammen med denne pjece, står der, hvornår nævnet regner
med, at din sag er afgjort.

Sådan undersøger nævnets sekretariat sagen
Vi indhenter de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan afgøre sagen.
Vi kan både bede dig, og den, du har klaget over, om at sende os oplysninger.
Det er vigtigt, at du svarer, hvis vi beder dig om oplysninger. Ellers kan det
være, at vi ikke kan behandle din klage. Hvis den, du har klaget over, ikke
sender de oplysninger, som vi beder om, kan nævnet beslutte at afgøre sagen
alene på baggrund af dine oplysninger.

Sekretariatet hører parterne
Vi vil normalt høre hver part – dig og den du klager over – to gange. I enkelte
sager er det tilstrækkeligt med én høringsrunde. Alle oplysninger, du sender til
os, bliver normalt også sendt til den, du har klaget over. Det gør vi, for at
modparten har mulighed for at give sine bemærkninger til din klage.

Brug vores
hjemmeside
Du kan læse mere om,
hvordan vi behandler
sager på vores
hjemmeside:
www.ligebehandlingsnaevnet.dk
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Det er altid dig, der får det sidste ord i sagen.
Ligebehandlingsnævnets sagsbehandling foregår på skriftligt grundlag.
Det betyder, at det ikke er muligt for sagens parter at møde op og give
mundtlig forklaring for nævnet. Nævnet kan heller ikke indkalde vidner.

Gode råd, som kan hjælpe til hurtigere sagsbehandling


Send de relevante bilag hurtigst muligt – i afskedigelsessager vil vi
gerne have ansættelsesbrevet, opsigelsen og de seneste 3-6 lønsedler.



Send bilagene med som dokumenter – det er ikke nok med links
med henvisning til avisartikler, domme mv. Det er fordi elektroniske
informationer kan være blevet ændret eller slettet, siden du så dem.



Send alle argumenter og oplysninger så tidligt som muligt under.
sagsbehandlingen.



Send kun svaret én gang – vi ønsker ikke både at få det pr. mail,
fax og brev.



Send kun svaret til os, og ikke til modparten.

Sådan afgør nævnet sagen
Sagen bliver afgjort på et møde i Ligebehandlingsnævnet.
Formanden eller én af næstformændene for nævnet og to andre
medlemmer deltager i mødet. Alle medlemmer af nævnet er
jurister. De drøfter sagen, inden de træffer en afgørelse.

Vi sender afgørelsen
Efter mødet i nævnet sender vi et brev med afgørelsen til dig
og den, du har klaget over. I brevet forklarer vi, hvorfor nævnet er nået
frem til resultatet, og hvilke oplysninger nævnet har lagt vægt på.
Hvis den, du har klaget over, ikke efterlever nævnets afgørelse, kan du bede
nævnet om at indbringe sagen for domstolene. Det er gratis for dig.

Din afgørelse bliver offentliggjort
Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort på Ligebehandlingsnævnets
hjemmeside. Navne på personer og virksomheder bliver ikke offentliggjort.

Ring eller skriv til os
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os
på tlf. 33 41 12 00 eller sende en mail til ast@ast.dk.

Hvorfor bliver min
sag offentliggjort?
Din sag bliver
offentliggjort i en
database på
Ligebehandlingsnævnets hjemmeside
for, at man kan finde
nævnets praksis ved at
søge i alle nævnets
afgørelser.

