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Forord
Denne bog er primært udarbejdet med henblik på undervisningen i forvaltningsret på Københavns Universitet. Sigtet med bogen er at give de studerende – og andre med interesse for forvaltningsretlige spørgsmål – et
godt og sikkert overblik over domstolenes og ombudsmandens bedømmelse
af forvaltningsretlige spørgsmål.
I forhold til tidligere udgaver af »Ombudsmandsudtalelser til forvaltningsret« er oversigten over konkrete ombudsmandsudtalelser bl.a. suppleret med udtalelser optaget i beretningerne fra 2001 til 2004 samt udtalelser
fra 2005, der er lagt ud på ombudsmandens hjemmeside. Der er endvidere
medtaget et stort antal domme vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål,
der er optaget i UfR fra 1997 til og med juni 2006 samt et mindre antal ældre domme.
Vi takker stud. jur. Jonas Hansen, Ida Marie Schydt og Brian Jürs samt
det dygtige team af sekretærer i afdelingen for offentlig ret hos DLA Nordic for værdifuld medvirken ved udarbejdelsen af denne bog. Vi skylder
herudover fortsat stor tak til Lene Harkes, der tidligere har medvirket ved
udarbejdelsen af en væsentlig del af de mange referater af ombudsmandsudtalelser.
Endelig takker vi DLA Nordic for at have støttet udgivelsen af denne
bog.
Ethvert forslag til forbedringer i forbindelse med en fremtidig opdatering
af bogen vil naturligvis blive modtaget med tak.
København, august 2006

Anders Valentiner-Branth, Egil Husum og Line Markert
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Kapitel 1

Om Folketingets Ombudsmand
1.1. Indledning
Grundlovens § 55 foreskriver, at der ved lov skal bestemmes, at Folketinget
skal vælge en eller to personer til at have indseende med forvaltningen.
§ 55 er en del af grundlovsrevisionen i 1953. Sigtet var at tilvejebringe en
ramme for en ombudsmandsordning til dels efter svensk mønster.
§ 55 indfører ikke i sig selv en ombudsmandsordning, men kan derimod
siges at være en »løfteparagraf«, der pålægger lovgivningsmagten at vedtage
en ombudsmandslov.1
Rammen for ombudsmandsinstitutionen blev skabt med den første ombudsmandslov nr. 109 af 22. marts 1954. Loven er senere ændret i 1959,
1961, 1971 og 1996. Den nugældende lov nr. 473 af 12. juni 1996, der trådte
i kraft den 1. januar 1997, er bl.a. på baggrund af anbefalingerne i betænkning nr. 1272/1994 om ombudsmandsloven væsentligt revideret i forhold til
tidligere love. Den væsentligste ændring var, at Folketingets Ombudsmand
principielt fik samme indseende med den kommunale forvaltning som med
statsadministrationen.2
Den danske ombudsmandsinstitution var den tredje i Verden. Kun Sverige,
der allerede i 1809 fik deres første ombudsmand, og Finland, der i 1919 indførte deres ombudsmandsordning efter svensk forbillede, havde en ombudsmand før Danmark.
Der er i løbet af de sidste 30-40 år sket en betydelig udbredelse af ombudsmandkontrolformen til stort set alle dele af verden.3

1

Det antages, at der ikke ud fra en forfatningsretlig synsvinkel kunne stilles krav om grundlovshjemmel for indførelsen af ombudsmandskontrol. Ombudsmandsinstitutionen kunne
således have været indført ved lov.
2
Den nugældende lov er senere ændret ved lov nr. 556 af 24. juni 2005 som følge af kommunalreformen (L139, FT 2004-2005, 2. samling).
3
I betænkning 1272/1994 om ombudsmandsloven er der i kapitel 1 gengivet hovedtrækkene fra en række ombudsmandsordninger i lande, som i forvaltnings- og forfatningsmæssig
henseende er sammenlignelige med danske forhold. Se tilsvarende i indledningen til den
kommenterede ombudsmandslov, 1999, XIV.
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1.2. Ombudsmandsinstitutionens ideologiske grundlag
Allerede af bemærkningerne til forfatningskommissionens grundlovsudkast
fremgår, at ombudsmandsprøvelsen skal udgøre et supplement til domstolenes prøvelsesret med forvaltningen.4
I forbindelse med Folketingets behandling i februar 1953 af lovforslaget,
der førte til den første ombudsmandslov, blev der givet klart udtryk for, at
ombudsmandsinstitutionen ville være en institution med vidtrækkende konsekvenser. Justitsminister Helga Pedersens anførte bl.a. følgende:
»Forslaget om en ombudsmand betegner en nydannelse i dansk ret. Selvom
lovforslaget er ret kort og overskueligt, må man gøre sig klart, at dets konsekvenser er vidtrækkende, ikke alene for de tjenestemænd og andre, der omfattes af forslaget, men for den
retlige ordning i samfundet i almindelighed.«

Af Retsudvalgets betænkning vedrørende lovforslaget, der førte til 1996loven, fremgår, at »kerneområdet for ombudsmandens virksomhed til enhver
tid skal være varetagelse af den enkelte borgers interesser i forhold til de offentlige myndigheder.« 5
Folketingets Ombudsmand er anbragt mellem Folketing, forvaltning og
borger. Uden egentlige magtbeføjelser er det ombudsmandens opgave at sikre, at forvaltningen fungerer tilfredsstillende.
Ombudsmandsinstitutionen anser det for sit formål at styrke borgernes stilling overfor forvaltningen. For at realisere dette mål er der tradition for, at
Folketingets Ombudsmand udøver en vis aktivisme i forhold til at styrke
borgernes retsstilling overfor forvaltningen. Det er også derfor, at Folketingets Ombudsmand har fået tilnavnet »den lille mands advokat«.
Ombudsmandsinstitutionens selvopfattelse, der har en ganske stor indflydelse på udviklingen af ombudsmandens praksis, hviler på et solidt historisk
grundlag. Institutionens aktive borgervenlighed kom først til udtryk i de
krav, ombudsmanden stillede til forvaltningens adfærd i forhold til borgerne,
hvad enten forvaltningen brugte retlige virkemidler eller ej. Dette har bl.a.
givet udtryk i krav om hensynsfuldhed, nøjagtighed, redelighed osv.
Aktivismens vigtigste udslag har imidlertid drejet sig om forvaltningsprocessen. Der kan navnlig peges på, at de retsgrundsætninger, der gælder på
forvaltningsrettens område, ofte er skabt i Folketingets Ombudsmands praksis. Retsgrundsætningerne er herudover skabt i administrativ praksis, hvor-

4
5

Rigsdagstidende 1952/53, tillæg A, side 4070.
Folketingstidende 1995/96 tillæg B, side 871 ff.
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imod domstolenes rolle ved skabelsen af almindelige retsgrundsætninger
vedrørende forvaltningens sagsbehandling har været beskeden. 6
Som eksempel på en retsgrundsætning udviklet i ombudsmandens praksis
kan nævnes pligten til partshøring, der i dag til dels er blevet implementeret i
forvaltningslovens § 19.

1.3. Hvem er ombudsmanden
Af ombudsmandslovens § 2, stk. 1, følger som en negativ afgrænsning, at
medlemmer af Folketinget og kommunale råd ikke kan udføre hvervet som
ombudsmand.
Af § 2, stk. 2, fremgår som et minimumskrav, at ombudsmanden skal have
bestået juridisk kandidateksamen. Allerede i forarbejderne til den oprindelige
lov anførtes det imidlertid, at man gik ud fra, at Folketinget til dette betydningsfulde hverv ville vælge personer, som bl.a. i henseende til juridisk indsigt og erfaring nyder et kvalificeret omdømme.
Det følger af grundlovens § 55, at Folketinget ved lov kan bestemme, om
der skal vælges en eller to ombudsmænd.
Om der skal vælges en eller to ombudsmænd, blev drøftet af ombudsmandslovudvalget, der konkluderede, at det er helt afgørende for ombudsmandsordningens succes, at ombudsmanden personligt kan præge institutionens virksomhed. Udvalget pegede bl.a. på, at det for flere ombudsmænd kunne være vanskeligt at fastholde en linie, ikke mindst i bedømmelsen af generelle forvaltningsretlige processuelle spørgsmål og i fastlæggelsen
af kravene til god forvaltningsskik.7
Af Retsudvalgets betænkning vedrørende forslaget til ny ombudsmandslov
følger endvidere, at Retsudvalget lagde »afgørende vægt på, at Folketingets
Ombudsmand personligt kan præge ombudsmandsinstitutionens virksomhed
og i videst muligt omfang kan have personligt kendskab til de udtalelser, der
afgives.«8
Det er altså den dominerende opfattelse, at der i Danmark alene bør være
én ombudsmand. I overensstemmelse hermed følger det af ombudsmandslovens § 1, stk. 1, at Folketinget vælger en ombudsmand.
Siden den danske ombudsmandsinstitution blev etableret, har der i øvrigt
kun været fire personer, der har været Folketingets Ombudsmand. Fra marts
1955 indtil 1. juli 1971 var professor, dr. jur. Stephan Hurwitz ombudsmand.
Fra 1. juli 1971 indtil 1. juli 1981 var Lars Nordskov Nielsen ombudsmand.
Fra 1. juli 1981 indtil 1. januar 1987 var dr. jur. Niels Eilschou-Holm om6

Der henvises til Bent Christensen, Prøvelse, 1994, side 107 og 286.
Betænkning 1272/1994 om ombudsmandsloven, side 132 f.
8
Folketingstidende 1995/96, tillæg B, side 871.
7
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budsmand. Eilschou-Holm blev afløst af den nuværende ombudsmand professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen, der har været ombudsmand siden
den 1. januar 1987.

1.4. Ombudsmandens forhold til Folketinget
Det er et vigtigt kendetegn ved den danske ombudsmandsordning, at ombudsmanden er valgt af det til enhver tid siddende Folketing. Valget af ombudsmand sker efter hvert folketingsvalg, eller når embedet er ledigt, jf. ombudsmandslovens § 1, stk. 1.
Ombudsmanden kan med 6 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned, jf. ombudsmandslovens § 4, stk 1. Der er fastsat en aldersgrænse, idet ombudsmanden afskediges fra udgangen af den måned,
hvor vedkommende fylder 70 år, jf. ombudsmandslovens § 4, stk. 2.
Folketinget kan i øvrigt når som helst vælge at afskedige den siddende
ombudsmand, såfremt ombudsmanden ikke længere nyder Folketingets tillid,
jf. § 3, stk. 1. I perioden fra 1955 til i dag er det imidlertid ikke sket, at Folketinget har mistet tilliden til en ombudsmand, men uanset dette er bestemmelsen udtryk for, at der foreligger en personel afhængighed af Folketinget.
Derimod er Folketingets Ombudsmand i forbindelse med udførelsen af sit
arbejde helt uafhængig af Folketinget, jf. ombudsmandslovens § 10.
Denne funktionelle uafhængighed af Folketinget har som konsekvens, at
Folketinget ikke kan give bindende henstilling til ombudsmanden vedrørende hans virksomhed.
Hvis et spørgsmål har været bedømt af Folketinget, et folketingsudvalg,
Udenrigspolitisk Nævn eller statsrevisorerne må ombudsmanden enten afvise
at behandle en klage vedrørende dette spørgsmål, eller også skal ombudsmanden ved behandlingen af klagen lægge Folketingets eller det pågældende
folketingsorgans bedømmelse uprøvet til grund.
Hvis Folketinget derimod alene har orienteret sig om sagen, er ombudsmanden ikke afskåret fra at behandle en klage i sagen. Det sidstnævnte var
tilfældet i Tamil-sagen, der er gengivet i Folketingets Ombudsmands Beretning 88.100.9
Folketinget eller et folketingsudvalg kan således ikke forbyde eller påbyde
ombudsmanden at tage en sag op til behandling, ligesom Folketinget ikke
kan give konkrete direktiver vedrørende ombudsmandsprøvelsen. Folketinget kan heller ikke anses som klageinstans i forhold til ombudsmanden.

9

Der henvises til den kommenterede ombudsmandslov 1999, side 46 f, og Helle Bødker
Madsen, Forvaltningsret, Almindelige emner, 2004, side 482 f.
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Folketingets Ombudsmand har f.eks. afstået fra at behandle en klage fra et
folketingsmedlem over en annonce vedrørende en ny skattereform, der var vedtaget af Folketinget med 146 mandater. Da spørgsmålet både havde været behandlet i Skatte- og Afgiftsudvalget og givet anledning til, at flere folketingsmedlemmer havde stillet spørgsmål til
ministeren, afviste ombudsmanden at behandle sagen. Ombudsmanden henviste i den forbindelse til »den generelle betragtning, at ombudsmandsembedets funktionsdygtighed og
anerkendelse i væsentlig grad bygger på den almindelige tillid til ombudsmandens politiske
neutralitet. Denne tillid forudsætter, at det søges undgået, at ombudsmanden placeres som
led i en politisk konflikt mellem på den ene side Folketinget eller dele heraf og på den an10
den side regeringen eller et medlem af denne.«
I en sag, der gengives i Folketingets Ombudsmands Beretning 01.136, har
ombudsmanden beskrevet forholdet til Folketinget på følgende måde:
»Ombudsmanden kan ikke behandle klager over ministres virksomhed i forhold til Folketinget. Ombudsmanden anses således for at være inkompetent til at behandle
f.eks. klager over ministres lovforslag, svar på folketingsspørgsmål eller andre udtalelser til
Folketinget, herunder til folketingsudvalg. Det forhold at en ministers vurdering af eller afgørelse i en konkret sag har været omtalt af ministeren over for Folketinget, antages dog ikke i sig selv at være til hinder for at ombudsmanden undersøger sagen, medmindre Folketinget eller et folketingsudvalg har taget stilling til den konkrete sag.« I forhold til den konkrete sag udtalte ombudsmanden herefter følgende:
»Det indebærer at jeg i den foreliggende sag ikke kan behandle klagen generelt i forhold til de udtalelser som skatteministeren afgav over for Folketinget og Folketingets Skatteudvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslag nr. L 244. Mine følgende
bemærkninger angår derfor alene de af skatteministerens udtalelser i sagen som konkret relaterer sig til afgiftsmæssig betydning af aftalen af 1. januar 1999. Jeg har herved lagt til
grund at der ikke fra Folketingets side foreligger en stillingtagen til denne konkrete aftale
som afskærer mig fra at behandle denne del af den foreliggende klage.«

Formanden for Folketingets Retsudvalg har i brev af 13. december 1996
meddelt ombudsmanden, at udvalget ikke for tiden ser noget behov for at få
udfærdiget en instruks for ombudsmandens virksomhed. Heller ikke efterfølgende er der blevet udfærdiget en instruks. Adgangen, til at Folketinget kan
fastsætte almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, jf. §
10, er således ikke udnyttet.11 Af brevet fremgår imidlertid, at opmærksomheden fortsat bør være rettet mod et eventuelt behov for en instruks.
Bliver ombudsmanden i særlige tilfælde opmærksom på mangler ved gældende love, bekendtgørelser eller lokale bestemmelser, skal ombudsmanden
give Folketinget og vedkommende minister henholdsvis vedkommende
kommunalbestyrelse meddelelse herom, jf. ombudsmandslovens § 12.

10

Der henvises til Folketingets Ombudsmands Beretning 1987, side 135, hvor der i øvrigt
er henvist til 1973, side 68; 1978, side 12, 1981, side 9 og 1982, side 8-9.
11
Det henvises til den kommenterede ombudsmandslov 1999, side 48. Den tidligere gældende instruks for Folketingets Ombudsmand blev ophævet med virkning fra den 1. juli
1997, jf. ombudsmandslovens § 31, stk. 2.
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Ombudsmandslovens § 5 og § 6 vedrører ombudsmandens løn, ventepenge og pension mv. Disse bestemmelser vil ikke blive undergivet en nærmere
behandling her.
1.4.1.

Beretningerne

Det følger af ombudsmandslovens § 11, at ombudsmanden skal afgive en årlig beretning til Folketinget om sin virksomhed, samt at beretningen skal offentliggøres.
Ombudsmanden har i brev af 18. november 1992, der er et svar på et folketingsspørgsmål, redegjort for de kriterier, der indgår i afvejningen af, hvilke sager der skal omtales i den årlige beretning.
Der udvælges sager, der dels må anses for at have principiel juridisk interesse, dels indeholder væsentlige fejl og forsømmelser fra forvaltningens
side.
Folketingets Ombudsmand lægger i den forbindelse navnlig vægt på, om
sagen angår et spørgsmål af principiel betydning, hvortil der i ombudsmandens beretning eller offentliggjort domspraksis ikke tidligere er taget stilling,
eller om det i øvrigt drejer sig om spørgsmål, hvor det må anses for praktisk
væsentligt for retsreglernes rette anvendelse at henlede myndighedernes opmærksomhed på udtalelsen. Det vil navnlig være tilfældet, hvor det pågældende prøvelsestema vil optræde i en række andre sager end den konkrete
sag.
Det er således i praksis kun et mindretal af de sager, der giver anledning til
kritik eller henstilling, der omtales i beretningerne. Omvendt er der også sager af principiel juridisk interesse, der er gengivet i beretningerne, selv om de
ikke har givet anledning til kritik eller henstilling. 12
I Folketingets Ombudsmands Beretning for 2004 er således kun gengivet
38 nye udtalelser vedrørende konkrete sager. Dette skal sammenholdes med,
at ombudsmanden i 2004 afsluttede behandlingen af 3.964 sager, hvoraf 921
sager blev realitetsbehandlet. I 147 af de realitetsbehandlede sager blev der
afgivet kritik, henstilling mv. Det er altså langt under en tredjedel af disse
sager, der er gengivet i beretningen.13
Som en naturlig videreførelse af almindelige kontradiktionsprincipper og
principper om fair trial er det i ombudsmandslovens § 11, stk. 2, fastsat, at
der i offentliggjorte udtalelser skal medtages oplysninger om, hvad den pågældende myndighed eller person har anført til sit forsvar.
12

Ombudsmandens brev af 18. november 1992 er gengivet i den kommenterede ombudsmandslov, 1999, side 51.
13
Der henvises til Folketingets Ombudsmands Beretning for 2004, side 16, hvor årets sager
er nærmere belyst i tal.
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1.5. Organisationen af ombudsmandsinstitutionen
I lovens kap. 8 er der medtaget bestemmelser om personale, organisation og
habilitet mv.
Det følger af ombudsmandslovens § 26, at ombudsmanden selv antager og
afskediger sine medarbejdere. Ombudsmandens træffer også selv afgørelse
om det tildelte budget fra Folketinget, ligesom ombudsmanden selv fastlægger embedets organisation.
Efter § 27 er det overladt til ombudsmanden at bestemme, hvorvidt en af
medarbejderne midlertidigt skal udøve ombudsmandens funktioner. I praksis
overlades kompetencen til direktøren. I de senere års beretninger er direktørens kompetence beskrevet på følgende måde:
»Direktør Jens Møller varetager i nødvendigt omfang en vis andel af de opgaver som efter loven er henlagt til ombudsmanden. Direktøren kan inden for dette område
efter delegation fra ombudsmanden varetage ombudsmandens funktioner, herunder afgive
endelig udtalelse i en sag og foretage inspektioner. I ombudsmandens fravær overtager direktøren ombudsmandens opgaver når ombudsmanden træffer beslutning herom, jf. ombudsmandslovens § 27. Direktøren har endvidere det overordnede ansvar for ombuds14
mandsinstitutionens drift.«

Ombudsmanden har pligt til at administrere embedet i overensstemmelse
med forarbejdernes forudsætning om, at arbejdet i ombudsmandsinstitutionen tilrettelægges således, at ombudsmanden personligt kan tage stilling til
de grundlæggende afgørelser og følge den almindelige praksis. På den baggrund må det på den ene side antages, at § 27 har et begrænset anvendelsesområde, på den anden side er der klart ikke pligt til, at ombudsmanden skal
inddrages i hver eneste sag.15 I betænkning 1272/1994 er det beskrevet på
følgende måde:
»Udvalget finder, at den nuværende ordning, hvorefter ombudsmanden selv
træffer bestemmelse om institutionens organisatoriske indretning, bør fastholdes. Loven bør
ikke indeholde regler herom.
…
Arbejdet internt i institutionen må tilrettelægges således, at ombudsmanden
personligt kan tage stilling til grundlæggende afgørelser og følge den almindelige praksis,
også selv om ombudsmanden ikke inddrages i hver eneste sag.

14

Der henvises til Folketingets Ombudsmands Beretning 04.9. Jens Møller har været ansat
som afdelingschef i ombudsmandsinstitutionen siden 1987. Siden 1. januar 1990 har Jens
Møller som led i en normeringsudvidelse, der er beskrevet i Folketingets Ombudsmands
Beretning 90.9 , fungeret som stedfortræder for ombudsmanden, først som retschef og siden
2004 som direktør.
15
Der henvises til Folketingstidende 1995/96, tillæg A, spalte 1716.
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Bestemmelsen i den nuværende lovs § 6, stk. 4, (den gældende ombudsmandslovs § 16) må bevidst anvendes til at koncentrere institutionens behandling af klager
om dem, der har særlig betydning, herunder for forvaltningens fremtidige adfærd.«

Den aktuelle organisation af ombudsmandsinstitutionen vil ikke blive beskrevet nærmere her.16

1.6. Ombudsmandens kompetence
Tidligere havde ombudsmanden begrænset kompetence i forhold til kommunerne. Dette blev ændret med virkning fra den 1. januar 1997, således at Folketingets Ombudsmand virker inden for den offentlige forvaltning, jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 1. Det betyder, at ombudsmandsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven har stort set identiske anvendelsesområder.
Overfor myndigheder, der organiseres som led i den traditionelle offentlige forvaltning, er ombudsmanden kompetent. Dette gælder, selv om myndighedens opgave svarer til den, en række private virksomheder varetager.
Ombudsmanden er således kompetent over for hele statsforvaltningen og
kommunalforvaltningen.17
I betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision gennemgås på
side 86 ff. gældende ret vedrørende myndighedsbegrebet. Her anføres bl.a.
følgende:
Alle typer af forvaltningsmyndigheder indenfor stat og kommune, men også
de såkaldte særlige forvaltningsenheder, der har karakter af selvstændige retsobjekter, f.eks.
Danmarks Nationalbank og Danmarks Radio, er omfattet af myndighedsbegrebet.
Under den nærmere afgrænsning fremhæves på side 89 følgende:
»Særlige forvaltningsenheder med selvstændig retssubjektivitet, må derimod
antages at være omfattet af myndighedsbegrebet. Der kan navnlig henvises til institutioner
mv., der er oprettet ved det offentliges foranstaltning eller overgået til det offentlige ved eller i henhold til lov.«

Udenfor offentlighedsloven, forvaltnings- og ombudsmandslovens anvendelsesområde falder endvidere som udgangspunkt institutioner, foreninger og
selskaber, der er organiseret på privatretligt grundlag. Dette gælder, selvom
den virksomhed, der udøves, ganske kan sidestilles med den, der sædvanligvis udøves af forvaltningsmyndigheden.
Ombudsmanden er således ikke kompetent over for private selskaber, foreninger, institutioner mv. Dette gælder også, selv om den pågældende enhed
16

Interesserede kan få yderligere oplysninger herom på Folketingets Ombudsmands hjemmeside www.ombudsmanden.dk, hvor der bl.a. er gengivet en aktuel organisationsplan.
17
For en beskrivelse af forvaltningsorganerne kan der f.eks. henvises til Bent Christensen,
Opgaver, hjemmel og organisation, 1997, kap. 6.
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udfører opgaver for det offentlige i medfør af særlig hjemmel i lov eller efter
aftale. Når forvaltningsmyndigheder søger bistand fra en person eller virksomhed i den private sektor til løsning af myndighedens opgaver, er ombudsmanden imidlertid fortsat kompetent til at vurdere, om myndigheden lever op til sit ansvar for den virksomhed, som overlades til den private.
Hovedreglen gennembrydes dog, hvis de omtalte institutioner udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og i sammenhæng hermed er
undergivet intensiv regulering, tilsyn og kontrol. I betænkning 857/1978 anføres på side 87 følgende bemærkninger herom:
»I visse tilfælde er sådanne institutioner, hvis retsgrundlag er privatretligt
imidlertid helt eller delvist undergivet offentlig indflydelse eller kontrol, f.eks. i form af aktiebesiddelse eller ved det offentliges indflydelse på sammensætningen af institutionens ledelse og/eller institutionens daglige drift. Det forekommer ligeledes, at privatretligt organiserede institutioner er tillagt funktioner af klar offentligretlig karakter, samt at sådanne institutioners virksomhed helt eller delvist finansieres ved tilskud fra det offentlige.«

Ved bedømmelsen, af om en institution henhører under den offentlige forvaltning, skal der bl.a. lægges vægt på en bedømmelse af institutionernes organisatoriske placering. Er der fortsat tvivl om institutionens placering, skal
der tillige lægges vægt på, hvilke funktioner institutionen udøver mv.
Selvejende institutioner mv. kan derfor kun henregnes til myndighedsbegrebet og dermed være omfattet umiddelbart af loven, såfremt de udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og som følge heraf er undergivet intensiv offentlig regulering og kontrol, og såfremt sådanne institutioners virksomhed helt eller delvist finansieres ved tilskud fra det offentlige.
På baggrund heraf anses selvejende institutioner med driftsoverenskomst –
som f.eks. selvejende børnehaver – der finansieres fuldt ud via offentlige
midler, og som er undergivet en ganske tæt styring af kommunerne, for at
være en del af den offentlige forvaltning, og derfor er ombudsmanden kompetent i forhold til sådanne institutioner. Derimod vil private efterskoler, seminarier og folkehøjskoler fortsat falde uden for ombudsmandens kompetence. 18
Som et eksempel på den konkrete vurdering af, om et organ kan
anses for en del af den offentlige forvaltning, kan henvises til sagen vedrørende TV2 omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning fra 89.104. Ombudsmanden henviste til, at TV2 var oprettet i henhold til loven, og anførte
herefter følgende:
»Da TV2 således er oprettet ved det offentliges foranstaltning, vil udgangspunktet … for den nærmere vurdering af institutionens forhold til offentlighedsloven være
dette, at offentlighedsloven må antages at gælde for TV2 som en særlig forvaltningsenhed.
18

Der kan henvises til Folketingstidende 1995/96, tillæg A, spalte 1711.
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Ved vurderingen af om udgangspunktet skal fastholdes, vil det efter min opfattelse være naturligt at lægge vægt på de momenter, som kan føre til, at institutioner af
(delvis) privatretlig karakter må anses for omfattet af offentlighedsloven.
Det drejer sig hovedsageligt om det offentliges indflydelse på sammensætningen af institutionens ledelse og/eller institutionens daglige drift, det offentliges muligheder for kontrol med institutionens virksomhed samt institutionens finansieringsgrundlag.«

Ombudsmanden konkluderede efter en gennemgang af sagen, at
det offentlige havde afgørende indflydelse på sammensætningen af TV2’s ledelse og på virksomhedens finansiering, at der var tale om en væsentlig offentlig indflydelse på institutionens drift, og at der var fastlagt særlige offentlige kontrolordninger.
På den baggrund fandt ombudsmanden, at der ikke var grundlag
for at fravige udgangspunktet om, at TV2, da det var oprettet ved lov, måtte
betragtes som en del af den offentlige forvaltning.
Selvom pantefogder principielt har været anset for omfattet af ombudsmandens kompetence, har ombudsmanden i praksis afvist at undersøge klager over pantefogder i det omfang, deres udpantningsvirksomhed kunne indbringes for fogedretten, jf. ombudsmandslovens § 16, stk. 1.19
Når en myndighed er omfattet af ombudsmandens kompetence, gælder det
myndighedens virksomhed i sin helhed, jf. § 7, stk. 1, der henviser til alle dele af den offentlige forvaltning og lovens generelle afgrænsning af kompetencen ud fra et organisatorisk princip.
Der kan f.eks. henvises til sag omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning 96.75, hvor Patentdirektoratet som en del af sin virksomhed
solgte rådgivningsydelser på forretningsmæssige vilkår. Her var ombudsmandens kompetent over for hele Patentdirektoratets virksomhed.
Folketinget undtager af og til ved lov enkelte områder helt eller delvist fra
forvaltningsloven, offentlighedsloven og ombudsmandsloven. Dette er f.eks.
tilfældet med Procesbevillingsnævnet, hvor det i forarbejderne var anført, at
nævnet ikke etableres som en del af den offentlige forvaltning, hvorfor nævnet ikke er omfattet af offentlighedsloven, forvaltningsloven og ombudsmandsloven.20 I forhold til Domstolsstyrelsen gælder både forvaltningsloven
og offentlighedsloven, men styrelsen er helt undtaget fra ombudsmandens
kompetence, jf. § 8 i lov om domstolsstyrelsen. I givet fald er Folketingets
Ombudsmand naturligvis ikke kompetent over for organet.
Som nævnt i afsnit 1.4. ovenfor er Folketingets Ombudsmand også kompetent i de sager, hvor ministre har medvirket, medmindre ombudsmanden
herved vil komme til at tage stilling til ministrenes virksomhed i forhold til
Folketinget.

19
20

Der henvises til den kommenterede ombudsmandslov, 1999, side 22.
Der henvises til Folketingstidende, Tillæg A, side 2959.
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Normalt er Folketingets Ombudsmand ikke kompetent vedrørende forhold, der hører under dronningen. Ombudsmanden har tilsluttet sig Statsministeriets opfattelse, hvorefter Dronningen i forbindelse med nytårstalen og
taler ved statsbesøg ikke handler som privatperson, men som led i statsstyret,
og at spørgsmål om ret til aktindsigt i dokumenter vedrørende talerne derfor
måtte afgøres efter offentlighedslovens bestemmelser.21
Ombudsmanden er også kompetent i forhold til de kommunale fællesskaber, der er godkendt efter § 60 i den kommunale styrelseslov.
Andre selskaber end kommunale fællesskaber, der er organiseret i selskabsform, f.eks. som aktieselskab eller interessentskab, er aldrig omfattet af
myndighedsbegrebet. Dette gælder selvom staten eller en kommune ejer
100 % af aktierne i selskabet og uanset arten af den virksomhed, der udøves.
Som eksempel herpå kan f.eks. nævnes Tele Danmark A/S og Ørestadsselskabet I/S.22
1.6.1. Forholdet til domstolene
Det følger af ombudsmandslovens § 7, stk. 2, at domstolene ikke er omfattet
af ombudsmandens virksomhed. Udenfor ombudsmandens kompetence falder i hvert fald de domstole, der er omfattet af retsplejeloven. Også enkelte
andre organer må i forhold til ombudsmanden betragtes som domstol.
Det vil være uforeneligt med princippet om magtens tredeling i grundlovens § 3, hvis domstole omfattet af grundlovens kapitel 6 var omfattet af
ombudsmandens kontrol, da ombudsmanden som bekendt udøver sin kompetence på vegne af Folketinget.
Udvalget opgav at fastlægge en præcis afgrænsning for ombudsmandens
kompetence med domstolslignende nævn. Udvalget anbefalede, at ombudsmanden, indtil lovgivningsmagten konkret måtte have truffet afgørelse om
spørgsmålet, bør fastholde den nuværende praksis over for nævn, som ombudsmanden allerede har taget stilling til. Når der ikke tidligere er taget stilling, må ombudsmanden ud fra en vurdering af, om nævnet byder på lignende retssikkerhedsgarantier som domstolene, beslutte, hvorvidt ombudsmandskontrol kan undværes. Ved denne vurdering indgår nævnets opgaver,
proces og sammensætning som væsentlige elementer.
Som ovenfor beskrevet er ombudsmanden kompetent over for alle dele af
den offentlige forvaltning. En modsætningsslutning herfra fører til, at om21

Sagen er omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning 97.293.
En oversigt over de institutioner, organer mv., som ombudsmanden har erklæret sig
kompetent/inkompetent over for er tilgængelig på ombudsmandens hjemmeside
(www.ombudsmanden.dk/om_at_klage/kompetenceliste). En udskrift af denne oversigt pr.
12. juni 2006 er endvidere gengivet i afsnit 3.3.1 nedenfor.
22
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budsmanden ikke er kompetent over for domstolene. Man har imidlertid
valgt at præcisere denne modsætningsslutning i § 7, stk. 2 og 3.23
Dette medfører også, at ombudsmanden vil være afskåret fra at tage stilling til forvaltningsforhold, der er bedømt af domstolene. Som en udløber af
dette forhold afviser ombudsmanden efter fast praksis klager over forvaltningsakter mv., som må forventes at blive pådømt af domstolene, fordi der er
anlagt sag eller med stor sandsynlighed vil blive det, jf. ombudsmandslovens
§ 16, stk. 1, der behandles i afsnit 1.7.1.1. nedenfor.
Hertil kommer, at ombudsmanden også udviser tilbageholdenhed i prøvelsen af sager, der dels på baggrund af deres karakter er bedre egnet til domstolsbehandling, f.eks. fordi der kræves en omfattende bevisførelse mv., dels
hvor der er en særlig adgang til domstolsprøvelse. Afvisning af sådanne sager sker også med henvisning til ombudsmandslovens § 16, stk. 1.
1.6.2. Forholdet til de såkaldte tvistnævn
Det følger af ombudsmandslovens § 7, stk. 3, at ombudsmanden ikke behandler klager over nævn, der i betryggende former træffer afgørelse om tvister mellem private. Dette gælder, selvom vedkommende nævn i anden
sammenhæng betragtes som tilhørende den offentlige forvaltning.
Tvistnævn hviler typisk på et offentligretligt grundlag, og deres hovedopgave er at løse tvister mellem private under domstolslignende former.
Ifølge forarbejderne er begrundelsen for denne indskrænkning af ombudsmandens kompetence, dels at ombudsmanden bør koncentrere sig om sit
kerneområde, hvilket er forholdet mellem forvaltningen og borgerne, dels at
modvirke, at ombudsmandsinstitutionen bliver for stor.24
Ombudsmanden tager i hvert enkelt tilfælde stilling til sin kompetence efter de retningslinier, som er angivet i betænkning nr. 1272/1994, side 91-93.
Ved den konkrete vurdering lægges der vægt på vedkommende nævns opgaver, procesform og sammensætning.
Resultatet af disse vurderinger er gengivet i indledningen til de årlige beretninger under F, ombudsmandens kompetence mv., afsnit B. Fra praksis
kan nævnes, at ombudsmanden bl.a. har anset sig inkompetent over for
Landvæsenskommission for Københavns Amtskommune, Landvæsenskommission for Århus Amtskommune og Det Grønlandske Pressenævn, da
disse organer var tvistnævn, jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 3. 25

23

Der henvises til den kommenterede ombudsmandslov, 1999, side 28 f., hvor den hidtidige praksis i øvrigt er beskrevet på side 30.
24
Der henvises til Folketingstidende 1995/1996, tillæg A, side 1708.
25
Der henvises til Folketingets Ombudsmands Beretning 98.12
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§ 7, stk. 4, giver ombudsmanden mulighed for at bestemme, at selskaber
mv., hvor det ved bekendtgørelse bestemmes, at de pågældende love skal
gælde helt eller delvist, også skal være underlagt ombudsmandens kontrol.
1.6.3. Forholdet til kommunerne
Selvom Folketingets Ombudsmand nu er fuldt kompetent til at kontrollere
den kommunale forvaltning, er der dog fortsat den forskel på den kommunale og den statslige forvaltning, at der i ombudsmandslovens § 8 udtrykkeligt
er peget på, at ombudsmanden i forbindelse med kontrollen af den kommunale forvaltning skal tage hensyn til de særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker.
§ 8 skal ses som et udtryk for den høje vurdering af det kommunale selvstyre, som Folketinget har. Det kommunale selvstyre skal uhindret have lov
til at fungere indenfor de rammer, som lovgivningen og anden gældende ret
fastsætter.
Dette giver sig bl.a. udslag i, at ombudsmanden skal respektere den enkelte kommunalbestyrelses budgetmagt, hvorefter kommunalbestyrelsen indenfor gældende rets rammer fordeler kommunens ressourcer.
Herudover må ombudsmanden, hvor der er tale om skønsmæssige afgørelser, respektere den lokalpolitiske afvejning indenfor gældende rets rammer.
Dette gælder naturligvis også, selvom den skønsmæssige afvejning falder
forskelligt ud i de enkelte kommuner.
Det antages, at § 8 ikke skal forstås sådan, at ombudsmanden skal anvende
et særligt (lempeligt) bedømmelsesgrundlag overfor kommunale myndigheder. Bedømmelsesgrundlaget antages således at være det samme over for både statslige og kommunale myndigheder, jf. ombudsmandslovens § 21, der
gennemgås nedenfor i afsnit 1.9.
Det antages også, at henstillinger om, at der tilføres et område yderligere
ressourcer, f.eks. som følge af en helt uacceptabel sagsbehandlingstid, er forenelig med forudsætningen om, at ombudsmanden skal respektere den kommunale budgetmagt.26
I sagen vedrørende sagsbehandlingstiden på de københavnske socialcentre
omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning 00.504 (518 f.) anvendes en mellemløsning,
idet ombudsmanden udover Borgerrepræsentationen underrettede socialministeren og indenrigsministeren samt Folketingets Retsudvalg, Socialudvalg og Kommunaludvalg om sagen, idet ombudsmanden fandt, at det samlede billede af restancesituationen gav anledning
til alvorlig bekymring. Ombudsmanden anmodede samtidig Borgerrepræsentationen, socialministeren og indenrigsministeren om at underrette ham om, hvad de eventuelt vil foretage sig i sagen.
26

Der henvises til den kommenterede ombudsmandslov, 1999, side 37
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Hvis § 8 alene betyder, at ombudsmanden skal vise en vis tilbageholdenhed i forhold til kommunernes i øvrigt lovlige skønsudøvelse, har § 8 ikke et
nævneværdigt stort selvstændigt anvendelsesområde. Det skyldes, at man vel
kun vanskelig kan forestille sig, at ombudsmanden vil udtale kritik mv. af en
kommunes i øvrigt fuldt lovlige skønsudøvelse.
Hvis en skønsmæssig afgørelse truffet af en kommune efter en juridisk
vurdering må anses for tvivlsom, og en underkendelse af afgørelsen ville være meget omkostningskrævende samtidig med, at der ikke er tungtvejende
modstående interesser i forhold til privatpersoner, bør eksistensen af § 8
imidlertid nok medføre en større tilbageholdenhed fra ombudsmanden, end
man kunne forvente i forhold til en tilsvarende sag fra det statslige område.
Denne tilbageholdenhed kan bl.a. komme til udtryk ved, at sagen afvises, jf.
ombudsmandslovens § 16, stk. 1.

1.7. Sagens rejsning
1.7.1. Sager, der rejses på baggrund af en klage
Efter § 13, stk. 1, 1. pkt., kan enhver klage til ombudsmanden.
Retsudvalget overvejede i forbindelse med sin behandling af lovforslaget
om ombudsmandsloven, om adgangen til at klage skulle ændres, f.eks. således at alene parter kunne klage. Konklusionen blev dog, at adgangen for enhver til at klage til ombudsmanden er et vigtigt særkende for hele ombudsmandsinstitutionen, der bør fastholdes.
Som det vil fremgå nedenfor, kan den manglende retlige interesse i en sag
imidlertid føre til, at ombudsmanden under henvisning til bestemmelsen i lovens § 16, stk. 1, afviser at realitetsbehandle klagen.
Ombudsmanden modtager ikke anonyme klager, idet der stilles krav om,
at en klage skal være navngivet, jf. § 13, stk. 2.
Efter § 13, stk. 3, kræves det endvidere, at klagen skal være indgivet inden
1 år efter, at forholdet er begået.
Den administrative rekurs skal være udtømt, inden der kan indgives klage
til Folketingets Ombudsmand, jf. § 14.
Tidsfristen på et år, jf. § 13, stk. 3, skal sammenholdt med kravet i lovens
§ 14, hvorefter administrativ rekurs skal være udtømt, regnes fra den højeste
administrative myndigheds stillingtagen til sagen.
Det antages i øvrigt, at en borger normalt ikke kan opnå en forlængelse af
1 års fristen for klage til ombudsmanden. Heller ikke ved at bede myndigheden om at genoptage sagen vil fristen blive forlænget i forhold til indholdet
af den oprindeligt trufne afgørelse.
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Dette skyldes, at ombudsmandslovens 1 års frist er absolut. Der er således
ikke hjemmel til at dispensere fra fristen, ej heller selvom der foreligger undskyldelige omstændigheder.
Er betingelserne for at rejse en sag af egen drift imidlertid til stede, vil
ombudsmanden kunne rejse en sag af egen drift, selv om klagen er for sent
indkommet. Ombudsmandens praksis herom gennemgås nedenfor i afsnit
3.2.
Indgivelse af klage til Folketingets Ombudsmand har ikke i sig selv opsættende virkning i forhold til gennemførelsen af den pågældende administrative
afgørelse. Ombudsmanden kan henstille til myndigheden, at klagen tillægges
opsættende virkning eller mere almindeligt, at myndigheden opfordres til at
tage stilling til, om klagen skal tillægges opsættende virkning. Myndigheden
ville under alle omstændigheder ikke være retligt forpligtet til at følge en
henstilling for ombudsmanden om, at der gives opsættende virkning.
I sagen omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning 92.104 havde myndigheden meddelt borgeren, at en klage til ombudsmanden i henhold til loven
ikke kunne tillægges opsættende virkning. Ombudsmanden udtalte kritik
heraf, da afgørelsen om opsættende virkning i det hele beroede på myndighedens eget skøn.
1.7.1.1. Særligt om sagens afvisning
Ombudsmanden afgør selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse, jf. ombudsmandslovens § 16, stk. 1.
Herved adskiller klageadgangen til ombudsmanden sig fra adgangen til
administrativ rekurs og fra retten til domstolsprøvelse i henhold til grundlovens § 63.
Da ombudsmanden har adgang til at afvise klager, selvom de almindelige
betingelser for at indgive klager i øvrigt måtte være opfyldte, er det ved § 16,
stk. 1, fastslået, at ombudsmandslovens § 13, stk. 1, ikke udgør en egentlig
klageret.
Selvom § 16, stk. 1, ikke indeholder de nærmere betingelser for ombudsmandens anvendelse af denne skønsmæssige beføjelse, må det antages, at
ombudsmanden i sin praksis vil føle sig bundet af de almindelige ulovbestemte forvaltningsretlige krav, der gælder til forvaltningsmyndigheders
skønsudøvelse. Dette indebærer bl.a., at ombudsmandens praksis for afvisning mv. i lignende sager kan få en væsentlig betydning for vurderingen af,
om en konkret sag skal undersøges eller afvises. Ombudsmandens praksis
vedrørende afvisning kan beskrives på følgende måde:
– Klager, der må anses for at være af uvæsentlig betydning, eller klager som i
indhold fremtræder som åbenlys ugrundede, afvises.
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– Herudover afvises en række sager, som ligger i forlængelse af kompetencereglerne, eller hvor der foreligger inkompetence.
– Der kan også ske afvisning af bevismæssige eller procesmæssige grunde.
Der kan bl.a. henvises til, at ombudsmanden ikke i praksis har mulighed for
at foretage egentlige afhøringer, og at han derfor er afskåret fra at træffe
bindende afgørelser.
– Myndighedernes indbyrdes konflikter bliver normalt ikke behandlet af Folketingets Ombudsmand. Dette skyldes, at ombudsmanden ser det som sin
hovedopgave at vurdere konflikter mellem borgerne og den offentlige forvaltning. Udgangspunktet fraviges bl.a., hvis myndigheden i det konkrete
sagsforhold må sidestilles med en privatperson. Sagen, der bliver gengivet
i Folketingets Ombudsmand Beretning 01.136, viser, at der sker undtagelser
fra udgangspunkt, idet denne sag vedrørte en klage fra Århus Kommune
over skatteministeren.
– Der vil også kunne indgå ressourcemæssige betragtninger i forhold til ombudsmandsinstitutionen i afvejningen af, om en sag skal afvises. Det er således direkte forudsat i forarbejderne, at Folketingets Ombudsmand skal
anvende adgangen til at afvise sager efter § 16, stk. 1, til at holde antallet af
sager nede.
– Hel eller delvis afvisning kan også komme på tale som følge af, at ombudsmandens kompetence er begrænset til danske myndigheder. Sager, der
er blevet bedømt eller må forventes at blive bedømt af internationale domstole, vil ligeledes blive afviste.

I praksis afviser ombudsmanden også klager i andre situationer ud fra hensynene bag § 14 (om udtømt administrativ rekurs) sammenholdt med § 16,
stk. 1. Dette er f.eks. tilfældet, hvor den højere administrative myndighed ikke er en egentlig rekursinstans, men hvor den højere myndighed f.eks. som
led i det kommunale tilsyn eller i sektortilsynet er forpligtet til at tage stilling
til sagen.
Som eksempel herpå kan henvises til sagen omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning 94.196, om Kulturministeriets tilsyn overfor Det Kongelige Teater.
Ombudsmanden afviser også sager i forbindelse med klager over kommuner, hvis sagens hovedspørgsmål er af en art, som den kommunale tilsynsmyndighed kan tage stilling til. I denne forbindelse oversender ombudsmanden typisk sagen til den kommunale tilsynsmyndighed, eller også vejleder
ombudsmanden klageren om muligheden for at indbringe sagen for den
kommunale tilsynsmyndighed.
Klagen bliver også afvist, hvis klagen indeholder væsentlige nye oplysninger. I sådanne tilfælde anmoder ombudsmanden rekursmyndigheden om
på ny at tage stilling til sagen, inden ombudsmanden evt. realitetsbehandler
sagen.
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Folketingets Retsudvalg anførte i betænkningen vedrørende forslaget til om25
budsmandslov bl.a. følgende om § 16, stk. 1 :
»Lovforslaget gentager i § 16, stk. 1, den gældende lovs bestemmelser om, at
det er ombudsmanden selv, der afgør om han finder anledning til at behandle en klage. Flertallet har overvejet, om ombudsmanden skulle pålægges nogle begrænsninger på dette felt,
f.eks. i form af indførelse af en bagatelgrænse for, at en klage kan føre til konkret behandling.
Flertallet forudsætter, at sådanne overvejelser allerede i dag indgår i ombudsmandens vurdering af, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Desuden finder flertallet det ikke muligt i selve loven at indføre en sådan grænse. Flertallet vil
derfor fortsat lade det være op til ombudsmandens skøn, om en klage har en sådan betydning, at den bør føre til en undersøgelse.«

1.7.1.2. Særligt om begrænset prøvelse
Ombudsmandslovens § 16, stk. 1, giver også ombudsmanden mulighed for at
begrænse undersøgelsen af sager, der er optaget til realitetsbehandling.
I praksis sker dette typisk ved, at undersøgelsen koncentreres om nogle
enkelte spørgsmål. Dette kan ske, selv om klagen for så vidt lægger op til en
undersøgelse af andre og til tider mere komplekse problemstillinger.
Som et andet udslag af denne praksis vedrørende begrænsning af ombudsmandens prøvelse kan nævnes skønsmæssige afgørelser, der hviler på
eller forudsætter særlig fag- eller sagkundskab. Her tager ombudsmanden
normalt ikke stilling til de spørgsmål, der kræver en særlig sagkundskab, når
han ikke i sin egenskab af ombudsmand kan antages at være i besiddelse af
denne sagkundskab.
Også i forhold til bevisbedømmelsesspørgsmål er ombudsmanden af processuelle grunde tilbageholdende i sin prøvelse.
1.7.2. Egen drift undersøgelser
Ombudsmanden har altid haft adgang til af egen drift at iværksætte undersøgelser, jf. den nugældende lovs § 17, stk. 1. Denne beføjelse blev før 1987
især brugt til at rejse konkrete sager eller til at foretage inspektion. Spørgsmålet om inspektion vil blive omtalt nærmere nedenfor i afsnit 1.7.3.
Beslutningen om at undersøge en sag af egen drift er skønsmæssig. Der vil
ofte i den forbindelse blive taget hensyn til, om en nærmere undersøgelse og
udfaldet heraf må forventes at være af væsentlig generel retssikkerhedsmæssig eller administrativ betydning.

25

Der henvises til Folketingstidende 1995/96, tillæg B, side 872.
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I praksis tages sager op af egen drift, såfremt de rummer et principielt
aspekt, eller hvis de efter de oplysninger, der foreligger, kan indeholde grove
eller væsentlige fejl.
I forbindelse med 1996-ombudsmandsloven bad Folketingets Retsudvalg
ombudsmanden om at udarbejde et generelt notat om ombudsmandens håndtering af begrebet egen drift. Notatet indeholder en beskrivelse af 11 sager,
hvor ombudsmanden har taget sager op af egen drift vedrørende kommunale
forhold. I den kommenterede ombudsmandslov er der endvidere gennemgået
15 konkrete ombudsmandsudtalelser, hvor ombudsmanden har taget sager op
af egen drift på det statslige område.27
De 26 sager giver samlet et ganske illustrativt billede af, hvilke forhold der
skal være til stede, hvis Folketingets Ombudsmand skal tage en sag op af
egen drift.
I afsnit 3.2 nedenfor er redegjort for en række af disse konkrete undersøgelser af egen drift.
1.7.2.1. Generelle undersøgelser af et større antal sager
På et møde den 17. november 1987 mellem Folketingets Retsudvalg og ombudsmanden drøftedes en styrkelse af den retlige kontrol gennem anvendelse
af mulighederne for at foretage undersøgelser af egen drift. 28
Ombudsmanden foreslog, at man fra en myndighed kunne indhente et
større antal sager indenfor en eller flere sagskategorier, typisk i form af løbende journalnumre indenfor en afgrænset tidsperiode.
Alle akterne i de pågældende sager skulle herefter danne grundlag for en i
princippet sædvanlig ombudsmandsmæssig gennemgang særligt med henblik
på at vurdere, om sagsbehandlingen var foregået i overensstemmelse med
såvel skrevne som uskrevne forvaltningsretlige regler. I et vist omfang kunne
en sådan gennemgang tillige give anledning til en indholdsmæssig vurdering.
Undersøgelsen skulle munde ud i en rapport.
Vedrørende udvælgelse af områder, der skulle gøres til genstand for undersøgelse af den nævnte karakter, pegede ombudsmanden på følgende kriterier:
A. Områder der rejser særlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål.
B. Mulighed for en ren stikprøvekontrol.
C. Er der en formodning om eventuelle mangler både for så vidt angår sagsbehandlingen og det indholdsmæssige.
D. Områder som i særlig grad må forventes at ville indeholde sager med fremtrædende forvaltningsprocessuelle aspekter.
27
28

Der henvises til den kommenterede ombudsmandslov, 1999, side 82 ff.
Der er gengivet et referat af mødet i Folketingets Ombudsmands Beretning 87.9

22

Kapitel 1 - Om Folketingets Ombudsmand
E. Efter opfordring fra en offentlig myndighed.

Da ordningen sås som en styrkelse af den retlige kontrol med forvaltningens virksomhed, var der enighed om at gennemføre denne.
Ombudsmanden har siden gennemført sådanne generelle undersøgelser.
Den praksis, ombudsmanden har fulgt vedrørende generelle egen drift undersøgelser, er nu blevet udtrykkeligt lovfæstet i ombudsmandsloven § 17,
stk. 2, hvorefter ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af
en myndigheds behandling af sager.
I den kommenterede ombudsmandslov29 er følgende anført om de hidtidige erfaringer ved sådanne generelle undersøgelser:
Erfaringerne »viser, at denne undersøgelsesform i højere grad end undersøgelse af enkeltsager på grundlag af klager fra borgerne er egnet til at afdække eventuelle systemfejl og gennem forslag og råd at bistå myndighederne med at etablere en højere grad af
regelefterlevelse.
Dertil kommer at en gennemgang af et større antal sager hvori der ikke er
indgivet klage også, viser de områder, hvor de undersøgte myndigheder har vist særlig omhu eller fundet frem til sagsbehandlingsstrukturer som både er retssikkerhedsmæssig forsvarlige og administrativt hensigtsmæssige.
Rapporterne udfærdiges bl.a. med henblik på, at de kan tjene som vejledning
både i forhold til den undersøgte myndighed og overfor andre interessenter i de pågældende
sagsområder.«

Folketingets Ombudsmand har afsluttet 16 egen drift undersøgelser. I afsnit 3.2. gives der en oversigt over de hidtil afsluttede egen drift undersøgelser, ligesom der i oversigten i kapitel 3 under de enkelte emner vil være henvist til de relevante sidetal, hvor de enkelte emner bliver behandlet i beretningernes omtale af egen drift undersøgelserne.
1.7.3. Inspektioner
Det følger af ombudsmandslovens § 18, at ombudsmanden kan undersøge
enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested, der hører under
ombudsmandens virksomhed.
Ombudsmandens bedømmelse af institutionen hviler især på to grundlag:
Det første grundlag er gældende ret, herunder særligt om anstaltsanordninger30 samt andre regler om forholdene i institutionerne, specielt om beboernes forhold er overholdte.
29

Der henvises til den kommenterede ombudsmandslov 1999, side 87.
En anstaltsanordning er uskrevne retsregler, der uden særlig lovhjemmel regulerer borgernes brug mv. af offentlige institutioner og lignende.

30
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Det andet bedømmelsesgrundlag er mere diffust. Det kan bedst karakteriseres som humanitært, medmenneskeligt. Bent Christensen har beskrevet
det31 på følgende måde:
»Typiske udslag af dette bedømmelsesgrundlag er bestræbelserne på at skabe
den bedst mulige tilværelse for alle institutionens beboere. Bestræbelserne giver ikke helt
sjældent udtryk i ønsker om bygningsændringer, bedre vedligeholdelse, bedre fritids- og beskæftigelsesforanstaltninger mv. Sådanne ønskers realisering vil ofte kræve øgede ressourcer tilført vedkommende anstalt. Men ombudsmanden har ingen mulighed for at gennemtvinge øgede ressourcer. Ombudsmandens ønsker om øgede ressourcer må konkurrere med
alle mulige andre krav til de offentlige kasser. Ombudsmanden må på dette som på andre
områder respektere Folketingets, henholdsvis kommunalbestyrelsernes budgetmagt inden
for lovens rammer.«

Det er altså en forudsætning, at ombudsmanden skal respektere myndighedernes budgetmagt indenfor lovens rammer. Denne forudsætning, der for
så vidt angår det kommunale område, er kommet direkte til udtryk i ombudsmandslovens § 8.
Som et eksempel på en inspektion kan henvises til inspektionen af sikringsafdelingen ved Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland, der er omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning 00.571. I beretningen behandles en lang
række spørgsmål, herunder eksempelvis spørgsmålet om anvendelse af fiksering og fysisk magt. Efter at amtet havde været hørt, udtalte Folketingets
Ombudsmand bl.a. følgende:
»Som nævnt indeholder psykiatriloven og tvangsbekendtgørelsen ikke
hjemmel til at iværksætte aflåsning af egen stue.
Psykiatriloven indeholder bestemmelser om fiksering, der kan iværksættes
når nogle nærmere angivne betingelser er opfyldt. § 4 i psykiatriloven indeholder en bestemmelse om anvendelse af den mindst indgribende tvangsforanstaltning. Der sigtes her
også til de forskellige tvangsindgreb, der er hjemlet i psykiatriloven.
En opfattelse, hvorefter hjemlen til at foretage fiksering kombineret med
mindstemiddelsprincippet – med henvisning til dette hjemmelsgrundlag – indebærer adgang
til at foretage en række tvangsforanstaltninger af mindre indgribende karakter end tvangsfiksering, vil i princippet åbne op for en uoverskuelig og uhjemlet adgang til en række
(tvangs)foranstaltninger overfor indlagte patienter.
En sådan anvendelse af psykiatrilovens bestemmelser er da heller ikke holdbar.
Jeg er opmærksom på, at afdelingen har – et udtalt – behov for at anvende
midlet indelåsning på egen stue. Efter min opfattelse er det imidlertid en forudsætning for
anvendelse af dette middel, at der foreligger en udtrykkelig hjemmel herfor.«

31

Der henvises til Bent Christensen, Prøvelse, 1994, side 309.
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Folketingets Ombudsmand meddelte samtidig, at han havde rettet henvendelse til Justitsministeriet om behovet for en udtrykkelig hjemmel for dette
indgreb.
Sagen fik i øvrigt et ganske specielt efterspil, da den uhjemlede praksis
med indelåsningen af patienterne fortsatte, selvom en ændring af loven ikke
var vedtaget. Det skyldes bl.a., at en lov, der var planlagt vedtaget i foråret
2002, der skulle hjemle praksis med indelåsning på egen stue af indenrigsog sundhedsministeren, blev udskudt til efteråret 2002 samtidig med, at ministeren ikke havde tænkt sig at gribe ind overfor den ulovlige praksis med
indelåsning af patienter.
Ombudsmanden rettede henvendelse til ministeriet herom, idet han gjorde
gældende, at udsættelsen af lovforslaget uden en ændring af praksis, således
at den ulovlige retstilstand fortsatte i en endnu længere periode ville være
uacceptabel ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt. Efter presseomtale
og en politisk behandling af sagen omgjorde indenrigs- og sundhedsministeren herefter sin beslutning, således at et lovforslag indeholdende den fornødne hjemmel til indelåsning af patienterne alligevel blev vedtaget af Folketinget i foråret 2002.
Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt må inspektionerne antages at
have meget stor betydning. Det gælder naturligvis navnlig for nogle af de
svageste grupper, der dels har en stor del af deres liv på de respektive institutioner, dels ikke altid selv er i stand til at varetage egne interesser.

1.8. Ombudsmandens sagsbehandling
Ombudsmanden er i sager, der afsluttes uden kritik, henstillinger eller andre
tilkendegivelser af bebyrdende karakter for den eller de myndigheder, hvis
forhold er blevet undersøgt, ikke forpligtet til at høre myndigheden, jf. ombudsmandslovens § 16, stk. 2.
Reglen i § 16, stk. 2 anvendes navnlig på sager, som med hjemmel i § 16,
stk. 1, underkastes en begrænset realitetsbehandling. En del af disse sager afsluttes, fordi det allerede på grundlag af klagen med bilag – eller fordi der efter at sagens akter er udlånt fra den pågældende myndighed – kan konstateres, at myndigheden ikke har begået fejl.
Myndigheden får i praksis altid underretning om ombudsmandens afsluttende brev vedrørende afvisningen af sagen. Derved sikrer ombudsmanden,
at myndigheden bliver opmærksom på, dels at der er klaget til ombudsmanden, dels at ombudsmanden ikke har fundet grundlag for kritik eller for at
iværksætte en egentlig undersøgelse.
§ 16, stk. 2, er i virkeligheden en præcisering af reglen i ombudsmandslovens § 20, hvorefter ombudsmanden ikke må udtale kritik, afgive henstilling
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mv., før vedkommende myndighed eller person har haft anledning til at udtale sig.
§ 20, stk. 1, giver pligt til kontradiktion. Ombudsmanden skal derfor give
myndigheden, som undersøgelsen retter sig imod, lejlighed til at forsvare sig,
inden der kan afgives en bebyrdende udtalelse.
Vælger ombudsmanden under behandlingen af klagesagen at inddrage
spørgsmål, som ikke er omfattet af klagen og som myndigheden ikke har haft
anledning til at udtale sig om, vil ombudsmanden også skulle give myndigheden lejlighed til at udtale sig om disse spørgsmål, inden ombudsmanden
udtaler sin endelige kritiske opfattelse heraf.
Tilsvarende gælder, hvis ombudsmanden anser en myndigheds besvarelse
af ombudsmandens høring for kritisabel.
Ombudsmandens undersøgelse er i øvrigt i praksis så at sige altid koncentreret om forvaltningsorganet og ikke om den enkelte ansatte.
Pligten til kontradiktion ifølge § 20, stk. 1, gælder alene ombudsmandens
endelige udtalelse. Ombudsmanden har således mulighed for at tilkendegive
en foreløbig kritisk opfattelse overfor myndigheden, selvom den kritiske opfattelse af sagsbehandlingen mv. ikke tidligere har været præsenteret for
myndigheden.
Som en konsekvens heraf fandt man i den seneste ændring af ombudsmandsloven det nødvendigt at indføre en regel, hvorefter ombudsmanden
kan bestemme, at en sådan foreløbig redegørelse mv. ikke er undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven, før vedkommende
myndighed har haft lejlighed til at udtale sig herom, jf. ombudsmandslovens
§ 20, stk. 2.
Offentliggørelsen af en foreløbig kritik blev navnlig problematiseret i forbindelse med Nørrebro-sagen.32 Her blev en foreløbig kritik af Asbjørn Jensens undersøgelse offentliggjort, hvilket blev kritiseret for at være uhensigtsmæssigt.
Af forarbejderne til § 20, stk. 2,33 følger bl.a. følgende:
»Hovedhensynet bag en regel om afgrænsning af offentlighedens adgang til
indsigt i ombudsmandens foreløbige redegørelse mv. er hensynet til de involverede myndigheders og enkeltpersoners retssikkerhed. Dette taler for at lade ombudsmanden træffe
konkret beslutning om eventuelle begrænsninger i offentlighedens adgang til indsigt i ombudsmandens foreløbige redegørelser mv.
Derfor foresloges en regel, hvorefter Folketingets Ombudsmand i konkrete
tilfælde kan beslutte en midlertidig undtagelse af ombudsmandens foreløbige redegørelser
mv. fra offentlighed efter offentlighedsloven og forvaltningsloven. Den konkrete beslutning
32

Folketingets Ombudsmand har som en del af den samlede beretning for 1995 udgivet en
særlig Beretning om Nørrebro-sagen i april 1996.
33
Folketingstidende 1995-96, tillæg B, side 874 f.
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træffes af ombudsmanden alene, idet ombudsmanden ikke som vedkommende forvaltningsmyndighed vil komme til at stå i et dårligt lys med at træffe afgørelse om begrænsning
af offentligheden.«

Det fremgår af den kommenterede ombudsmandslov34, at ombudsmandslovens § 20, stk. 2, indtil videre er anvendt efter drøftelse med den pågældende myndighed i forhold til foreløbige inspektionsrapporter mv.
1.8.1. Sagsbehandlingsregler mv.
Da Folketingets Ombudsmand ikke er en del af den offentlige forvaltning, jf.
forvaltningslovens § 1, stk. 1, gælder forvaltningsloven mv. ikke direkte for
hans virksomhed.
Fremgangsmåden i forbindelse med undersøgelsen af de enkelte sager
bygger hovedsageligt på ombudsmandsinstitutionens egen praksis. Denne
praksis er tilrettelagt i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven og
de almindelige ulovbestemte sagsbehandlingskrav, som gælder for forvaltningsmyndighederne.
Selvom der på enkelte punkter er mindre afvigelser i forhold til den almindelige forvaltningsproces, gælder det generelt, at ombudsmandsinstitutionen
yder mindst samme retsgarantier i forbindelse med sagsbehandlingen som
dem, der gælder for offentlige myndigheder i forvaltningsprocessen.
I forbindelse med sagens oplysning gælder officialprincippet, der forpligter ombudsmanden til at sørge for, at sagen bliver tilstrækkelig belyst.
I ombudsmandslovens § 19, stk. 1, er det fastsat, at myndigheder er forpligtet til at meddele ombudsmanden de oplysninger og dokumenter mv.,
som forlanges af ombudsmanden.
Ombudsmanden har krav på at få alle oplysninger og dokumenter. Dette
gælder også, selv om de foreligger som udkast, interne notater mv. Det afgørende er, om oplysningerne og dokumenterne må antages at have betydning
for ombudsmandens undersøgelse af sagen.
Internt materiale, der udleveres til ombudsmanden, mister i øvrigt ikke
herved sin interne karakter i forhold til bestemmelserne om aktindsigt.
Modtager ombudsmanden en anmodning om aktindsigt i materiale fra en
myndighed, kan spørgsmålet, om der skal meddeles aktindsigt, ikke afgøres
af ombudsmanden. Ombudsmanden vil derfor være forpligtet til at returnere
akterne til vedkommende myndighed, der herefter skal tage stilling til, om
anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

34

Den kommenterede ombudsmandslov, 1999, side 103
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Som tidligere nævnt er ombudsmanden ikke en del af den offentlige forvaltning. Der er derfor ikke adgang til aktindsigt i ombudsmandens sager i
henhold til aktindsigtsreglerne.
§ 19, stk. 1, forudsætter, at de oplysninger, som myndighederne afgiver til
ombudsmanden, er rigtige og fyldestgørende.
I sagen omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning 82.275 fandtes det
f.eks. beklageligt, at kommunalbestyrelsens flertal til brug for ombudsmandens undersøgelse af en sag havde afgivet misvisende oplysninger.
Folketingets Ombudsmand har endvidere i foråret 2002 kritiseret, at Farum
Kommune i forbindelse med en sag om aktindsigt i aftaler indgået af kommunens produktionshus og private firmaer udtalte til ombudsmanden og de kommunale tilsynsmyndigheder, at der ikke i kommunen forelå skriftlige oplysninger om de mundtligt indgåede aftaler.
På et møde i kommunen med Folketingets Ombudsmand blev det imidlertid
oplyst, at der forelå skriftligt internt materiale om aftalerne.
Da det måtte have stået kommunen klart, at oplysninger var ufyldestgørende
og for så vidt angår oplysningen om notatpligten direkte vildledende, fandt Folketingets
35
Ombudsmand forholdet for meget kritisabelt.

Efter § 19, stk. 2, kan ombudsmanden afkræve myndigheder omfattet af
ombudsmandens virksomhed en skriftlig udtalelse. Ombudsmanden har også, før der blev indført en udtrykkelig bestemmelse herom, haft den praksis,
at ombudsmanden kunne udbede sig myndighedernes stillingtagen til bestemte juridiske temaer og/eller anmode om en redegørelse for myndighedernes praksis og den bagvedliggende retsopfattelse.
Som nævnt ovenfor har myndighederne utvivlsomt en sandhedsforpligtelse i forhold til oplysningerne om faktiske forhold i en sag, der meddeles ombudsmanden. Der gælder næppe en tilsvarende sandhedsforpligtelse i forholdet til myndighederne retlige argumentation overfor ombudsmanden.36
Såfremt ombudsmanden anmoder myndigheden om en redegørelse for
administrativ praksis, er spørgsmålet om sandhedsforpligtelsen mere åbent.
På den ene side udgør administrativ praksis en del af den retlige argumentation, mens der på den anden side stærkt kan argumenteres for, at den funktion, oplysningerne om administrativ praksis vil have i ombudsmandens prøvelse, er af faktisk karakter. Dette skyldes, at oplysningerne vil blive taget til
indtægt for, hvordan myndighederne rent faktisk har administreret det pågældende område.
Efter § 19, stk. 3, kan ombudsmanden indkalde personer til for retten at
afgive forklaringer om forhold, som er af betydning for ombudsmandens un35

Se Folketingets Ombudsmands Beretning 02.543
Der henvises til DJØF’s betænkning om etiske principper i offentlig administration,
1993, side 60.

36

28

Kapitel 1 - Om Folketingets Ombudsmand
dersøgelser. Folketingets Ombudsmand har hidtil ikke benyttet sig af denne
mulighed.
Det er udtrykkeligt fastsat i ombudsmandslovens § 19, stk. 4, at ombudsmanden kan besigtige ethvert tjenestested og have adgang til samtlige lokaler.
Det følger af ombudsmandslovens § 28, at ombudsmanden og hans personale har tavshedspligt med hensyn til de forhold, som ombudsmanden bliver
bekendt med under udøvelsen af sin virksomhed, såfremt hemmeligholdelse
ifølge sagens natur er påkrævet.
Efter ombudsmandslovens § 29 skal ombudsmanden vige sædet samt underrette Folketingets Retsudvalg, såfremt der i en sag foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om ombudsmandens upartiskhed.
Folketingets Retsudvalg bestemmer herefter, hvem der skal udføre ombudsmandens funktioner i sagen.
Det er principperne i forvaltningslovens § 3, stk. 1, der i praksis som udgangspunkt har fundet anvendelse ved ombudsmandens bedømmelse af sin
egen habilitet. Anser ombudsmanden sig for speciel inhabil i en sag, er også
det ansatte personale afskåret fra at beskæftige sig med den pågældende sag.
Sagen i Folketingets Ombudsmands Beretning 92.222 er et godt eksempel på,
at inhabilitet ikke kan fremkaldes ved en klagers ensidige tilkendegivelse.
I sagen havde klageren gjort gældende, at ombudsmanden var inhabil, fordi
han bl.a. på grund af sin tid som formand for Dansk Flygtningenævn »ikke kan forventes at
vurdere sager angående (B) – der aktivt virker for at begrænse skaderne efter den lovgivning, som De (ombudsmanden i sin tid som formand for Dansk Flygtningehjælp) fik udvirket.« Ombudsmanden anførte i denne forbindelse bl.a.:
»Den omstændighed, at en part har en kritisk opfattelse af en embedspersons
handlemåde – i forbindelse med embedsudøvelsen eller i anden sammenhæng – kan ikke i
sig selv medføre inhabilitet. Skulle inhabiliteten være til stede som følge af et særligt modsætningsforhold, er det et krav, at dette modsætningsforhold skal være af en vis gensidighed, dersom inhabilitet skal kunne statueres på dette grundlag. En part kan ikke ensidigt
fremkalde inhabilitet blot ved at hævde et særligt modsætningsforhold.«

1.9. Ombudsmandens bedømmelsesgrundlag
Vælger ombudsmanden at tage en sag op, skal han bedømme, om myndigheden har handlet i strid dels med gældende ret, dels med god forvaltningsskik, jf. ombudsmandslovens § 21.
Bent Christensen beskriver37 ombudsmandens prøvelse på følgende måde:
»Ombudsmandens udtalelse er retligt uforbindende. Han kan udtale sig om
det eller de retlige spørgsmål, han har taget op til behandling, uden at behøve at inddrage de
37

Der henvises til Bent Christensen, Prøvelse, 1994, side 287 f.

29

Kapitel 1 - Om Folketingets Ombudsmand
komplicerede overvejelser, der er nødvendige, når følgen skal være annullation, rettelse,
bortskaffelse af konsekvenser i omverdenen, osv.
Disse særtræk ved ombudsmandsinstitutionen har haft to gavnlige følger:
Ombudsmandsinstitutionen har kunnet koncentrere sig om det grundlæggende, det generelle, det fremadrettede. Uden sådan koncentration ville ombudsmandsinstitutionens massive påvirkning af forvaltningen i de forløbne 35 år ikke have været mulig.
Netop fordi ombudsmandsudtalelserne ikke er retligt bindende, har ombudsmandsudtalelsernes gennemslagskraft været afhængig af kvaliteten af udtalelsernes argumentation, og af den genklang udtalelserne har kunnet vække, især i Folketinget …, men
også i den almindelige opinion.«

Vurderingen af indholdet af ombudsmandens argumentation må naturligvis ses i sammenhæng med den valgte målestok for bedømmelsesgrundlaget.
Der anvendes i alt tre forskellige målestokke i forbindelse med ombudsmandens prøvelse:
1. Gældende ret sigter til den målestok, som f.eks. domstolene og det
kommunale tilsyn benytter sig af i forbindelse med prøvelsen af forvaltningens virksomhed i henhold til grundlovens § 63, henholdsvis kommunernes
virksomhed i henhold til kommunestyrelseslovens § 48 mv.
Hvad der anses for gældende ret, vurderes i forhold til den konkrete sag
ved hjælp af de nødvendige retskilder og den almindeligt anvendte juridiske
metode. Den juridiske metode vil ikke blive beskrevet nærmere her.38
2. Ombudsmandslovens § 21 om anvendelse af »eller på anden måde gør
sig skyldige i fejl eller forsømmelser« er en omskrivning af begrebet god
forvaltningsskik. Målestokken god forvaltningsskik er bl.a. beskrevet i betænkning om statens tilsyn med kommunerne39, hvor der er anført følgende:
»Ud over egentlige retsregler for sagsbehandlingen gælder der en række principper for god forvaltningsskik. Principperne for god forvaltningsskik har særlig udviklet
sig på baggrund af udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.
God forvaltningsskik er ikke retligt bindende normer, men god forvaltningsskik har alligevel indflydelse på forvaltningens sagsbehandling og afgørelser i konkrete sager. Ombudsmandens fastlæggelse af god forvaltningsskik har i øvrigt ofte været begyndelsen til en egentlig retsdannelse.
God forvaltningsskik retter sig primært mod forvaltningens sagsbehandling.
Der indgår krav af retssikkerhedsmæssig og humanitær art til fordel for borgerne, som f.eks.
krav om hensynsfuldhed, krav om information, åbenhed og medindflydelse samt krav om,
at eventuel magtudøvelse foretages så lempeligt som muligt. Endvidere indgår krav om, at
forvaltningen optræder på en måde, som styrker tillidsforholdet til borgerne.
38

Der kan f.eks. henvises til Bent Christensen, Opgaver, hjemmel og Organisation, 1997,
og den deri beskrevne juridiske metode.
39
Betænkning nr. 1395/2000 om statens tilsyn med kommunerne, side 115 f.
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Kommunaltilsynet er som nævnt et legalitetstilsyn, og tilsynsmyndighederne
påser ikke kommunernes overholdelse af god forvaltningsskik.«

Jens Møller og Jens Olsen har i »At arbejde i forvaltningen«40 bl.a. anført
følgende om god forvaltningsskik:
»I de første år er det ikke muligt at udskille god forvaltningsskik fra de mange andre begreber ombudsmanden brugte om sin målestok. Begrebet bruges ikke konsekvent og om sager med samme problem og samme bedømmelse bruges ofte flere forskellige udtryk …
I de første beretninger var ombudsmandens valg af ord og begreber i sager
med kritik især bygget op om kernebegreberne, fejl og forsømmelser: Det var en fejl bruges
som standardvending … Der var behov for at beskrive uønskede eller uhensigtsmæssige
handlinger i forvaltningen, som ikke kunne karakteriseres som egentlige fejl eller forsømmelser.«

Der kan formentlig udledes heraf, at der skal være en klar skillelinie mellem overtrædelser af gældende ret og andre fejl og forsømmelser i forhold til
principperne om god forvaltningsskik.
I den kommenterede ombudsmandslov fremhæves særligt grænseområdet
mellem gældende ret og god forvaltningsskik. Her er bl.a. anført følgende41:
»Udover at de to målestokke – gældende ret og god forvaltningsskik – er af
objektiv karakter, er de klart også af juridisk karakter. …
…
En række krav ligger i grænseområdet mellem god forvaltningsskik og egentlige retsnormer; enten fordi udviklingen har hævet deres oprindelige retskildestatus, eller
fordi de fra første færd har været (delvis) baseret i antagelser om eksisterende retsgrundsætninger eller analogibetragtninger.«

Helle Bødker Madsen anfører i Forvaltningsret, Almindelige emner42, at
ombudsmandens bedømmelsesgrundlag først og fremmest er det samme,
som det der anvendes af domstolene, dvs. gældende ret, men at bedømmelsesgrundlaget også rækker videre end til den traditionelle retlige kontrol.
Herefter anføres følgende43:
»Som nævnt er ombudsmanden ikke på samme måde som domstolene bundet
af ugyldighedsspørgsmålet, og ombudsmanden kan derfor udtale sig på et friere grundlag,
… Ombudsmanden kan på grundlag af en videregående bedømmelse nå til et andet resultat
end forvaltningen, selvom der ikke er sket en tilsidesættelse af skrevne eller uskrevne regler
40

Jens Møller og Jens Olsen, At arbejde i forvaltningen, 2005, side 198 f
Der henvises til den kommenterede ombudsmandslov, 1999, side 105 og side 157.
42
Helle Bødker Madsen, Forvaltningsret, almindelige emner, 2004, side 503.
43
Helle Bødker Madsen, Forvaltningsret, almindelige emner, 2004, side 516.
41
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og derfor ikke er grundlag for kritik. Ombudsmandens udtalelser bidrager herved til en videreudvikling af gældende ret.«

I de sager, hvor ombudsmanden vurderer f.eks. Indenrigs- og Sundhedsministeriets legalitetstilsyn med kommunerne, skelner ombudsmanden klart
mellem de to bedømmelsesgrundlag. Se f.eks. sagen om lokalløn omtalt i
Folketingets Ombudsmands Beretning 98.139, der er gengivet i kapitel 3,
hvor der efter en beskrivelse af legalitetstilsynet anføres følgende:
»Det kan derfor ikke give mig anledning til bemærkninger at Indenrigsministeriet ikke har taget stilling til spørgsmålet om hvorvidt Københavns Kommune med henvisning til god forvaltningsskik burde have givet (A) en nærmere begrundelse for afslaget
på lokalløn.«

Spørgsmålet er imidlertid, om det ikke bør kunne kræves, at der i ombudsmandens udtalelser klart fremgår, hvornår bedømmelsesgrundlaget er
gældende ret, og hvornår bedømmelsesgrundlaget er principperne om god
forvaltningsskik. Et sådant krav er i øvrigt i overensstemmelse med det i afsnit 1.8. anførte, hvorefter det generelt gælder, at ombudsmandsinstitutionen
yder mindst samme retsgarantier i forbindelse med sagsbehandlingen som
dem, der gælder for offentlige myndigheder i forvaltningsprocessen. Heraf
kan udledes, at ombudsmanden selv anser sig for underlagt en begrundelsespligt i overensstemmelse med kravet i forvaltningslovens § 24. Som en naturlig følge af denne begrundelsespligt må der stilles krav om, at begrundelsen i de enkelte udtalelser skal indeholde en beskrivelse af den anvendte målestok og dermed af bedømmelsesgrundlaget.
Ombudsmandslovens § 21 skal forstås således, at ombudsmanden i forbindelse med bedømmelsen af konkrete sager skal vurdere, om myndighedens behandling af sagen enten har været i strid med gældende ret, eller om
behandling af sagen har været i strid med principperne om god forvaltningsskik.
Selv om principperne for god forvaltningsskik ikke kan anses som statiske
normer, og selv om der i Folketingets Ombudsmands praksis kan opstå retsgrundsætninger, hvilket er sket adskillige gange eksempelvis i forhold til
partshøringspligten, må ombudsmanden på bedømmelsestidspunktet således
vurdere, om der er handlet i strid med gældende ret eller god forvaltningsskik.
Der skal altså vurderes, om den givne norm har udviklet sig til en retsgrundsætning, som også domstolene vil lægge til grund, således at normen
må anses for en del af gældende ret. I modsat fald kan målestokken ikke anses som gældende ret, hvorfor sagen i stedet må behandles ud fra de etisk
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funderede principper om god forvaltningsskik, der f.eks. ikke vil blive håndhævet af domstolene.
Der sker imidlertid, at målestokkene i praksis blandes sammen. Som et
klart eksempel herpå kan henvises til sagen omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning 00.261, hvor der er anført følgende:
»Udenfor anvendelsesområdet af forvaltningslovens § 19 og offentlighedslovens § 6 kan pligt til at foretage parthøring og gøre notat følge af ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger, herunder god forvaltningsskik.«

Her lever ombudsmanden formentlig ikke op til de krav, der må stilles til
begrundelsen i embedets udtalelser. En almindelig sproglig fortolkning af det
anførte fører nemlig til, at god forvaltningsskik er udtryk for pligtnormer på
linie med gældende ret, hvilket ikke er rigtigt.
Det ville være ønskeligt, om det i alle sager var muligt at udskille god forvaltningsskik fra de andre begreber, ombudsmanden bruger om sin målestok,
hvilket også ville være i overensstemmelse med det af Jens Møller og Jens
Olsen anførte, der er citeret oven for. 44
Modsat kan der naturligvis argumenteres for, at udviklingen af en retsgrundsætning er en glidende proces, hvorfor det vil være vanskeligt at give et
fuldstændigt klart billede af gråzonen mellem gældende ret og god forvaltningsskik.
Både domstolene og de kommunale tilsynsmyndigheder mv. er imidlertid
hver eneste dag i forbindelse med legalitetsprøvelsen retligt forpligtet til at
skelne mellem gældende ret og god forvaltningsskik, da hverken domstolene
eller det kommunale tilsyn har kompetence til at tage stilling til principperne
om god forvaltningsskik.
3. Den tredje målestok, som ombudsmanden særligt forudsættes at inddrage i forbindelse med vurderingen af de forhold, personer lever under på institutioner – typisk i forbindelse med inspektioner i henhold til ombudsmandslovens § 18 – er almene humanitære og menneskelige betragtninger.

1.10. Ombudsmandens reaktionsmuligheder
Ombudsmandens udtalelser er ikke retligt bindende for modtageren, men
ombudsmanden kan henstille, at der meddeles fri proces, ligesom ombudsmanden kan give meddelelse om fejl af større betydning til Folketingets
Retsudvalg og til vedkommende minister henholdsvis kommunalbestyrelse.

44

Jens Møller og Jens Olsen, At arbejde i forvaltningen, 2005, side 198 f.
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Det følger af ombudsmandsloven § 22, at ombudsmanden kan fremsætte
kritik, afgive henstillinger samt i øvrigt fremsætte sin opfattelse af en sag.
Adgangen til at afgive uforbindende udtalelser har været et vigtigt særkende for ombudsmanden. Det har ikke været anset for påkrævet eller i øvrigt
foreneligt med ombudsmandsinstitutionens særpræg og samfundsmæssige
funktion at give ombudsmanden beføjelser til at træffe bindende afgørelser.
Ombudsmanden har i et notat af 1990, der er vedlagt som bilag 1 til betænkning 1272/1994, rejst spørgsmålet, om ombudsmanden skulle have adgang til under særlige omstændigheder at gøre en udtalelse bindende for en
kommunal myndighed, således at ombudsmanden i givet fald kunne pålægge
den kommunale tilsynsmyndighed at anvende tvangsmidler med henblik på
gennemførelse af ombudsmandens udtalelser.
Spørgsmålet blev drøftet af ombudsmandslovudvalget45, der fremhævede,
at ombudsmandsudtalelsernes retlige uforbindende karakter er et af de træk,
der karakteriserer ombudsmandsinstitutionen som prøvelsesorgan for forvaltningen. Udvalget fandt, at der ikke var påvist tilstrækkeligt behov for at
tillægge ombudsmandsudtalelserne retlig bindende virkning selv i undtagelsestilfælde. Udvalget lagde vægt på, at sådanne beføjelser ville være en uønsket fravigelse fra de særtræk, der karakteriserer ombudsmandsinstitutionen,
hvorfor en sådan fravigelse ikke blev anbefalet. Ombudsmandsloven indeholder derfor fortsat ikke en regel om, at ombudsmanden kan afgive bindende udtalelser.
På denne baggrund er det naturligvis fortsat afgørende for udtalelsernes
gennemslagskraft, at ombudsmandens juridiske argumentation er tilstrækkelig kvalificeret til, at myndighederne retter sig efter udtalelserne. Helle Bødker Madsen46 har beskrevet det på følgende måde:
»Det er karakteristisk, at ombudsmandens konklusion er ledsaget af udførlige
begrundelser, og at den ofte indeholder de generelle synspunkter, som ligger til grund for
ombudsmandens stillingtagen i den konkrete sag. Denne omhu i den juridiske argumentation har til en vis grad sammenhæng med, at ombudsmanden savner formelle magtmidler.«

Steen Rønsholdt47 har om den manglende formelle magt bag ombudsmandens udtalelser bl.a. anført følgende:
»Som bekendt står og falder ombudsmandens mulighed for at fungere effektivt med den tillid, institutionen nyder. Dette er eller bør naturligvis ikke være ensbetydende
med, at ombudsmandens virksomhed er hævet over kritik. Ombudsmandens udtalelser kan
naturligvis, som anden juridisk virksomhed, gøres til genstand for en diskussion, og diskus45

Betænkning 1272/1994 om ombudsmandsloven, side 23.
Helle Bødker Madsen, Forvaltningsret, almindelige emner, 1997, side 425.
47
Steen Rønsholdt, Ugeskrift for Retsvæsen 1996 B, side 315 og 318.
46
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sionens tema kan naturligvis også være, om den af ombudsmanden tilkendegivne retsopfattelse er korrekt.
…
Ombudsmanden kan således ikke sætte formel magt bag sine opfattelser.
Ombudsmandens udtalelse er uden retsvirkning, og får alene virkning i det omfang den offentlige myndighed, som er adressat, faktisk retter sig efter ombudsmandens tilkendegivelser.«

Udarbejdelsen af oversigten i kapitel 3, der har medført en gennemgang af
de fleste ombudsmandsudtalelser fra 1955 og til i dag, giver en fornemmelse
af, at ombudsmandsudtalelserne i det store og hele faktisk lever op til kravene om et højt kvalitetsniveau i den juridiske argumentation.
Karsten Revsbech48 har peget på, at en praksis hos ombudsmanden, hvorefter hovedvægten lægges på at konsolidere de utvivlsomme landvindinger
for den enkelte borgers retssikkerhed og med henblik på at sikre en lovlig og
rigtig sagsbehandling hos myndighederne i almindelighed, ville mindske risikoen for, at institutionen mister opbakning og gennemslagskraft.
I 2. udgave af »Ombudsmandsudtalelser til forvaltningsret« var herom på
side 33 f. anført følgende:
»Sagen vedrørende lokalløn, gengivet i Folketingets Ombudsmands Beretning 98.139, er formentlig et eksempel, der bekræfter Revsbechs tese. Der var i sagen enighed om, at beslutningen vedrørende tildeling af lokalløn ikke var en ensidig offentligretlig
beslutning. Den var derfor ikke omfattet af det klassiske afgørelsesbegreb, jf. forvaltningslovens § 2.
Folketingets Ombudsmand fandt i en foreløbig udtalelse, at der i den konkrete sag var behov for, at forvaltningsloven skulle finde anvendelse, ligesom reglerne i loven
ville være egnede til at tilgodese den ansattes interesse i at få indflydelse på tildelingen af
lokalløn, hvorfor tildeling af lokalløn måtte anses for en afgørelse i forvaltningslovens forstand.
Både kommunen, Finansministeriet og Indenrigsministeriet fastholdt også efter at have modtaget ombudsmandens foreløbige stillingtagen til spørgsmålet, at tildelingen
af lokalløn ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.
Ombudsmanden fastholdt, at der blev truffet en afgørelse i forvaltningslovens
forstand, men fandt dog samtidig, at der ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere
Indenrigsministeriets opfattelse eller for at bede ministeriet om at genoptage sagen.
I forbindelse med afholdelse af kurser mv. har jeg gjort det til en vane at
spørge de offentligt ansatte, som jeg har haft kontakt med, om tildelingen af lokalløn i praksis anses som en afgørelse i forvaltningslovens forstand og i bekræftende fald, om myndigheden da opfylder forvaltningslovens begrundelsespligt mv. i forhold til ansøgere og andre
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Karsten Revsbech, Juristen, 1998, side 21 (30). Se også Hans Gammeltoft-Hansens svar
herpå i Juristen, 1998, side 168, samt Revsbechs bemærkninger hertil i Juristen, 1998, side
245.
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parter, der ikke bliver tildelt lokalløn. Jeg har stadigvæk til gode at få besvaret disse
spørgsmål bekræftende.
Denne helt igennem uvidenskabelige undersøgelse kan der naturligvis ikke
konkluderes på. Men et gæt er, at en sådan videnskabelig undersøgelse vil vise, at ombudsmandsudtalelsen vedrørende lokalløn ikke har haft en særlig stor gennemslagskraft.«

Højesteret har efterfølgende sin dom U 2005.2111 H fastslået, at forvaltningens beslutninger i forbindelse med lokallønsaftalerne ikke kunne anses
for afgørelser i forvaltningslovens forstand.
Hertil kommer, at Højesteret i U 2005.616 H og U 2005.622 H har tilsidesat Folketingets Ombudsmands faste praksis, hvorefter en aftalt afskedigelse
tillige skulle anses som en afgørelse i forvaltningslovens forstand med den
virkning, at forvaltningen uanset den indgåede aftale alligevel skulle opfylde
de forvaltningsretlige krav. Højesteret var modsat af den opfattelse, at der på
afskedigelsesområdet kunne aftales en afsked med den virkning, at afskedigelsen ikke skulle anses som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. En
sådan aftalt afskedigelse kan herefter ikke tilsidesættes som følge af eventuel
manglende overholdelse af forvaltningens notatpligt, mangelfuld partshøring
eller manglende begrundelse.
Også på baggrund af disse domme kan man argumentere for, at Folketingets Ombudsmand bør fokusere sin virksomhed på at hæve kvaliteten i myndighedernes sagsbehandling på de områder, hvor retstilstanden er rimelig
klar.
På den anden side kan man imidlertid konstatere, at de forvaltningsprocessuelle regler i det hele taget har fået en stigende betydning i disse år, bl.a.
som et udslag af ombudsmandsinstitutionens gennemslagskraft.49 Dette
skyldes bl.a. en øget bevidsthed om disse krav i de forskellige myndigheder,
ombudsmandens praksis samt ikke mindst, at domstolene generelt ser med
stigende alvor på de krav, der følger af de forvaltningsprocessuelle regler.
Et klart eksempel på denne tendens er de offentligretlige afskedigelsessager, der ikke sluttes med en aftale, hvor der i dag er meget fokus på overholdelsen af de forvaltningsretlige krav. Det skyldes bl.a. en efterhånden fast
retspraksis50, hvorefter myndigheden er forpligtet til at betale kompensation,
medmindre myndigheden kan bevise, at manglen ikke har haft betydning for
den trufne afgørelses lovlighed og rigtighed, og det dermed anses for bevist,
at manglen ikke var væsentlig. De sagsbehandlingsregler, som domstolene
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Se eksempelvis Michael Lunn, Juristen 2001.49, Har højesteret overtaget forvaltningens
skøn, samt Karsten Revsbech i UFR 2002B.22, hvor han anmelder Steen Rønsholdts lærebog i forvaltningsret.
50
Der henvises som eksempler til U 71.830 V, jf. U 73.167 H, U 1994.198 V, U 96.1462
H, U 98.685 H, U 99.581 H, U 99.1337 H og U 2000.1357 H.
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nu håndhæver med stor konsekvens, er stort set alle tidligere udviklet i ombudsmandens praksis, hvilket vidner om en stor gennemslagskraft.
1.10.1. Fri proces
Efter ombudsmandslovens § 23 kan ombudsmanden henstille, at der meddeles fri proces i anledning af ombudsmandens virksomhed. I praksis bruger
ombudsmanden denne beføjelse i tilfælde, hvor ombudsmanden finder, at en
påklaget myndigheds afgørelse er forkert, men hvor myndigheden trods henstilling om en ændring fastholdt afgørelsen.51
Langt de fleste henstillinger om fri proces er afgivet i tilfælde, hvor ombudsmanden har anset den påklagede afgørelse for tvivlsom.52
Ifølge betænkning 1272/1994, side 23, drøftede udvalget, om retsplejelovens regler om fri proces skulle udvides med en bestemmelse om, at der skal
meddeles fri proces efter ansøgning i de tilfælde, hvor ombudsmanden har
anbefalet fri proces, jf. ombudsmandslovens § 23, uanset om de økonomiske
betingelser i øvrigt er opfyldt. Udvalget fandt ikke, at en sådan regel var
nødvendig. Udvalget gik i den forbindelse ud fra, at Justitsministeriet som
hidtil ville efterkomme ombudsmandens henstilling om fri proces, med mindre meget vægtige grunde taler imod.
Det må således som udgangspunkt antages, at ombudsmandens henstillinger om fri proces efter ombudsmandslovens § 23 følges af myndighederne,
således at der meddeles klageren fri proces.
1.10.2. Orientering af Retsudvalget mv.
Ombudsmandslovens § 24 indeholder yderligere en reaktionsmulighed, der
må antages at være ganske virkningsfuld i de fleste tilfælde. Hvis ombudsmandens undersøgelse af en sag viser, at der i den offentlige forvaltning må
antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden give meddelelse om sagen til Folketingets Retsudvalg og til
vedkommende minister, henholdsvis vedkommende kommunalbestyrelse.
Som eksempler på anvendelsen af bestemmelsen kan f.eks. henvises til
Folketingets Ombudsmands Beretning 88.100 (vedrørende Tamil-sagen),
90.90 (om forholdene i grønlandske detentioner) og 90.220 (om evt. initiativ
til at skabe lovhjemmel for kommuners klageadgang i sociale sager).

51

Der henvises til den kommenterede ombudsmandslov 1999, side 172.
Der er redegjort for praksis bag denne bestemmelse i den kommenterede ombudsmandslov 1999, side 173.

52
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Folketingets Ombudsmand har i øvrigt en praksis, hvorefter Folketingets
Retsudvalg løbende modtager underretning om ombudsmandsudtalelser i videre udstrækning, end bestemmelsen i § 24 tilsiger. 53
Endelig er der i § 25 medtaget en bestemmelse, hvorefter sager, der anlægges i den borgerlige retsplejes former mod ombudsmanden i anledning af
dennes afgørelser, udtalelser mv. efter påstand fra ombudsmanden, kan afvises.

53

I den kommenterede ombudsmandslov, 1999, side 178, er der angivet en række eksempler på underretning til Folketingets Retsudvalg om sager indeholdende alvorlige fejl, sager
indeholdende principielle forhold eller sager som i øvrigt måtte påregnes at have Retsudvalgets interesse.
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Domstolsprøvelse
Ifølge grundlovens § 63 er domstolene berettigede til at prøve ethvert
spørgsmål om øvrigmyndighedens grænser. § 63 er en retssikkerhedsgaranti,
som sikrer domstolene adgang til kontrol med al offentlig forvaltning. Domstolsprøvelse indgår ligesom administrativ rekurs og forskellige former for
tilsyn samt Folketingets Ombudsmands virksomhed i kontrollen med forvaltningen.
På en række områder findes der særlige bestemmelser om domstolskontrol
med forvaltningens virksomhed. Blandt disse findes særlige retssikkerhedsgarantier, som pålægger forvaltningen at anlægge sag ved domstolene, hvis
en borger tilkendegiver, at han ønsker den øverste administrative afgørelse
prøvet af domstolene. Som eksempel herpå kan nævnes, at Den Sociale Ankestyrelses afgørelser vedrørende visse foranstaltninger over for børn og unge i henhold til § 124 i lov om social service inden for en frist på fire uger
kan kræves forelagt landsretten af ankestyrelsen.
Det er ikke kun konkrete forvaltningsakter, der kan prøves af domstolene,
men også f.eks. aftaler, vejledende udtalelser og faktiske handlinger.
Det følger af grundlovens § 63, stk. 1, at anlæggelse af retssag til prøvelse
af en forvaltningsmyndigheds beslutning mv. ikke har opsættende virkning.
Bestemmelsen udelukker imidlertid ikke, at der ved lov kan fastsættes regler
herom, eller at domstolene i andre tilfælde efter begæring kan træffe beslutning om, at en sådan sag skal tillægges opsættende virkning, jf. herved U
1994.823 H.
Grundlovens § 63, stk. 2, åbner mulighed for at oprette særlige forvaltningsdomstole, hvis afgørelser dog skal kunne prøves ved Højesteret, men
denne hjemmel er ikke udnyttet. Der findes dog ud over de almindelige domstole på visse områder særlige domstole, der behandler bestemte sager. Det
drejer sig bl.a. om landvæsensretterne og den kommunale tjenestemandsret.

2.1. Civil domstolsproces
Domstolenes prøvelse af forvaltningsvirksomhed sker som udgangspunkt
under civile søgsmål. Prøvelsen kan dog også ske som led i en straffesag.
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Den 1. januar 2007 træder domstolsreformen i kraft. Reformen indebærer
væsentlige ændringer i domstolssystemet. Byretterne bliver større og får mulighed for kollegial behandling af sager samtidig med, at byretterne bliver
den almindelige førsteinstans i alle sager uanset sagens karakter og sagsgenstandens værdi. Byretterne skal dog efter anmodning fra en part kunne
henvise sager til behandling i landsretten i første instans, hvis sagen er af
principiel karakter. Herved bevares muligheden for, at Højesteret kan behandle principielle sager som anden instans.
For domstolsprocessen gælder forhandlingsmaksimen. Det er således parterne i retssagen, der er ansvarlige for sagsoplysningen og fremlæggelse af
bevis mv., ligesom parterne ved formuleringen af påstande og anbringender
fastlægger rammerne for det, som domstolen kan og skal tage stilling til. På
enkelte særlige områder, hvor forvaltningens afgørelser har særligt indgribende karakter, er disse principper dog fraveget. Det gælder visse familieretlige sager samt sager vedrørende værgemål og prøvelse af administrativ frihedsberøvelse.
Forvaltningen er dog – også når den optræder som procespart – underkastet legalitetsprincippet, de almindelige saglighedskrav mv.
Der gælder ikke nogen almindelig vejledningspligt for domstolene. Ifølge
retsplejeloven kan retten dog søge mangler ved påstande og anbringender afhjulpet gennem spørgsmål til parten (udspørgning), ligesom retten kan opfordre parten til at tage stilling til både faktiske og retlige spørgsmål og til at
føre bevis. Herudover vejleder retten en part, der møder uden advokat, om,
hvad vedkommende skal foretage til oplysning af sagen og til varetagelse af
sine interesser. Retten har også mulighed for i tilfælde, hvor den ellers ikke
finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, at pålægge parten at
lade sagen udføre af en advokat.
Baggrunden for reglerne om domstolenes materielle procesledelse er på
den ene side ønsket om at nå det materielt rigtige resultat i den enkelte sag,
og på den anden side hensynet til parternes dispositionsfrihed, som er et
grundlæggende princip i den civile retspleje. Materiel procesledelse er udtryk
for, at retten søger at tilvejebringe et sikrere grundlag for at træffe en rigtig
afgørelse, men at det stadig er parterne, der afstikker rammerne for sagen.
I forbindelse med forberedelsen af domstolsreformen blev det i forhold til
dispositive sager fremhævet, at det fortsat skal være parterne, der beslutter,
hvilke anbringender og hvilken bevisførelse sagen kan bære, herunder hvilke
oplysninger der skal tilvejebringes, da der er tale om sager, som angår parternes forhold, og som parterne kender bedst. I disse sager skal retten derfor
fortsat ikke kunne tilkende en part mere, end parten har påstået, ligesom retten fortsat kun skal kunne tage hensyn til anbringender, som parten har gjort
gældende.
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På den anden side forudsættes det, at dommeren efter omstændighederne
vil kunne spille en meget aktiv rolle på de forberedende retsmøder i sagen.
Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at domstolene
som følge af forhandlingsprincippet kan komme i en situation, hvor domstolen vil være nødsaget til at afsige en materielt urigtig dom. Dette kan være
særligt problematisk i sager om offentligretlige spørgsmål, hvor myndighederne normalt som følge af undersøgelsesprincippet er forpligtet til at søge at
sikre, at der træffes lovlige og rigtige afgørelser. Domstolsprøvelsen har i
denne sammenhæng en væsentlig almen kontrolfunktion, såfremt en myndighed skulle være kommet på gale veje, og det er væsentligt, at denne kontrolfunktion som følge af sagstilrettelæggelsen får den modsatte funktion,
ved at en materielt urigtig afgørelse fra en offentlig myndighed fastholdes af
domstolene. Det er derfor vigtigt, at domstolene aktivt søger at undgå denne
situation ved at bruge deres ret til materiel procesledelse.
Selv om det naturligvis ikke er altid, at dette lykkes (hvilket man tillige
skal være opmærksom på, når man gennemgår de enkelte domme), så er det
imidlertid indtrykket på baggrund af en gennemgang af et stort antal domme,
at domstolene udfolder væsentlige bestræbelser på ikke at afsige domme inden for det offentligretlige område, der er materielt urigtige.
Udgangspunktet ved domstolsprocessen er i øvrigt, at sagen behandles
mundtligt, jf. grundlovens § 65, stk. 1.

2.2. Procesforudsætninger
2.2.1. Søgsmålsret
Med mindre andet måtte være fastsat i lov, forudsætter anlæggelse af retssag,
at sagsøgeren har retlig interesse i sagen. Der kan her tillige henvises til afsnit 1.7.1 om sagens rejsning i sager for ombudsmanden.
2.2.1.1. Borgernes søgsmålsret
Hvorvidt en borger, der eksempelvis ønsker at anlægge retssag imod en
kommune, har retlig interesse i sagen, afhænger navnlig af to momenter: (1)
Om det spørgsmål, der ønskes rettens stillingtagen til, er tilstrækkeligt aktuelt og konkret, og (2) om den pågældende har tilstrækkelig tilknytning til eller interesse i sagen. Vurderingen af, om der foreligger tilstrækkelig tilknytning til sagen, må foretages konkret i hver enkelt sag, men kravene til tilknytningens karakter og intensitet er forskellig på forskellige forvaltningsområder.
Det antages generelt, at adressater for forvaltningens afgørelser altid har
søgsmålsret, og det samme gælder formentlig forbigåede ansøgere. I et vist
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omfang er naboer m.fl. også anset for søgsmålsberettigede, såfremt disse efter en konkret en konkret vurdering må antages at have den fornødne retlige
interesse i et sagsanlæg. Generelt antages det, at der er en tendens til at udvide kredsen af søgsmålsberettigede. Det betyder blandt andet, at foreninger,
der varetager almene interesser, i videre omfang anses for søgsmålsberettigede, selvom de ikke anses som parter i den oprindelige sag eller er tillagt
administrativ klageadgang ved lov.
2.2.1.2. Førsteinstansens søgsmålsret
Ud over spørgsmålet om borgernes søgsmålsret over for forvaltningen rejser
en del sager også spørgsmålet om førsteinstansens (typisk en kommunes)
søgsmålsret over for en forvaltningsmyndighed, der i kraft af sin rekurs- eller
tilsynsbeføjelse har omgjort førsteinstansens beslutning, anvendt sanktioner
over for en førsteinstans, eller har udtalt, at førsteinstansens beslutning var
ulovlig.
Domstolene har i flere tilfælde f.eks. påkendt kommunalbestyrelsers
søgsmål imod de kommunale tilsynsmyndigheder i tilfælde, hvor tilsynsmyndighederne har annulleret kommunale beslutninger. Der kan her henvises til U 1981.637 H, U 1990.601 H, U 1992.699 H og U 1996.583 Ø. Der
foreligger ikke domme, hvor domstolene har afvist en sag på grund af en
kommunalbestyrelses manglende retlige interesse i sager mod den kommunale tilsynsmyndighed, hvor der er sket suspension eller annullering af
kommunalbestyrelsens beslutning.
Domstolene må antages i hvert fald at ville realitetsbehandle søgsmål fra
vedkommende kommunalbestyrelsesmedlem om ophævelse af den kommunale tilsynsmyndigheds beslutning om tvangsbøder. Der kan henvises til U
1982.34 H, hvor tilsynsmyndigheden satte inddrivelsen af tvangsbøder i bero
under behandlingen af det af kommunen anlagte anerkendelsessøgsmål vedrørende det underliggende retsforhold.
Domstolene må endvidere – i det omfang sagsøgeren har retlig interesse i
sagen – antages at ville realitetsbehandle sager anlagt af kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelsesmedlemmer mod tilsynsmyndigheden i anledning af tilsynets vejledende udtalelse. Der kan herved henvises til U
1989.753 H, der vedrører et kommunalbestyrelsesmedlems sagsanlæg mod
tilsynsmyndighederne i anledning af en vejledende udtalelse om den pågældendes inhabilitet i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af en
konkret sag.
Højesteret har derimod afvist en kommunes søgsmålskompetence i en sag,
hvor Naturklagenævnet tilsidesatte kommunes afgørelse, jf. U 2004.1513 H.
I denne sag fastslog Højesteret, at Naturklagenævnet ifølge planloven var re-
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kursinstans i forhold til kommunen vedrørende retlige spørgsmål, og at
kommunen ikke havde hjemmel i planloven til at indbringe rekursinstansens
afgørelse for domstolene. Kommunen kunne heller ikke anses for at have en
konkret, økonomisk eller anden interesse i at få prøvet sagen, at kommunen
kunne anses som søgsmålsberettiget.
Østre Landsret har ligeledes afvist kommuners søgsmålskompetence i tilsvarende sager. I sagen, som er gengivet i U 1997.1304 Ø, havde Naturklagenævnet bestemt, at nogle af kommunen meddelte byggetilladelser var
ugyldige på grund af væsentlige retlige mangler. Østre Landsret begrundede
afvisningen af sagen med, at Naturklagenævnets afgørelse var gældende, og
at kommunen ikke havde nogen umiddelbar økonomisk interesse eller anden
rimelig interesse i en påkendelse af sagen ved domstolene. I U 1998.672 Ø
anførte landsretten, at kommunen var bundet af Naturklagenævnets afgørelser og ikke kunne indbringe nævnets afgørelser for domstolene, medmindre
der forelå en umiddelbar økonomisk eller anden rimelig interesse i at få påkendt sagen af domstolene. Naturklagenævnet havde i sagen ophævet kommunens afgørelse om, at en lejer, der drev vognmandsvirksomhed, skulle fraflytte en ejendom, fordi virksomheden efter kommunens opfattelse var i strid
med lokalplanen.
2.2.2. Søgsmålsfrister
I tilfælde, hvor loven fastsætter en frist for indbringelse af en forvaltningsafgørelse for domstolene, og denne frist overskrides, vil domstolene normalt
afvise sagen. Domstolene har dog undtagelsesvist set bort fra fristoverskridelser.
Det er formentlig normalt en forudsætning for, at en søgsmålsfrist begynder at løbe, at forvaltningen har overholdt forvaltningslovens § 26 om oplysning om søgsmålsfristen. I modsat fald må domstolene forventes at se bort
fra en sådan fristoverskridelse, jf. også U 2004.2893 H. Tilsidesættelse af
vejledningspligten indebærer således i almindelighed, at retten i forbindelse
med et sagsanlæg i al fald kan vælge at se bort fra en overskridelse af søgsmålsfristen.
Spørgsmålet om fristoverskridelse kan også blive aktuelt i tilfælde, hvor
loven kræver administrativ rekurs udnyttet, før sagen kan prøves ved domstolene, og hvor fristen for en sådan rekurs er overskredet, idet dette kan føre
til, at sagen afvises.
I tilfælde, hvor der ikke gælder en søgsmålsfrist, må det antages, at almindelige passivitetsbetragtninger efter omstændighederne kan føre til frifindelse af forvaltningen, hvis der er gået urimelig lang tid, før sagen anlægges.
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2.2.3. Udnyttelse af administrativ rekurs
Der gælder ikke i almindelighed et krav om, at administrativ rekurs skal være udnyttet, før domstolene kan prøve en forvaltningsmyndigheds beslutninger mv.
Hvor lovgivningen imidlertid indeholder et sådant krav, vil domstolene efter forvaltningsmyndighedernes påstand herom afvise sagen, hvis rekursen
ikke er udnyttet.

2.3. Hvad prøver domstolene
Det er fast antaget, at en forvaltningsmyndighed, der skal træffe en afgørelse med hjemmel i en upræcis eller tom bestemmelse, har et vist råderum i
forbindelse med sin skønudøvelse. Den tidligere antagelse om, at forvaltningen har et »frit skøn« var udtryk for tilsvarende overvejelser.54 På denne
baggrund har det traditionelt også været anset som vanskeligt at føre sager
mod offentlige myndigheder. Michael Lunn, der er departementschef i Justitsministeriet, har i Juristen 2001, side 49, beskrevet tankegangen på følgende måde:
»Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen skal engang have sagt, at hvis man i
det gamle Grækenland havde kendt til de strabadser, som er forbundet med at anfægte
forvaltningens dispositioner ved danske domstole, så havde man ikke behøvet at opfinde
myten om Sisyfos og hans evige – og evigt forgæves – kamp for at skubbe stenen op ad
bakken.«

Herefter anfører Michael Lunn:
»Lige så sandt er det … at der har været en markant udvikling i retspraksis i retning af
en mere tæt prøvelse fra domstolenes side«.
Artiklen giver en meget illustrativ og oversigtlig historisk gennemgang af, hvordan
grænserne for domstolsprøvelse hidtil har været opfattet. Det følgende indeholder ikke en historisk gennemgang, men giver i stedet et bud på, hvor grænserne for domstolsprøvelsen af forvaltningens skøn er i dag.

Henset til legalitetsprincippet og henset til domstolenes rolle i et statsstyre som vores skal domstolene efterprøve, om forvaltningen har handlet i
overensstemmelse med gældende ret. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan
54

Se f.eks. U 1981.369 Ø, hvori landsretten bemærkede, »at det måtte gives ministeriet
medhold i, at myndighedernes skøn ikke kan efterprøves af domstolene.« Det er imidlertid
vanskeligt at finde støtte i nyere højesteretspraksis for et synspunkt om, at domstolene ikke
kan prøve forvaltningens skøn, jf. også Pedersen og Haugaard, Domstolsprøvelse, 2001,
side 18.
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man i dag kan foretage en nærmere afgrænsning af, hvornår domstolene
prøver forvaltningens skøn tæt, og hvornår domstolene er tilbageholdende.
I forbindelse med sin anmeldelse af Bent Christensens lærebog om prøvelse fra 1988, stillede daværende højesteretspræsident Niels Pontoppidan
allerede i 199055 spørgsmålet
»om man ikke ville stå sig ved at opgive sondringen mellem retsanvendelse og skøn som
det grundlæggende ved fastlæggelsen af prøvelsesbegrænsningerne, og i stedet koncentrere
sig om … at beskrive de situationer, hvor domstolene må forventes at udvise tilbageholdenhed i efterprøvelsen.«

Hans Gammeltoft-Hansen, der er den nuværende Folketingets Ombudsmand, har i sit bidrag til festskriftet for Ole Krarup anført, at sondringen
mellem skøn og regelanvendelse som grundlag for beskrivelsen af domstolsprøvelsen er forældet og mere vildledende end vejledende.56
Hertil kommer, at domstolene i nyere praksis rent faktisk typisk henviser
til, at myndigheden ved den trufne afgørelse »ikke overskrider grænserne
for forvaltningens skøn«57 Vestre Landsret har i præmisserne i U 1996.326
V tilkendegivet nogle mere principielle overvejelser vedrørende det rejste
spørgsmål om domstolsprøvelsens intensitet i forbindelse med en konkret
afskedigelsessag:
»Den ombudsmandspraksis fra de senere år, som fremgår af Undervisningsministeriets
skrivelse, falder i tråd med en tendens også i domstolenes praksis i nyere tid til en intensiveret prøvelse af forvaltningsafgørelser. Det tilstræbes herunder, at domstolene i konflikter
mellem myndighederne og borgerne ikke afviser en prøvelse blot med henvisning til nogle
traditionelle kriterier for begrænsningerne i prøvelsesretten, men går ind i prøvelsen, hvis
der er et reelt behov for at tilsidesætte eller modificere en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed. Det må imidlertid fastholdes, at den materielt frie afskedigelsesret efter tjenestemandslovens § 28, som har sit grundlag i ansættelsesforholdets natur, giver den afskedigende myndighed en meget betydelig frihed i udøvelsen af det skøn, der – som i denne sag –
først og fremmest vedrører tjenestemandens egnethed til at bestride sin stilling, og med hensyn til hvilket domstolene normalt vil savne forudsætningerne for en efterprøvelse.
I den foreliggende sag findes bevisførelsen ikke at have givet holdepunkter for at tilsidesætte sagsøgtes afskedigelse af T hverken som usaglig eller på andet grundlag.«

Ud fra landsrettens præmisser kan man formentlig udlede, at domstolene
efter omstændighederne vil strække sig en del for at få prøvet relevante og
nødvendige spørgsmål, men at der ikke var det fornødne sikre grundlag herfor i den konkrete sag.
55

Der henvises til U 1990B.161 f.
Der henvises til Hans Gammeltoft-Hansens bidrag til Liv, Arbejde og Forvaltning, Festskrift til Ole Krarup, 1995, side 186 ff.
57
Der kan f.eks. henvises til U 1997.827 H, U 2000.1313 H.
56
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I en helt ny højesteretsdom, U 2006.1149 H, der vedrørte en udlændingesag var Højesterets præmisser sålydende:
»Det er et retligt spørgsmål, omfattet af domstolsprøvelsen efter grundlovens § 63, hvad
der skal forstås ved »nær familiemæssig eller lignende tilknytning til en i Danmark fastboende person« i den dagældende § 9, stk. 2, nr. 1, i udlændingeloven (lovbekendtgørelse nr.
711 af 1. august 2001), jf. herved Højesterets dom gengivet i U 1996.529 H. Det er ligeledes omfattet af domstolsprøvelsen, om der faktisk foreligger en sådan tilknytning, jf. herved
Højesterets dom gengivet i U 2005.1780 H. Ved afgørelsen af, om der bør meddeles en udlænding, som opfylder tilknytningskravet, opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 1, er der
imidlertid overladt udlændingemyndighederne et skøn.«

Det følger af dommen, at domstolene fuldt ud prøver de retlige spørgsmål, og formentlig også at domstolene er tilbageholdende med at overtage
forvaltningens skøn. Domstolene underkender altså ikke forvaltningen, blot
fordi domstolene ville have truffet en anden afgørelse. Domstolsprøvelsen
kan derfor ikke sidestilles med den fuldstændige prøvelse, som et administrativt rekursorgan foretager.58
I det følgende vil vi foretage en nærmere undersøgelse af, hvornår der er
tale om et retligt spørgsmål, som domstolene utvivlsomt kan prøve.
2.3.1. Retlige spørgsmål
Domstolene prøver, om forvaltningens virksomhed er i overensstemmelse
med gældende ret, og om forvaltningen afgørelser er materielt rigtige. I forbindelse med vurderingen af den konkrete sag tager domstolene stilling til
forvaltningens abstrakte fortolkning af retsreglerne, uanset om det er præcise
eller ret upræcise lovbestemmelser, der fortolkes. Domstolene tager ligeledes
stilling til forvaltningens anvendelse af de enkelte retsregler.
Domstolene kan utvivlsomt prøve, om den enkelte forvaltningsmyndighed er det kompetente organ til at behandle en given sag mv., jf. tillige det
anførte herom nedenfor i afsnit 3.3.5.
Spørgsmålet, om forvaltningsmyndigheden har tilstrækkelig hjemmel til
at træffe en konkret afgørelse, bliver også prøvet fuldt ud af domstolene, jf.
afsnit 3.5.1.
Domstolene anser sig ligeledes utvivlsomt kompetente til at vurdere, om
forvaltningsmyndigheden – f.eks. når myndigheden træffer afgørelser –
alene har lagt vægt på lovlige kriterier, jf. afsnit 3.5.1.1.
Forvaltningen er som nævnt ikke retlig ubundet i forbindelse med afvejningen af lovlige kriterier, da der gælder en række retsgrundsætninger, som
indebærer en retlig normering af skønsudøvelsen, der skal medvirke til at
58

Se tilsvarende Michael Lunn, Juristen 2001, side 50.
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sikre, at der træffes lovlige og rigtige afgørelser. Domstolene prøver derfor
i hvert fald,
- om pligtmæssige kriterier i fornødent omfang er inddraget i afvejningen,
- om prioriterede kriterier herudover er tillagt særlig vægt,
- om en intern regel eller andet uretmæssigt sætter skønnet under regel,
- om der er handlet i strid med lighedsgrundsætningen, og
- om der er handlet i strid med proportionalitetsgrundsætningen.
Domstolenes fulde prøvelse af, om pligtmæssige kriterier er tillagt vægt,
kan f.eks. udledes af U 2000.2412 H. Her fandt Højesteret ikke grundlag
for at fastslå, at Naturklagenævnet ikke havde inddraget de relevante hensyn eller for i øvrigt at tilsidesætte den foretagne afvejning.
Den fulde domstolsprøvelse af, om prioriterede kriterier er tillagt vægt,
kan f.eks. udledes af U 2003.1628 Ø. Sagen vedrørte spørgsmålet, om der
var grundlag for at tilsidesætte udgangspunktet i administrativ praksis og
retspraksis om, at skal ske fysisk lovliggørelse ved overtrædelse af planloven i forbindelse med opførelse af bygninger i landzone. I den konkrete sag
havde amtet skønnet, at der var tilstrækkeligt tungtvejende grunde til alene
at kræve retlig lovliggørelse af det pågældende byggeri. Landsretten fastslog, at amtet ikke for landsretten havde godtgjort, at der er tilstrækkeligt
tungtvejende grunde til alene at kræve retlig lovliggørelse af byggeriet. I
den konkrete sag prøvede landsretten altså utvivlsomt amtets skøn og tilsidesatte skønnet, fordi prioriteringsreglen var overtrådt.
Retsgrundsætningen om skøn under regel er f.eks. prøvet i U 1983.349
H, U 1995.177 H og U 1998.1207 V med det resultat, at de konkrete afgørelser blev underkendt. Et markant eksempel på en prøvelse med det modsatte resultat er dommen i U 1993.307 H om frasortering af ansøgere til hyrevognsbevillinger. Dommen er kommenteret i U 1993B.224 af højesteretsdommer Per Sørensen. Dommene viser, at domstolene fuldt ud prøver,
om forvaltningen har sat det pligtmæssige skøn under regel.
Domstolene prøver endvidere fuldt ud, om en afgørelse strider mod specielle lighedsgrundsætninger inden for det pågældende område, jf. f.eks. U
1991.348/2 Ø, hvor en kommune ved godkendelse af lejere til almennyttige
boligselskaber uberettiget lagde vægt på ansøgernes nationalitet. Også
overholdelsen af den almindelige lighedsgrundsætning prøves fuldt ud, jf.
f.eks. U 1960.33 H og U 1993.727 Ø.
Proportionalitetsgrundsætningens anvendelsesområde i dansk ret er udvidet markant i de senere år, jf. tillige afsnit 3.5.2. På baggrund af denne udvikling forventer vi, at der i de kommende år vil være et yderligere pres på
at udvide anvendelsesområdet for denne retsgrundsætning.
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Denne gennemgang viser, at domstolene med henvisning til retsgrundsætninger vedrørende udøvelsen af forvaltningens skøn, normalt alene foretager en rent retlig prøvelse af de konkrete forvaltningsretlige afgørelser.
Endvidere tager domstolene stilling til faktum i en sag i det omfang, der efter parternes påstande og anbringender er anledning hertil. Denne prøvelse
sker på baggrund af parternes bevisførelse – dvs. vidner, dokumenter, syn
og skøn, sagkyndige erklæringer og besigtigelse foretaget af retten mv.
Der findes imidlertid også eksempler fra retspraksis, hvor Højesteret har
underkendt forvaltningens skønsudøvelse, selvom man ikke umiddelbart
kan placere fejlene ved forvaltningens afgørelser i en af de ovenstående kategorier. Det er f.eks. ikke nemt at placere U 1996.1616 H, U 1999.614 H
og U 2000.645 H i en af overnævnte kategorier, jf. nærmere herom umiddelbart nedenfor.
2.3.2. Domstolenes prøvelse af forvaltningens frie skøn
I domme som f.eks. U 1996.1616 H, U 1999.614 H og U 2000.645 H ville
det blandt andet af hensyn til forudsigelighed af resultatet af domstolsprøvelsen være en god ting, hvis der kunne gives et sikkert svar på, hvorfor
Højesteret i netop disse sager har foretaget en meget intensiv prøvelse, der
endda har været uden for de almindeligt anvendte kategorier. Svaret herpå
ville samtidig være på det af daværende højesteretspræsident Pontoppidan
stillede spørgsmål om, hvilke forhold der er afgørende for prøvelsesintensiteten. I givet fald kunne man få en mere sikker fornemmelse af, hvornår der
bliver foretaget en tæt eller en mere overordnet prøvelse.
Højesterets dom i U 2000.645 H må efter sin ordlyd forstås således, at
domstolene normalt ikke omgør forvaltningens rene skønsudøvelse, medmindre der er et sikkert grundlag herfor, og det var der i den konkrete sag.
Det kan udledes heraf, at Højesteret i visse tilfælde omgør forvaltningens
skønsudøvelse, når der er et sikkert grundlag herfor. U 2000.645 H viser
imidlertid samtidig, at myndighedernes særlige fagkundskab på et område
normalt fører til en tilbageholdende prøvelse.
Bent Christensen har gjort sig til talsmand for, at domstolenes tillid til en
forvaltningsmyndighed også kan have betydning for intensiteten af domstolenes prøvelse.59
Endvidere kan afgørelsens karakter have betydning for intensiteten af
domstolsprøvelsen. Dette gælder naturligvis navnlig, hvis en afgørelse har
vidtrækkende konsekvenser for adressaten eller andre. Dette kriterium er i
øvrigt til en vis grad forbundet med den vurdering, der foretages ud fra proportionalitetsprincipper.
59

Bent Christensen, Prøvelse, 1994, side 52.
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Hvis domstolene har en originær kompetence inden for et område, må
der i øvrigt forventes en mere intensiv prøvelse.
Domstolene er derimod tilbageholdende med at blande sig i et forvaltningsorgans prioriteringer i forhold til politiske og økonomiske spørgsmål.
U 1985.368 H er et godt eksempel herpå. Odder Sygehus havde i lighed
med en række andre, mindre sygehuse ingen opvågningsstue. Dette førte til
et dødsfald efter en operation. I forbindelse med en retssag om sygehusets
ansvar for dødsfaldet, rejstes spørgsmålet, om den valgte standard på Odder
Sygehus var tilstrækkelig efter sygehuslovgivningen, eller om sygehusets
indretning havde været uansvarlig og dermed ansvarspådragende. Højesteret kom i modsætning til landsretten til det resultat, at der ikke grundlag for
at pålægge sygehuset ansvar for patientens død. Pontoppidan anførte i en
kommentar til dommen, at ressourcetilførslen til sygehusene ikke i første
række er et juridisk, men et politisk/økonomisk spørgsmål, og Højesteret
ønskede ikke at gribe ind i den foretagne prioritering. Som et andet eksempel herpå kan henvises til dommen i U 2000.1196 H.
Sagens tilrettelæggelse har også stor betydning for prøvelsesintensiteten. I
U 1996.1616 H var en sag om forsørgelseskrav mv. f.eks. så godt oplyst, at
Højesteret kunne erstatte myndighedens skønsudøvelse med sin egen. Havde
sagen ikke været fyldt oplyst for domstolene, kunne Højesteret ikke være nået til det endelige resultat.
Udover de nævnte faktorer, er der en række andre faktorer, der formentlig tillige vil have betydning for prøvelsesintensitet. Det falder imidlertid
uden for rammerne af denne fremstilling, at foretage en mere uddybende
vurdering af dette spørgsmål.
På baggrund af de domme, der ikke nemt kan passes ind i de eksisterende
rammer for en retlig drøftelse, har det været hævdet, at domstolene har indført en nedre rimelighedsgaranti, og at der således i dansk ret tillige sker en
vis hensigtsmæssighedsprøvelse i lighed med, hvad tilfældet er i f.eks.
norsk og engelsk ret.60
Dette har ikke støtte i præmisserne i de enkelte domme. En fravigelse af
gældende ret som prøvelsesgrundlaget må endvidere anses for at være en
sådan nyskabelse, at det bør give sig klart udtryk i præmisserne. Usædvanlige domme må på denne baggrund altid søges vurderet ud fra en retlig analyse og retlige begreber mv. I helt særlige tilfælde vil sådanne domme kunne forklares med en henvisning til forholdets natur eller lignende, herunder
f.eks. et en sagsbehandling blot samlet set har været for ringe, jf. f.eks. U
1969.513 V. Dette er derfor også udtryk for en retlig prøvelse, om end det
dog må karakteriseres som en særdeles intensiv retlig prøvelse.
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Der kan f.eks. henvises til Jan Timmermann Pedersen bemærkninger hertil, Proportionalitetsprincippet, 2000.
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Rimelighedsbetragtninger er således ikke indført som prøvelsesgrundlag
i dansk ret.
2.3.3. Endelighedsbestemmelser
En endelighedsbestemmelse er en regel i lov eller anordning, der gør nærmere bestemte forvaltningsakter endelige. Formået med endelighedsbestemmelser er fra lovgivers side at afskære eller begrænse domstolenes adgang til at
prøve disse afgørelser efter de regler, der ellers ville have fundet anvendelse.
Tidligere var endelighedsbestemmelser meget anvendte. I dag anvendes
endelighedsbestemmelser kun sjældent, men der er en del nyere domme om
problemstillingen, hvorfor vi her kort vil søge at skitsere retstilstanden, som
den er i dag.
Man har i tidligere litteratur indgående drøftet, om endelighedsbestemmelser er grundlovsstridige. Baggrunden herfor har været det usædvanlige i, at
en lov begrænsede rækkevidden af bestemmelsen i grundlovens § 63. Det
har været gjort gældende, at der har udviklet sig en retssædvane, således at
grundlovens § 63 har fået en uskreven tilføjelse »medmindre andet er bestemt ved lov«61, eller at endeligbestemmelser forenelighed med grundloven
skal begrundes ud fra en historisk betinget fortolkning af grundlovens § 63.62
Højesterets flertal har i U 1997.1157 H udtalt, at endelighedsbestemmelser
ikke er grundlovsstridige. Højesteret havde tidligere i U 1940.989 H og U
1943.467 H forudsætningsvist lagt dette til grund, men dette resultat er nu
udtrykkeligt fastslået.
På baggrund af den såkaldte Tvind-dom i U 1999.841 H har Claus Hagen
Jensen argumenteret for, at domstolene ikke længere accepterer endelighedsbestemmelser.63
Claus Hagen Jensens argumentation har ikke umiddelbart støtte i retspraksis eller i litteraturen i øvrigt. Endvidere har Højesteret også efter Tvinddommen anerkendt anvendelsen af endelighedsbestemmelser, f.eks. i U
1999.1243 H.
Det er omtvistet i litteraturen, i hvor stort et omfang endelighedsbestemmelser afskærer domstolsprøvelse. I praksis synes domstolene generelt at afholde sig fra at prøve forvaltningens konkrete subsumption, når der foreligger en endelighedsbestemmelse. Domstolene vil således normalt ikke prøve
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Se f.eks. Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 839, og Garde m.fl., Forvaltningsret, almindelige emner, 2004.
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Se f.eks. Bent Christensen, Prøvelse, 1994, side 180.
63
Der henvises til Claus Hagen Jensen bidrag til Festskrift i anledning af grundlovens 150
års jubilæum, 1999, side 32.
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forvaltningens vurderinger, herunder af bevismæssige spørgsmål, når prøvelsen angår anvendelsen af de regler, som endelighedsbestemmelsen sigter til.
Derimod prøver domstolene uanset en endelighedsbestemmelse som udgangspunkt, om der er begået sagsbehandlingsfejl i forbindelse med udstedelsen af en forvaltningsakt, jf. U 1997.1157 H og U 1944.1208 H. Domstolene må således antages at ville prøve, om en sag har været helt utilstrækkeligt oplyst, og om sagsbehandlingen i øvrigt lider af væsentlige mangler.
Domstolene prøver endvidere, om forvaltningsakten lider af en kompetencemangel, habilitetsmangel, formmangel eller tilblivelsesmangel.
Domstolene prøver også spørgsmål om ulovlig skønsudøvelse, herunder
om forvaltningen har varetaget usaglige hensyn (magtfordrejning), om forvaltningen har tilsidesat grundsætningen om skøn under regel, og om en forvaltningsakt strider mod proportionalitetsprincippet, jf. det anførte i U
2001.861 H om, at domstolene prøver, om der foreligger ulovlig skønsudøvelse.
Domstolene prøver tillige, om der er tale om en afgørelse, der beror på
urigtige eller mangelfulde oplysninger, dvs. om der er tale om en faktisk
vildfarelse. Det bemærkes her, at selve bevisbedømmelsen som ovenfor anført, normalt ikke vil blive undergivet prøvelse.
På baggrund af ældre domme antages det endelig i teorien, at domstolene
vil tage stilling til andre regler end dem, endelighedsbestemmelsen sigter til,
jf. ovenfor. Det kan f.eks. dreje sig om formueretlige søgsmålsgrunde som
løfte, hævd, forældelse osv., atypiske fortolkningsspørgsmål i forhold til anvendelsen af reglerne og visse grundlæggende fortolkningsspørgsmål.
Domstolene synes derimod i videre omfang end ellers at være tilbageholdende med at prøve forvaltningens konkrete subsumption forstået som henførelsen af den konkrete sags faktum på den relevante retsregel. Ud over
denne virkning har en endelighedsbestemmelse endvidere den betydning, at
der afsiges dom til afvisning af sagen.
Da en endelighedsbestemmelse herefter trods alt alene har en begrænset
betydning, kan det heller ikke tiltrædes, at disse skulle stride med artikel 6 i
EMRK om fair trial eller lignende bestemmelser.

2.4. Domstolenes reaktionsmuligheder
Ved prøvelse af en forvaltningsakt, vil sagsøgerens påstande i almindelighed
gå ud på: Annullation, rettelse, konstatering og hjemvisning, kompensation
eller erstatning.
Hvis domstolen finder, at der er tale om en retlig mangel som følge af
sagsbehandlings- eller hjemmelsmangler, prøver domstolen efter ugyldighedslæren tillige, om manglen er væsentlig.
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Hjemmelsmangler er som udgangspunkt altid væsentlige, medmindre der
f.eks. er tale om såkaldt kombinerede kriterier eller en tilsvarende situation,
hvor domstolen kan konstatere, at manglen konkret ikke har haft væsentlig
betydning ved vurderingen af afgørelsens lovlighed og rigtighed.
Om sagsbehandlingsmangler er væsentlige afhænger normalt af, om sagsbehandlingsregler, som er tilsidesat har karakter af garantier for lovligheden
og rigtigheden af den trufne afgørelse, eller om der er tale om ordensforskrifter, som ikke frembyder særlige garantier for afgørelsens rigtighed. Er der tale om en garantiforskrift, vil udgangspunktet være, at denne mangel er væsentlig, medmindre myndigheden kan sandsynliggøre, at manglen ikke i den
konkrete situation har været væsentlig.
Er der ikke tale om overtrædelse af en garantiforskrift eller lignende, vil
dette normalt ikke føre til, at den konkrete retlige mangel kan anses som væsentlig. I helt særlige situationer kan sagsbehandlingen i en sag imidlertid efter en samlet vurdering være så ringe, at mangler i form af tilsidesættelse af
ordensforskrifter anses som væsentlige.
Efter ugyldighedslæren skal der herefter vurderes, om der er særlige forhold, som taler for eller imod ugyldighed. Sådanne forhold kan bl.a. være:
Forvaltningsaktens karakter, berettigede forventninger og god/ond tro,
tidsperspektivet og samfundsmæssige interesser, herunder værdispild mv.
Domstolenes traditionelle reaktion over for en ugyldig forvaltningsakt er
annullation, der indebærer, at forvaltningsaktens retsvirkninger sættes ud af
kraft, uden at der sættes noget andet i stedet.
Endvidere kan domstolene foretage rettelse af en forvaltningsakt, når der
foreligger det tilstrækkelige grundlag herfor. Om det er tilfældet, beror ud
over parternes påstande på, hvilken afgørelse og hvilken mangel der er tale
om, herunder om der er tale om en skønsmæssig afgørelse.
Domstolene kan også konstatere, at forvaltningsakten lider af en mangel,
og på det grundlag hjemvise sagen til fornyet behandling i forvaltningen.
Endelig kan domstolene i forbindelse med stillingtagen til forvaltningens
virksomhed tilkende kompensation eller erstatning. Dette kan både være
relevant i forbindelse med mangler ved forvaltningsakter og i forbindelse
med faktisk forvaltningsvirksomhed.
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Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
3.1. Indledning
Denne oversigt indeholder en kort beskrivelse af en række forvaltningsretlige
emner. Emneinddelingen i oversigten er gjort ganske detaljeret for at lette
den studerendes og praktikerens arbejde med at finde den relevante udtalelse
eller dom for en given problemstilling. Under hvert emne er kort beskrevet
en række domme og ombudsmandsudtalelser.
Der er medtaget domme, som er optaget i Ugeskrift for Retsvæsen frem til
1. juli 2006. Der er søgt medtaget alle centrale domme vedrørende forvaltningsretlige emner fra 1997 og frem til 1. juli 2006. Før 1997 er der alene
medtaget et mindre antal domme, idet vi dog har sikret, at de domme, der er
medtaget i de tidligere domssamlinger på jurastudierne, er gengivet de relevante steder. Vi vil i forbindelse med udgivelsen af en senere udgave overveje at gøre oversigten over de medtagne domme mere komplet.
Ombudsmandsudtalelser optaget i de offentliggjorte beretninger fra 1955
til 2004 er medtaget sammen med udtalelser, der ifølge ombudsmandens
hjemmeside optages i beretningen for 2005 under de enkelte emner. Herudover er de forvaltningsretlige spørgsmål, som ombudsmanden har behandlet i
egen drift undersøgelser, medtaget. Oversigten giver således et billede af
retspraksis og et ganske nuanceret billede af ombudsmandens praksis. De
hidtil foretagne egen drift undersøgelser er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.
Beskrivelsen af de enkelte ombudsmandsudtalelser er formuleret således,
at læseren får en ide om udtalelsens indhold i forhold til emnet. Samtidig er
beskrivelsen holdt så kortfattet og så præcist som muligt i forhold til de enkelte emner. En dom eller en udtalelse, der vedrører flere emner, er omtalt på
forskellig vis i de enkelte afsnit.
Den korte beskrivelse af retstilstanden i forhold til de enkelte emner er
alene tænkt som en kort introduktion, der skal stimulere til yderligere nærlæsning af lærebøgerne og den forvaltningsretlige litteratur i øvrigt.
Målet med oversigten er, at læseren dels kan få et overblik over ombudsmandens praksis, dels kan anvende de indholdsmæssige beskrivelser af udta-
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lelserne og de præcise sidehenvisninger til egen drift undersøgelserne til en
hurtigere og mere udbytterig søgning i UfR og i Folketingets Ombudsmands
Beretninger. Alle centrale emner i forvaltningsretten er således berørt i de
domme og de udtalelser, som er gengivet i bogen.
For så vidt angår emner og udtalelser er der for at bevare overskueligheden
foretaget en vis udvælgelse. Der er således medtaget et stort antal trykte
domme fra perioden 1997 – 2006 og et mindre antal domme fra de tidligere
år. Intentionen har således ikke været at give en udtømmende gennemgang af
retspraksis inden for de berørte emner. I forhold til grundrettigheder er f.eks.
alene medtaget domme og ombudsmandsudtalelser om offentlige ansattes ytringsfrihed, da det er et emne, der er beskrevet i pensum og i den forvaltningsretlige litteratur.
I det følgende er 82.113 udtryk for Folketingets Ombudsmand Beretning
1982, side 113. Er en udtalelse efterfulgt af en parentes – f.eks. 98.409,
(99.797) – er dette udtryk for, at FOB 98.409 også har været behandlet i en
senere beretning fra Folketingets Ombudsmand – nemlig i FOB 99.797.
For så vidt angår egen drift undersøgelserne er 99.693 (709 f.) under afgørelsesbegrebet udtryk for Folketingets Ombudsmands Beretning 99.693, og
at afgørelsesbegrebet er omtalt i 99.709.
Er en udtalelse angivet med fed, er den gengivet i bogens kapitel 4. Henset
til den stadig lettere elektroniske adgang til domme og udbudsmandsudtalelser har vi begrænset omfanget af kapitel 4 væsentligt, således at der alene er
medtaget enkelte ombudsmandsudtalelser for hvert af de forvaltningsretlige
emner.
Det skal understreges, at ombudsmandsinstitutionen bl.a. er kendetegnet
ved, at ombudsmandens udtalelser ikke formelt er retligt bindende. Der bør
derfor som udgangspunkt foretages en selvstændig vurdering af kvaliteten af
argumentationen i ombudsmandens udtalelser. Det falder uden for rammerne
af denne bog at foretage en sådan selvstændig vurdering af de enkelte udtalelser. Beskrivelserne af udtalelserne indeholder derfor alene en gengivelse
af den af ombudsmanden tilkendegivne retsopfattelse i forhold til det pågældende emne.

3.2. Oversigt over egen drift undersøgelser
Folketingets Ombudsmand har til og med beretningen for 2004 afsluttet 16
egen drift undersøgelser. Herudover er der i 2004 iværksat en egen drift undersøgelse vedrørende 40 klagesager fra Landsskatteretten, der endnu ikke er
afsluttet.
I oversigten nedenfor vil der som nævnt under de enkelte emner være henvist til de relevante sidetal, hvor de enkelte emner bliver behandlet i beret-
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ningernes omtale af egen drift undersøgelserne. Indholdet af de hidtidige 16
undersøgelser gennemgås herudover kortfattet nedenfor:
FOB 2005, sag nr. 3, om undersøgelse af et antal sager om aktindsigt fra
Told- og Skattestyrelsen (endelig rapport af 1. september 2005)
Undersøgelsen omfattede Told- og Skattestyrelsens behandling af aktindsigtssager, herunder styrelsens fortolkning af offentlighedslovens og skattestyrelseslovens
regler om aktindsigt.
Vedrørende det hjemmelsmæssige grundlag fandt ombudsmanden kun generelle problemer i forbindelse med fortolkning og anvendelse af offentlighedslovens § 14, jf.
skattestyrelseslovens § 37.
Undersøgelsen viste, at styrelsens sagsbehandling generelt var god og ikke
mindst hurtig. Ombudsmanden konstaterede kun relativt få tilfældige fejl og mangler, som
oftest var mindre væsentlige. Dog fandt ombudsmanden generelle problemer med anvendelsen af skattestyrelseslovens § 31, stk. 3, om fristen for indbringelse af endelige administrative afgørelser for domstolene og med anvendelsen af sagsudlægningsbekendtgørelsens
klagefrist for administrativ prøvelse.
Ombudsmanden udtalte generelt, at fristerne for domstolsprøvelse og administrativ prøvelse ikke fandt anvendelse på isolerede aktindsigtsafgørelser. Ifølge ombudsmandens endelige rapport har styrelsen på baggrund af ombudsmandens foreløbige rapport
i sagen allerede taget skridt til at rette op herpå.
Ombudsmanden pegede endvidere på, at styrelsens praksis omkring anonymisering af dokumenter med henblik på at give aktindsigt ikke var ens. Ombudsmanden udtalte derfor herom, at der kunne være behov for, at styrelsen udarbejdede nærmere retningslinier om udlevering af anonymiserede dokumenter.
FOB 2005, sag nr. 2, om undersøgelse af 30 klagesager fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Frederiksborg Amt (endelig rapport af 31. maj 2005)
Undersøgelsen omfattede en generel undersøgelse af nævnets sager. Ombudsmanden lagde i sin gennemgang af sagerne særlig vægt på, om de foreskrevne procedurer blev iagttaget ved beslutning om tvangsindgreb og ved nævnets behandling af sagerne.
Ombudsmanden gjorde i sin endelige rapport over undersøgelsen Indenrigsog Sundhedsministeriet samt Datatilsynet opmærksom på, at nævnet ikke havde overvejet
at anvende persondataloven i nogen af sagerne.
Ombudsmanden fandt, at nævnet ikke burde have behandlet sager, hvor
overlægen endnu ikke havde truffet beslutning om det pågældende tvangsindgreb. I sager,
hvor patienten havde klaget over forhold, hvori der endnu ikke var truffet afgørelse, burde
nævnet dog forholde sig til disse spørgsmål, f.eks. ved at oplyse om, at nævnet ikke kan tage stilling til de pågældende punkter, før der er truffet afgørelse herom.
Med hensyn til omfanget af en given klage anførte ombudsmanden, at nævnet generelt bør arbejde med en formodning for, at en klage over en tvangsindlæggelse eller
over en tvangstilbageholdelse omfatter begge forhold, medmindre særlige forhold peger i
modsat retning.
Endvidere bemærkede ombudsmanden, at de læger, som havde besluttet indgrebene over for den enkelte patient, burde indkaldes og deltage i nævnets møde med hen-
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blik på, at lægen/lægerne kan oplyse sagen. I øvrigt fandt ombudsmanden i en række tilfælde, at sagerne ikke var oplyst tilstrækkeligt.
Ombudsmanden havde i forhold til enkelte sager bemærkninger til nævnets
notater eller til fraværet af notater og dermed selv den manglende opfyldelse af notatpligten.
Nævnets breve oplyste efter ombudsmandens opfattelse ikke tilstrækkeligt
klart, at sagens akter blev sendt til patienten med henblik på, at patienten kunne komme
med bemærkninger til disse. Endvidere fandt ombudsmanden, at det burde fremgå af sagens
akter, hvorvidt der er sket partshøring i overensstemmelse med forvaltningslovens § 19.
Ombudsmanden fandt generelt ikke anledning til at kritisere nævnets brug af
standardbegrundelser, så længe begrundelserne i de enkelte tilfælde også tog stilling til
konkrete partsanbringender. Især i tilfælde, hvor patienten får medhold i et sådant anbringende, bør det fremgå af begrundelsen.
I forhold til prøvelse af nævnets afgørelser fandt ombudsmanden – i betragtning af patienternes underlegne position – at mundtlige tilkendegivelser eller andre former
for tilkendegivelser burde accepteres som begæring om indbringelse af afgørelserne for retten.
FOB 04.569 om undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politikredse (endelig
rapport af 11. maj 2005)
Projektet angik 75 sager om afdragsvis betaling, henstand med betaling og
eftergivelse af bøder. Området er præget af centrale IT-systemer og standardiserede sagsbehandlingsskridt, herunder anvendelse af standardbreve.
Ombudsmanden bad indledningsvis de fem udvalgte politimestre om at udvælge 15 sager efter nogle nærmere fastsatte kriterier. Det viste sig imidlertid, at indretningen af politiets it-system ikke gjorde det muligt at søge efter sager ud fra objektive kriterier.
Derimod identificeredes de enkelte sager efter, hvem sagen drejede sig om.
Ombudsmanden fandt det særdeles betænkeligt, at politiets administrative system ikke er indrettet således, at det er umuligt at søge på afgørelser ud fra relativt overordnede, objektive og relevante kriterier.
Der blev herefter udvalgt det ønskede antal sager på anden vis. Undersøgelsen af disse sager viste, at politiet tilsidesatte grundlæggende forvaltningsretlige regler i sin
sagsbehandling af bødesager. Ombudsmanden kritiserede i den forbindelse blandt andet tilsidesættelse af reglerne om notatpligt, persondatalovens regler om underretning, forvaltningslovens regler om begrundelse, klagevejledning, reglerne om bevaring af dokumenter,
kravet om underskrift af afgørelser mv.
Samtidig udtalte ombudsmanden, at det ikke på grundlag af oplysningerne i
de undersøgte sager var muligt at fastslå, om reglerne om partsrepræsentation, partshøring,
sagsoplysning og begrundelse var overholdte. Endvidere var det ikke muligt at undersøge,
om de forvaltningsretlige krav til hjemmel havde været overholdt.
FOB 03.735 om undersøgelse af 90 værnepligtsager fra 2 statsamter og
Overpræsidiet
Undersøgelsen omfattede sessionssager, dels om fritagelse fra værnepligt efter værnepligtslovens § 1, stk. 3, dels om udsættelse af session efter værnepligtslovens § 13,
stk. 4, jf. § 27.
Ombudsmanden konstaterede ikke indholdsmæssige fejl i de afgørelser, som
var truffet i de undersøgte sager.
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Undersøgelsen viste, at der på området var problemer med overholdelsen af
notatpligten, herunder fordi notater foretaget i det elektroniske værnepligtssystem blev slettet efter en vis kortere tid.
Ombudsmanden konstaterede ikke tilsidesættelse af persondatalovens behandlingsregler, men fandt anledning til at pege på, at den generelle underretning af de registrerede efter persondatalovens § 28 og § 29 kunne forbedres.
Undersøgelsen har afdækket et sagsoplysningsproblem i relation til færinger,
som søger fritagelse for værnepligt efter værnepligtslovens § 1, stk. 3.
Især på grund af brugen af standardbreve levede de afgørelser, som ikke gav
ansøgeren fuldt ud medhold, ikke op til forvaltningslovens krav om begrundelse. Endvidere
indeholdt de afgørelser, som ikke gav ansøgeren fuldt ud medhold, enten slet ingen klagevejledning eller en klagevejledning, som på forskellige punkter var mangelfuld.
I en væsentlig del af de undersøgte sager fandtes der ikke autentiske brevkopier, ligesom der generelt ikke var mulighed for med kort varsel fra de anvendte ITsystemer at udskrive en tro kopi af de breve, som myndighederne måtte formodes at have
sendt i sagen (”print on demand”). Ombudsmanden fremhævede dette som et mangelfuldt
punkt i værnepligtmyndighedernes sagsbehandling.
FOB 03.794 om undersøgelse af 75 revalideringssager fra 5 kommuner
Undersøgelsen omfattede kommunernes efterlevelse af generelle sagsbehandlingsregler, de specifikke sagsbehandlingsregler i den sociale lovgivning, kommunernes anvendelse og fortolkning af de relevante bestemmelser om tildeling og udmåling af revalideringshjælp samt de almindelige ulovbestemte retsgrundsætninger om skønsudøvelse og vilkårsfastsættelse. Ombudsmanden havde valgt fem kommuner af nogenlunde samme størrelse for at kunne sammenligne de forskellige kommuners efterlevelse af reglerne.
Generelt konstaterede ombudsmanden problemer for kommunerne med
overholdelse af partshøringsreglen i forvaltningslovens § 19.
Ombudsmanden fandt, at kommunerne havde begrænset deres vejledningsindsats i forbindelse med udformning og gennemførelse af erhvervsplaner for de enkelte
ansøgere. På den baggrund anbefalede ombudsmanden kommunerne at være mere opmærksomme på deres vejledningspligt i denne henseende.
Med hensyn til begrundelse konstaterede ombudsmanden, at alle kommunernes begrundelser var mangelfulde.
Generelt var det ombudsmandens indtryk, at kommunerne overholdt de materielle regler. Dog var der en tendens til, at kommunerne som i deres praksisdannelser begrænsede skønnet mere, end hvad der var forudsat i loven. Endvidere var kommunerne generelt mindre opmærksomme på, om man havde den fornødne hjemmel, når der blev truffet
afgørelser under vejs i et revalideringsforløb. Herudover konstaterede ombudsmanden, at
alle de undersøgte kommuner havde haft problemer med at identificere mere specielle juridiske problemer, herunder med at identificere problemerne korrekt.
Endvidere påtalte ombudsmanden, at lægekonsulenterne i en af kommunerne
havde mere indflydelse på afgørelsens udfald end deres medvirken i sagsbehandlingen, som
var begrundet i deres særlige fagkundskab, berettigede til.
Endelig fremhævede ombudsmanden, at der i alle kommunerne var markant flere kvindelige end mandlige revalidender. Ombudsmanden opfordrede kommunerne til at undersøge, om flere mænd fik afslag på ansøgninger om revalideringshjælp
og i givet fald, om dette skyldes kønsdiskriminering.
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FOB 01.807 om 60 sager afgjort af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
vedrørende undersøgelser af evt. fejl begået af sundhedspersoner.
De 60 sager var udvalgt således, at der i 30 af sagerne var truffet beslutning
om, at en sundhedsperson havde tilsidesat gældende normer (dvs. havde begået fejl), og at
der i de sidste 30 sager ikke var fundet grundlag for kritik.
De typer af sundhedspersoner, som var omfattet af undersøgelsen, var: læger,
sygeplejersker, radiografer, jordemødre, fysioterapeuter, plejere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, tandlæger og tandteknikere.
De 60 undersøgte sager drejede sig om tilsidesættelse af normerne for forsvarlig patientbehandling, reglerne om journalføring og/eller reglerne om information af patienter og om samtykke fra patienter til patientbehandling.
Undersøgelsen vedrørte Patientklagenævnets overholdelse af sagsbehandlingsreglerne generelt, herunder bl.a. kompetence, inhabilitet, partsrepræsentation, vejledning, notatpligt, aktindsigt og persondataloven, partshøring, sagsoplysning, tavshedspligt,
begrundelse, klagevejledning, bekendtgørelse. Endvidere omfattede undersøgelsen Patientklagenævnets overholdelse af principper om god sagsbehandlingstid, eksempler på vildfarelser og sjusk samt den sproglige udformning af Patientklagenævnets afgørelser og andre
breve. Undersøgelsen omfattede ligeledes hjemmelsspørgsmålene vedrørende bemyndigelse, fortolkning, skøn og valget af retsfølge. Endelig omfattede undersøgelsen Patientklagenævnets prøvelse, herunder bl.a. praksis vedrørende genoptagelse. Patientklagenævnets afgørelser kunne ikke indbringes for anden administrativ myndighed, hvorfor rekurs af nævnets afgørelser således ikke var aktuel.
Patientklagenævnets sagsbehandling i de undersøgte sager havde generelt
været god. Derimod havde Patientklagenævnet ikke i nogen af de undersøgte sager fuldt ud
iagttaget bestemmelserne i persondataloven om oplysningspligt over for den registrerede. I
en del af sagerne havde nævnets henvisning til skrevne regler i afgørelserne været for upræcis, og i en række tilfælde havde sagsbehandlingstiden overskredet det uacceptable.
Der blev ikke påtalt fejl i relation til hjemmelsspørgsmål, og der var ikke kritik af Patientklagenævnets prøvelse.
FOB 99.693 om 160 tilsynssager fra Arbejdstilsynet vedrørende påbud i
henhold § 77 i lov om arbejdsmiljø.
Undersøgelsen omfattede påbud og skriftlige vejledninger. I den forbindelse
blev Arbejdstilsynets praksis vurderet i forhold til såvel forvaltningsprocessuelle som materielle spørgsmål. Hovedvægten var dog lagt på en række processuelle spørgsmål, mens
hjemmelsproblemer havde en mindre fremtrædende plads. Denne prioritering hang sammen
med, at arbejdsmiljølovgivningen i vid udstrækning bestod af en ramme- og bemyndigelseslovgivning, som overlod Arbejdstilsynet ganske vide skønsmæssige rammer. Dertil kom,
at afgørelsernes indhold ofte byggede på sag- og fagkyndige vurderinger.
Da Folketingets Ombudsmand ikke var i besiddelse af en særlig sag- eller
fagkundskab på dette område, prøves sådanne spørgsmål kun, såfremt der forelå særlige
omstændigheder.
I sagerne forelå der et stort antal skriftlige vejledninger. I en række sager
havde Arbejdstilsynet givet vejledning i tilfælde, hvor der kunne have været anvendt påbudsskrivelser. De udstedte vejledninger måtte anses for uforbindende tilkendegivelser, der
ikke var afgørelser i forvaltningslovens forstand.
Udstedelsen af vejledning i stedet for påbud var af væsentlig betydning for
virksomhedernes retsstilling, da der ikke ved udstedelse af vejledningsskrivelser blev givet

58

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
klagevejledning eller henvist til det relevante retsgrundlag. I nogle tilfælde udstedtes der
vejledninger i tilfælde, hvor det var tvivlsomt, om der kunne være udstedt et påbud. Disse
vejledninger havde imidlertid kunnet efterlade det indtryk hos virksomhederne, at tilsynets
opfattelse var, at der forelå en lovovertrædelse.
Endvidere blev det konstateret, at Arbejdstilsynet ikke havde tilrettelagt sagsbehandlingen, således at der i almindelighed var sikkerhed for, at der blev partshørt i overensstemmelse med forvaltningsloven § 19, stk. 1, inden der blev truffet afgørelse. Det vil i
den konkrete situation normalt betyde, at partshøringsforløbet skulle være tilendebragt, inden der blev udstedt påbud, nedlagt forbud eller givet dispensation.
FOB 98.723 om 119 sager fra Energistyrelsen om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg.
Undersøgelsen vedrørte Energistyrelsens sagsbehandling generelt, herunder
bl.a. spørgsmålene om partsrepræsentation, vejledning, notatpligt, aktindsigt, partshøring,
sagsoplysning, behandling af fortrolige oplysninger, begrundelse, klagevejledning og bekendtgørelse af afgørelser. Hertil kom spørgsmål om sagsbehandlingstid samt den sproglige
udformning af afgørelser og andre breve. Endvidere omfattede undersøgelsen hjemmelsspørgsmål, herunder bl.a. bemyndigelsesspørgsmål, samt prøvelsesspørgsmål, herunder
bl.a. Energistyrelsens reaktion som klageinstans og om remonstration.
Undersøgelsen viste, at Energistyrelsen på det undersøgte område generelt
traf lovlige afgørelser. Energistyrelsens sagsbehandling i de undersøgte sager havde også
generelt været god.
I nogle tilfælde havde Energistyrelsen dog ikke overholdt reglerne om notatpligt, partshøring og begrundelse. Manglerne havde dog ikke i nogen tilfælde haft indflydelse på afgørelsens indhold.
FOB 95.437 om 150 afviste sager fra Den Sociale Ankestyrelse, der ikke
blev anset som principielle.
Undersøgelsen skete som opfølgning på FOB 92.363, der er en tidligere egen
drift undersøgelse, som er omtalt nedenfor.
Undersøgelsen blev gennemført således, at der især blev lagt vægt på forhold
vedrørende partshøring og begrundelse samt spørgsmålet om de 150 afviste sagers principielle karakter.
Hovedtemaet for egen drift undersøgelsen angik den særlige kompetence,
som ankestyrelsen har vedrørende optagelse af klager som anden klageinstans (sager af
principiel betydning eller sager af generel karakter). Det blev i denne forbindelse vurderet,
hvilke af de 150 afviste sager, der var af principiel karakter, og derfor kunne og burde være
taget op til realitetsbehandling. Undersøgelsen viste, at 15 af de i alt 150 gennemgåede sager kunne have været taget op til realitetsbehandling, og at 6 af sagerne burde være blevet
betragtet som principielle og dermed optaget til egentlig ankebehandling.
Egen drift undersøgelsen omfattede endvidere begrundelsespligten, herunder
særligt overholdelsen af denne pligt ved brug af standardkoncepter. Standardkoncepterne
gav generelt en god baggrund for udformningen af begrundelserne. Dog blev det anbefalet,
at begrundelsernes afsluttende konklusioner blev udformet konkret.
Hvad angår partshøring var ankestyrelsens praksis uensartet med hensyn til at
lade klagerens ønske om at indsende indlæg/materiale medføre en udsættelse af den frist på
14 dage, inden for hvilken ankestyrelsen skulle træffe afgørelse om, hvorvidt en klage kunne realitetsbehandles. Dette var i strid med lighedsgrundsætningen. Det blev konkluderet, at
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en uens praksis kunne undgås ved at lade forvaltningslovens regler vedrørende partshøring
gælde fuldt ud.
FOB 95.481 om 105 sager fra EF-direktoratet om EF’s indre markedsordninger for landbrug mv.
Undersøgelsen angik EF-direktoratets overholdelse af de forvaltningsprocessuelle regler, herunder bl.a. kompetence, partsrepræsentation, vejledning, notater, aktindsigt, partshøring, sagsoplysning, begrundelse, klagevejledning og bekendtgørelse. Hertil
kom spørgsmålet om sagsbehandlingstid samt hjemmelsspørgsmål og prøvelse, herunder
spørgsmålet om rekurs og genoptagelse.
Med hensyn til hjemmelsspørgsmål blev det konstateret, at de nødvendige
regler for at administrere ordningerne ikke alene var fastsat i bekendtgørelser udstedt i medfør af loven, men også i supplerende »retningslinier«, der regulerede borgernes retsstilling i
en række situationer. Sådanne regler burde have været udstedt i form af en ministeriel bekendtgørelse og kundgjort i Lovtidende.
Undersøgelsen viste, at EF-direktoratet i de undersøgte sager havde haft vanskeligt ved fuldt ud at overholde nogle af de forvaltningsprocessuelle regler, særligt de centrale bestemmelser om partshøring og begrundelse. Sagsbehandlingstiden havde ikke altid
været tilfredsstillende, ligesom direktoratet i vid udstrækning havde undladt at besvare rykkere og give underretning til parten, når sagen trak ud. Af direktoratets tilbagemelding
fremgik det dog, at direktoratet havde ændret sin administration på væsentlige punkter.
FOB 92.363 om 100 afviste sager fra Den Sociale Ankestyrelse, der ikke
blev anset som principielle.
Undersøgelsen omfattede overholdelsen af forvaltningsprocessuelle spørgsmål vedrørende parts- og afgørelsesbegrebet, partsrepræsentation, partshøring, begrundelse,
tavshedspligt og behandlingstid. Herudover blev ankestyrelsens beføjelse til at betragte sagerne som principielle overvejet, hvilket også var temaet i FOB 95.437, der er gengivet
ovenfor.
Undersøgelsen viste bl.a., at de fleste af de undersøgte afgørelser var korrekt
begrundede. I ca. en fjerdedel af sagerne var begrundelserne ufyldestgørende, enten fordi
retsgrundlaget var angivet upræcist, sagsfremstillingen ufuldstændig eller henvisning til hovedhensyn udeladt.
I de sager, hvor parten var repræsenteret af en anden person, havde ankestyrelsen ikke indrettet sig fuldt ud på, at partsbeføjelserne i sagen var blevet overladt til en repræsentant.
Gennemgangen viste endvidere, at sagsbehandlingen ikke var tilrettelagt således, at der blev skabt sikkerhed for, at partshøringsforpligtelserne blev overholdt. Endelig
var sagsbehandlingstiden i en række sager for lang.
FOB 91.207 vedrørende 34 sager fra DSB om uansøgt afsked af tjenestemænd af disciplinære grunde.
I beretningsåret 1990 afsluttede Folketingets Ombudsmand en egen drift undersøgelse, der vedrørte sager om uansøgt afsked inden for DSB og P&T. Resultatet af undersøgelsen blev offentliggjort i FOB 90.339. I denne undersøgelse indgik alene 2 sager fra
DSB.
DSB meddelte siden Folketingets Ombudsmand, at det beroede på en beklagelig misforståelse, når ombudsmanden ikke havde modtaget flere disciplinærsager fra
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DSB. Ombudsmanden besluttede herefter at iværksætte en særskilt egen drift undersøgelse
vedrørende disciplinærsager fra DSB. Ombudsmanden bad dels om at måtte modtage sager,
der vedrørte disciplinær afsked af tjenestemænd, dels sager om uansøgt afsked af overenskomstansatte.
Undersøgelsen vedrørte de særlige procedureregler i tjenestemandsloven, der
gælder ved afgørelser om uansøgt afsked. Endvidere blev spørgsmålet om forvaltningslovens betydning for afskedigelsessagerne, herunder bl.a. inhabilitet, partsrepræsentation, vejledning, aktindsigt, begrundelse, tavshedspligt og videregivelse af oplysninger, partshøring,
herunder den ulovbestemte videregående partshøringspligt i afskedigelsessager, og sagens
oplysning behandlet. Endvidere blev spørgsmålet om borgervenlighed samt afgørelsens bekendtgørelse og form behandlet. Hjemmelsspørgsmål, herunder bemyndigelse og retsfølge
samt prøvelse, herunder remonstration og tilbagekaldelse, blev også prøvet.
Undersøgelsen viste, at de procedureregler, der skulle iagttages ved afgørelser vedrørende uansøgt afsked, generelt blev overholdt på tjenestemandslovens område,
hvorimod centrale sagsbehandlingsregler uden for tjenestemandsloven blev tilsidesat. Der
var således i mange af sagerne begået fejl med hensyn til overholdelse af såvel forvaltningslovens regler om partshøring som reglen om den ulovbestemte videregående partshøringspligt i sanktionssager. Der var ligeledes et stort antal begrundelsesfejl. Sagsbehandlingen
afspejlede i øvrigt orden og omhu.
FOB 90.339 vedrørende 130 sager om uansøgt afsked fra DSB og P&T.
Baggrunden for ombudsmandens beslutning om at gennemføre en egen drift
undersøgelse af sager om uansøgt afsked var blandt andet, at der var tale om et stort sagsområde, og at en afsked har indgribende betydning for den enkelte.
Ombudsmanden valgte generaldirektoraterne for DSB og P&T som genstand
for undersøgelsen, fordi disse myndigheder inden for forskellige områder beskæftigede et
meget stort antal personer, både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte. Der er forskel mellem tjenestemænds og overenskomstansattes retsstilling i forbindelse med afsked.
For tjenestemændenes vedkommende gælder særlige procedureregler, der ikke er i funktionærloven, men som kan være indsat i de enkelte overenskomster. En del af
hensigten med undersøgelsen var at afdække, om og i givet fald på hvilken måde forskellene i retsgrundlaget havde indvirket på behandlingen af sagerne.
Undersøgelsen behandlede bl.a. overholdelse af de særlige procedureregler i
tjenestemandsloven og funktionærloven, der gælder ved bl.a. afgørelser om uansøgt afsked,
og som skal sikre, at afgørelserne træffes på et forsvarligt grundlag. Endvidere behandlede
undersøgelsen forvaltningslovens betydning for afskedigelsessagerne, herunder bl.a. afgørelsesbegrebet, inhabilitet, partsrepræsentation, vejledning, aktindsigt, klagevejledning, begrundelse, tavshedspligt og videregivelse af oplysninger, partshøring samt sagens oplysning.
Undersøgelsen viste en meget stor fejlprocent, som først og fremmest må tilskrives manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om begrundelse og partshøring. Generelt viste undersøgelsen, at tjenestemandslovens procedureregler blev overholdt,
mens centrale sagsbehandlingsregler navnlig i forvaltningsloven blev tilsidesat. På området
havde man tilstræbt et højt niveau med hensyn til vejledning af parterne bl.a. gennem personalekonsulenter.
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FOB 90.458 om 105 erhvervssygdomssager fra Arbejdsskadestyrelsen.
De problemstillinger, Folketingets Ombudsmand beskæftigede sig med i undersøgelsen, var især af forvaltningsprocessuel karakter, mens afgørelsernes materielle indhold kun i mindre omfang blev gjort til genstand for vurdering.
Dette skyldtes på den ene side, at ombudsmanden fandt en række forvaltningsprocessuelle problemstillinger særligt karakteristiske for Arbejdsskadestyrelsens administration af erhvervssygdomsområdet. På den anden side hang det sammen med, at ombudsmanden var begrænset i sin adgang til at tage stilling til de skønsmæssige vurderinger
af lægefaglig karakter, som typisk indgik dels ved vurderingen af, om en lidelse kunne anerkendes som arbejdsbetinget, dels ved afgørelser om erstatningsudmåling. Undersøgelsen
af afgørelsernes materielle indhold var således begrænset til de spørgsmål, der kunne vurderes på et rent juridisk grundlag.
I undersøgelsen blev bl.a. behandlet spørgsmålet om begrundelse, partshøring, klagevejledning, sagsbehandlingstid, aktindsigt, vejledning, repræsentation, tavshedspligt samt notatpligt, herunder anvendelsen af interne sagsstyrings- og telefonoplysningsark.
Tilrettelæggelsen af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling var fra styrelsens
side lagt i meget faste rammer og byggede i udstrakt grad på anvendelse af forud affattede
standardbreve. Undersøgelsen omfattede også Arbejdsskadestyrelsens standardisering af
sagsbehandlingen.
Arbejdsskadeområdet egnede sig godt for standardisering, da området i forvaltningsretlig henseende var karakteriseret ved et stort antal af forholdsvis ensartede sager.
Styrelsen havde da også i høj grad gjort brug af standardisering. Anvendelse af standardbegrundelser havde i nogle tilfælde ikke været udført med den fornødne omhu, hvilket havde
ført til mindre vidtgående begrundelsesfejl i et stort antal sager. Styrelsen var endvidere
fejlagtigt gået ud fra, at afgørelser, der var bebyrdende i forhold til selskaberne, i forståelse
med selskaberne havde kunnet meddeles uden begrundelse. Man kunne ikke aftale sig ud af
f.eks. begrundelsespligten i forbindelse med skriftlige afgørelser. Der havde været konstateret partshøringsfejl i stort set samtlige af de undersøgte sager. Endvidere havde nogle af sagerne vist tilsidesættelse af reglerne om klagevejledning, aktindsigt, vejledning, repræsentation og tavshedspligt. Sagsbehandlingstiden havde i hovedreglen været acceptabel.
FOB 89.241 om 48 aktindsigtssager fra Skatteministeriet.
Ombudsmanden havde valgt at undersøge aktindsigtsafgørelser på Skatteministeriets område, fordi en sådan undersøgelse dels angik nogle væsentlige forvaltningsprocessuelle regler, dels vedrørte et område, hvor retssikkerhedssynspunkter traditionelt spiller
en fremtrædende rolle. Sagerne angik spørgsmål om aktindsigt efter offentlighedsloven,
forvaltningslovens kapitel 4 eller den særlige ægtefælleregel i kildeskattelovens § 80.
Udover spørgsmål i relation til selve aktindsigtsafgørelsen, herunder bl.a. afgørelsesbegrebet, partsbegrebet, sagsidentifikation, aktindsigtens omfang, meroffentlighed
samt undtagelser fra aktindsigt omfattede undersøgelsen også spørgsmålet om kompetence,
vejledning, videresendelse, partshøring, begrundelse, klagevejledning mv.
Undersøgelsen viste, at i sagerne om aktindsigt forelå der afvigelser fra den
standard, der i medfør af lovgivningen og principperne for god forvaltningsskik måtte kræves af myndighedernes behandling af de pågældende sager. Hovedparten af de konstaterede
fejl angik sagsbehandlingen. Indholdsmæssigt dækkede de konstaterede fejl et bredt spektrum i relation til såvel sagsbehandlingsspørgsmål som spørgsmål i relation til selve aktindsigtsafgørelsen. Bestemte spørgsmål havde i et relativt stort antal af de undersøgte sager gi-
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vet anledning til problemer. Dette gjaldt således spørgsmålet om undtagelse af interne arbejdsdokumenter og sekretariatsdokumenter fra aktindsigt og ekstrahering af oplysninger
fra sådanne dokumenter, spørgsmålet om fyldestgørende begrundelse af aktindsigtsafgørelsen og spørgsmålet om overholdelse af 10-dages fristen.
FOB 88.249 om 70 sager fra Familiedirektoratet.
Ombudsmanden valgte at gennemføre dels en generel undersøgelse af de undersøgte myndigheders opfyldelse af de almindelige forvaltningsretlige krav, dels at skabe
et overblik over de retlige problemer, det udvalgte sagsområde giver anledning til. Der var
derfor medtaget visse problemstillinger af almen forvaltningsretlig interesse, uanset at de på
forhånd måtte forventes at være af mindre praktisk betydning netop i familieretlige sager.
Selve konstateringen af, at visse problemer ikke var af praktisk betydning på det undersøgte
område, hørte for så vidt også med til undersøgelsens formål.
Undersøgelsen omfattede sagsbehandlingsspørgsmål, herunder inhabilitet,
vejledning, partsrepræsentation, aktindsigt, partshøring, begrundelse, tavshedspligt, officialprincippet samt sagsbehandlingstid. Undersøgelsen omfattede endvidere anvendelsen af
hjemmelsgrundlaget, herunder fortolkning, anvendelse af kriterier, fastsættelse af vilkår
samt valg af retsfølge. Undersøgelsen omfattede endelig Familieretsdirektoratets særlige
rolle som rekursmyndighed.
Undersøgelsen viste, at statsamterne og Familieretsdirektoratets afgørelser
som helhed var formuleret i et klart og forståeligt sprog, ligesom de trufne afgørelser blev
meddelt de implicerede parter i overensstemmelse med kravene herom. Antallet af ekspeditionsfejl var lavt. Klagevejledningspligten havde generelt været opfyldt i de undersøgte sager. I få tilfælde var fortrolige oplysninger videregivet i strid med forvaltningslovens § 28.
Ligeledes var der i få sager indhentet oplysninger i strid med forvaltningslovens § 29. Sagsoplysningen i de undersøgte sager havde i høj grad været præget af, at sagernes faktiske
bedømmelsesgrundlag blev tilvejebragt gennem partsoplysninger. Endelig var der i nogle af
sagerne konstateret fejl i forhold til en korrekt opfyldelse af reglerne om partshøring samt
om begrundelse.
Sammenfattende konstaterede ombudsmanden på baggrund af undersøgelsen,
at det undersøgte retsområde blev administreret omhyggeligt.

3.3. Sagsbehandlingsspørgsmål
3.3.1.

Myndighedsbegrebet

Både forvaltningsloven, offentlighedsloven og ombudsmandsloven angiver
deres anvendelsesområde som »den offentlige forvaltning«, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 1, offentlighedslovens § 1, stk. 1, og ombudsmandslovens §
7, stk. 1.
Dermed er det fastslået, at hverken domstolene, Folketinget eller de under
Folketinget hørende organer – herunder Folketingets Ombudsmand – kan
henregnes til den offentlige forvaltning. Det følger ligeledes af afgrænsningen, at private virksomheder og privatpersoner falder uden for forvaltningslovens, offentlighedslovens og ombudsmandslovens anvendelsesområde.
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»Den offentlige forvaltning« omfatter alle forvaltningsmyndigheder inden
for den statslige og kommunale forvaltning. Anvendelsesområdet omfatter
også andre almindelige forvaltningsmyndigheder, særlige nævn eller råd eller særlige forvaltningsenheder – som f.eks. Danmarks Nationalbank og DR.
For en lang række institutioner, foreninger og organisationer er det tvivlsomt, om forvaltningsloven, offentlighedsloven og ombudsmandsloven finder anvendelse. Dette må afgøres i de enkelte tilfælde på grundlag af en konkret vurdering.
Højesteret har i U 1998.1322 H tilkendegivet, at spørgsmålet, om et organ
er en del af den offentlige forvaltning, ikke kan besvares generelt eller abstrakt, idet spørgsmålet må vurderes ud fra den enkelte lovs ordlyd, forarbejder mv.
Både forvaltningsloven, offentlighedsloven og ombudsmandsloven angiver deres anvendelsesområde som »den offentlige forvaltning«, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 1, offentlighedslovens § 1, stk. 1, og ombudsmandslovens § 7, stk. 1. Det fremgår således af bemærkningerne til offentlighedsloven, at loven omfatter hele den offentlige forvaltning. Det afgørende er derfor, om organet kan anses for at være en del af den offentlige forvaltning i
forvaltningslovens, offentlighedslovens og ombudsmandslovens forstand.
Når det skal vurderes, om et organ er en del af den offentlige forvaltning,
skal der indledningsvis i overensstemmelse med grundlovens § 3 foretages
en udskillelse af de organer, der udøver den lovgivende og dømmende magt.
Det følger heraf, at hverken domstolene, Folketinget eller de under Folketinget hørende organer – herunder Folketingets Ombudsmand – kan henregnes til den offentlige forvaltning.
Det følger ligeledes af afgrænsningen, at private virksomheder og privatpersoner falder uden for forvaltningslovens, offentlighedslovens og ombudsmandslovens anvendelsesområde. Ved vurderingen, af om et organ er
privatretligt, lægges der efter gældende ret betydelig vægt på, om organet er
oprettet på privat initiativ eller ved det offentliges foranstaltning.
Det følger heraf, at institutioner og selskaber mv., der er organiseret på
privatretligt retsgrundlag, herunder i selskabsform, falder uden for begrebet
den offentlige forvaltning, uanset om den virksomhed, der udøves, ganske
kan sidestilles med den, der sædvanligvis udøves af forvaltningsmyndigheder. Såfremt et selskab er organiseret i aktie- eller andelsselskabsform, vil
dette ikke være omfattet af den offentlige forvaltning. Dette gælder uanset
karakteren af selskabets opgaver, og om selskabet måtte være oprettet ved eller i medfør af lov.
Det følger endvidere, at et organ, der er oprettet ved lov, normalt anses
som en del af den offentlige forvaltning, medmindre det i lovgivningen er
udtrykkeligt bestemt eller i forarbejderne til loven klart er forudsat, at det på-
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gældende organ ikke skal være en del af den offentlige forvaltning. Dette er
f.eks. tilfældet, hvis det klart er tilkendegivet, at hensigten med lovgivningsinitiativet har været at gennemføre en privatisering. Der kan f.eks. henvises
til det anførte på side 110 i Betænkning om ombudsmandsloven (betænkning
nr. 1272/1994). Ved fastlæggelsen af, hvilke myndigheder og institutioner
der skal henregnes til den offentlige forvaltning, skal der således lægges
vægt på institutionernes organisatoriske placering og kun i tilfælde, hvor
denne kan give anledning til tvivl, tillige på, hvilke funktioner de udøver.
Den offentlige forvaltning omfatter herefter alle forvaltningsmyndigheder
inden for den statslige og kommunale forvaltning. Anvendelsesområdet omfatter også andre almindelige forvaltningsmyndigheder, særlige nævn eller
råd eller særlige forvaltningsenheder – som f.eks. Danmarks Nationalbank,
DR og ATP. Kommunale fællesskaber godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60, der anses som en slags specialkommuner og typisk er organiseret
som interessentskaber, skal ligeledes henregnes til den offentlige forvaltning.
Ved fastlæggelsen af, om der er tale om et organ, der kan henregnes til den
offentlige forvaltning, er det af væsentlig betydning, om organet er oprettet
på et offentligretligt grundlag – ved lov eller i henhold til lov – og om lovgivningen må fortolkes således, at organet er en offentlig forvaltningsmyndighed, eller om organet er oprettet ved en privatretlig stiftelsesakt. Er organet oprettet ved lov, er udgangspunktet, at det er en del af den offentlige forvaltning. Derimod er et organ, der er oprettet ved en privat stiftelsesakt, som
hovedregel ikke en del af den offentlige forvaltning.
Hovedreglen om, at organer, der er organiseret på privatretligt grundlag,
ikke henregnes til den offentlige forvaltning, gennembrydes dog, hvis de private foreninger, institutioner mv. udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og i sammenhæng hermed er undergivet intensiv offentlig
regulering, tilsyn og kontrol, samt modtage helt eller delvis offentlig finansiering.
Afgørende for, om et organ på grænsen af »den offentlige forvaltning« er
omfattet af den forvaltningsretlige lovgivning, er som udgangspunkt den organisatoriske stilling og ikke, hvilke opgaver organet udfører. Det er således
som udgangspunkt uden betydning, om organets opgaver svarer til de opgaver, som en privat virksomhed varetager, når blot organet er organiseret som
led i den traditionelle offentlige forvaltning.
Såfremt der efter bedømmelsen af et organs organisatoriske stilling fortsat
er tvivl om institutionens placering, skal der dog tillige lægges vægt på, hvilke funktioner institutionen udøver.
Som et eksempel på denne afvejning kan nævnes selvejende institutioner
på børneområdet, der har indgået driftsoverenskomst med en kommune. Dis-
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se selvejende institutioner er utvivlsomt ikke oprettet ved lov og må derfor
som udgangspunkt anses for en del af den private forvaltning.
Henset til den betydelige offentlige kontrol og finansiering, og da opgaverne lige så godt kunne være varetaget af det offentlige, bliver disse selvejende institutioner imidlertid henregnet til den offentlige forvaltning.
Såfremt et selskab er organiseret i aktie- eller andelsselskabsform, vil dette
ikke være omfattet af den offentlige forvaltning. Dette gælder uanset karakteren af selskabets opgaver, og om selskabet måtte være oprettet ved eller i
medfør af lov.
De kommunale fællesskaber godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60,
der anses som en slags specialkommuner og typisk er organiseret som interessentskaber, skal henregnes til den offentlige forvaltning.
Domstolene har i en række tilfælde taget stilling til myndighedsbegrebet.
Der kan f.eks. henvises til U 1992.881 H, U 1998.1322 H, U 2001.2348 H H,
U 2003.1939 Ø og U 2004.2461 H. Disse domme vil naturligvis også kunne
have betydning for vurderingen af afgrænsningen af »den offentlige forvaltning«.
De ovennævnte domme og ombudsmandsudtalelser viser netop – som
ovenfor anført – at i de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at organet er oprettet ved lov, bliver der bl.a. lagt vægt på, hvordan organet er finansieret, hvilken grad af offentligt tilsyn organet er underlagt, hvor stor en indflydelse det offentlige har på organets beslutninger, samt
hvilke opgaver organet varetager.
Folketingets Ombudsmand tager også løbende stilling til, om organer kan
henregnes til »den offentlige forvaltning«, da det som nævnt er afgørende for
vurderingen af, om ombudsmanden er kompetent, jf. ombudsmandslovens §
7, stk. 1. Resultatet af den konkrete vurdering i forhold til de enkelte organer
gengives i de årlige beretninger fra Folketingets Ombudsmand under pkt. 1
F.
På ombudsmandens hjemmeside er der endvidere en kompetenceoversigt, der den 12. juli 2006 havde følgende ordlyd:
»I den årlige beretning, afsnit I.F, optrykkes en oversigt over de institutioner,
organer mv. som ombudsmanden har erklæret sig kompetent/inkompetent over for. Den
følgende liste er en sammenskrivning af disse oversigter efter ændringen af ombudsmandsloven med virkning fra 1. januar 1997 (lov nr. 473 af 12. juni 1996). Jeg har i samme periode anset ombudsmanden for at være kompetent over for bl.a.:

– Aktivitets- og kulturcenter »Huset« (j.nr. 2000-3047-759)
Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse og sterilisation (j.nr.
1997-3016-429)
– Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder (j.nr. 1998-1944-713)
– Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP (j.nr. 2003-3054-801)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arbejdsmiljøankenævnet (j.nr. 2004-1364)
Danmarks Fiskeriundersøgelser (j.nr. 2004-0209)
Danmarks Grundforskningsfond (j.nr. 2003-2917-701)
Danmarks Nationalbank (j.nr. 2003-3557-230)
Danmarks Pædagogiske Universitet (j.nr. 2000-2473-709)
Danmarks Radio (j.nr. 1997-2021-522)
Dansk Sprognævn (j.nr. 2000-3361-759)
De faglige udvalg for erhvervsuddannelser (j.nr. 1998-1382 713)
Den Grønne Fond (j.nr. 1998-1311-119)
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (j.nr. 2004-0209)
Den Integrerede Institution Pakhuset (j.nr. 2002-0080-810)
Det danske Kontaktpunkt (j.nr. 2002-2717)
DSB S-tog A/S' afgørelser om kontrolafgift (j.nr. 1999-3560-510)
En kirkemusikskole (j.nr. 2000-0892-749)
Energiklagenævnet (j. nr. 2003-2080-329)
Fondsrådet (j.nr. 1998-1980-319)
Forskningscenter Risø (j.nr. 2004-0209)
Forsvarsakademiet (j.nr. 2004-0209)
Fritidshjemmet Voldparken (j.nr. 2001-3956-810)
IT-Universitetet i København (j.nr. 2004-0209)
Grundejernes Investeringsfond (j.nr. 2002-2477-162)
Ingeniørhøjskolen i København (j.nr. 2001-3429-700)
Klagenævnet for tildeling af anløbsplads i havne (j.nr. 2004-3856)
Klagenævnet for vidtgående specialundervisning (j.nr. 2002-0190-710)
Kofoed skole (j.nr. 2004-0504)
Kulturværdiudvalget (j.nr. 1998-1545-759)
Københavns Havnevæsen (j.nr. 1997-1561-811)
Learning Lab Denmark (j.nr. 2004-0209)
Litteraturrådet (j.nr. 2003-0065-701)
Miljøcenter Horsens I/S (j.nr. 2003-0112-109)
Momsnævnet (j.nr. 1999-0964-220)
Naturgas Fyn I/S (j.nr. 1999-1093-301)
Refusionsudvalget vedrørende teaterforestillinger (j.nr. 1999-0233-759)
Revisorkommissionen (j.nr. 1998-2012-713)
Rovesta Miljø I/S (j.nr. 2003-1737-110)
Sekretariatet for Fællesrådet for den Fri Ungdomsuddannelse (j.nr. 20021913)
Statens Forligsinstitution (j.nr. 2003-0192-013)
Syddansk Universitet (j.nr. 2004-0209)
Taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland (j.nr. 2001-2366329)
Taleinstituttet Århus (j.nr. 2000-2174-429)
Udvalget vedr. lokalradio og tv (j.nr. 1998-1526-501)
Vandrådet (j.nr. 2001-0039-810)
Vestjysk Musikkonservatorium (j.nr. 2001-3610-810)
Århus Universitet (j.nr. 2004-0209)

Jeg har i samme periode anset ombudsmanden for at være inkompetent over for bl.a.:
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A.
– Fredningsnævn (j.nr. 1997-2528-516)
– Jordbrugskommissionen for Fyns Amt (j.nr. 2000-0756-349)
– Klagenævnet for Udbud (j.nr. 2001-1505-311)
– Københavns Byfornyelsesnævn (j.nr. 1997-2698-162)
– Lægemiddelskadeankenævnet (j.nr. 2000-3428-429)
– Patientskadeankenævnet (bl.a. j.nr. 1997-1731-429)
– Patientskadeankenævnet (j.nr. 2001-0123-429)
– Skifteretten (j.nr. 2004-0271)
– Tjenestemandsretten (j.nr. 2004-1498)
– Valgbarhedsnævnet (j.nr. 2001-4094-430)
– Valgretsnævnet (j.nr. 1998-3883-430)
– Vestre Landsret (j.nr. 1997-1603-633)
Ombudsmandslovens § 7, stk. 2, »domstolene«
B.
– Advokatnævnet (j.nr. 1997-2424-681)
– Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn (j.nr. 2002-3244-161)
– Beboerklagenævn for bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune (j.nr. 1999-1732163)
– De Københavnske Huslejenævn (j.nr. 1997-2282-400)
– Det Grønlandske Pressenævn (j.nr. 1998-0438-934)
– Disciplinærnævnet vedrørende Registrerede revisorer (j.nr. 2003-0694319)
– Forbrugerklagenævnet (j.nr. 1999-0705-312)
– Hegnssyn (bl.a. j.nr. 1997-2634-129)
– Landvæsenskommission for Københavns Amtskommune (j.nr. 19980125-129)
– Landvæsenskommission for Århus Amtskommune (j.nr. 1998-2072-143)
– Overlandvæsenskommissionen for Århus og Ringkøbing Amtskommuner
(j.nr. 2004-0310)
– Pressenævnet (j.nr. 1997-3028-609)
– Revisornævnet (j.nr. 1997-1555-319)
– Telebrugernævnet (bl.a. j.nr. 1998-3570-521)
– Tvistighedsnævnet, erhvervsuddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 896 af 6.
november 1992 (j.nr. 2000-3826-700)
Ombudsmandslovens § 7, stk. 3, »tvistnævn«
C.
– Adoptions Center (j.nr. 1999-0410-656)
– Advokater (j.nr. 2001-1038-811)
– Almennyttige boligselskaber (bl.a. j.nr. 1997-2869-163)
– Amtstandlægenævnet for Frederiksborg Amt (j.nr. 1998-2295-400)
– Ankenævnet for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring (j.nr.
2004-1632)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ankenævnet for Forsikring (j.nr. 1997-1523-314)
Ankenævnet for Huseftersyn (j.nr. 2004-0015)
Arbejdsløshedskasser (j.nr. 1997-1828-022)
Ballerup-seminariet (j.nr. 1997-1419-711)
Byggeriets Ankenævn (j.nr. 2001-0868-681)
Combus A/S (j.nr. 1999-3349-501)
Copy-Dan (j.nr. 2004-0118)
Danmarks Skibskreditfond (j.nr. 1999-0461-317)
Danmarks Trænerskole og Dansk Bold-Union (j.nr. 1999-0472-719)
Dansk Flygtningehjælp (j.nr. 1996-2625-083)
Dansk Psykolog Forenings Etiknævn (j.nr. 2004-4233)
Dansk Røde Kors (j.nr. 2000-3800-681)
Dansk Tipstjeneste A/S (j.nr. 2000-0567-759)
Danske Øjenlægers Organisation (j.nr. 1999-0425-681)
De amtslige koordinationsudvalg (j.nr. 1999-1664-019)
De amtslige samarbejdsudvalg nedsat i henhold til overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation (j.nr. 1997-2104-429)
De skandinaviske luftfartsmyndigheders samarbejdsorganisation for flyvesikkerhedsspørgsmål, OPS-udvalget (j.nr. 2001-1600-511)
Den Danske Diakonissestiftelse (j.nr. 1999-2207-681)
Det Danske Center for Menneskerettigheder (j.nr. 2001-2059-810)
Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (j.nr.
2001-1909-759)
DONG Naturgas A/S (j.nr. 2001-2736-329)
Elforsyningen Sydvendsyssel (j.nr. 1997-3229-329)
En fagforening (j.nr. 1999-0547-010)
En handelsskole (j.nr. 2002-2253-812)
En privat skole (j.nr. 1999-2423-714)
En privatbane (Nordjyske Jernbaner A/S) (j.nr. 2002-1248-510)
En teknisk skole (j.nr. 2003-1105-813)
En voldgiftsret (j.nr. 2001-0917-519)
Energi Danmark ESS (j.nr. 2004-3608)
Energi Fyn A.m.b.a. (j.nr. 1999-3595-329)
Erstatningsfonden under Advokatrådet (j.nr. 1999-0264-681)
Et dagblad (j.nr. 2000-3890-529)
Et forsikringsselskab (j.nr. 2001-3939-429)
Et privat bofællesskab (j.nr. 2002-0635-163)
Et privat forlag og incassofirma (j.nr. 1999-0733-312)
Et teleselskab bortset fra Tele Danmark (j.nr. 2000-3022-681)
Et vandværk (j.nr. 2001-0009-150)
Europa-Kommissionen (j.nr. 2002-2988-229)
European Aviation Safety Authority (j.nr. 1998-2304-511)
Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. (j.nr. 1998-3379-101)
Hadsund ErhvervsudviklingsCenter (j.nr. 1998-0065-810)
Hope web-community/hope.dk (j.nr. 2004-0272)
Hjørring Varmeforsyning amba (j.nr. 2001-2723-329)
I/S Bellevue Strandpark (j.nr. 2000-2001-161)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Invalideorganisationernes Brugerservice (j.nr. 1999-2254-612)
Kammeradvokaten (j.nr. 1997-2424-681)
Klagenævnet for Ejendomsformidling (j.nr. 1997-2678-319)
KMD (j.nr. 2004-2620)
Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S (j.nr. 1998-3844-522)
Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab (j.nr. 1997-1523-314)
Kommunernes Pensionsforsikring (j.nr. 1997-1561-811)
Kommunernes Revisionsafdeling (j.nr. 2000-2622-801)
Koordineringsudvalget for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab (j.nr.
1998-3577-709)
Kreditforeningen Realkredit Danmark (j.nr. 1998-3263-315)
Københavns Idrætsanlæg (j.nr. 2000-3062-701)
Københavns Kulturby Fond 96 (j.nr. 1998-2162-701)
Københavns Lufthavne (j.nr. 1999-2198-501)
Kødbranchens Fællesråd (j.nr. 1998-3286-343)
Landssamarbejdsudvalget i henhold til lov om offentlig sygesikring (j.nr.
1997-2104-429)
Landstandlægenævnet (j.nr. 1997-1869-420)
Medlem af Europa-parlamentet (j.nr. 2004-0035)
Ministres virksomhed i forhold til Folketinget (j.nr. 1998-0421-429)
Nordisk Råd (j.nr. 2003-2315-655)
Patientforsikringsforeningen (bl.a. j.nr. 1997-1892-401)
Pengeinstitutankenævnet (j.nr. 1997-1640-315)
Realkreditnævnet (j.nr. 1998-3786-315)
Regentens afgørelser om bl.a. tildeling af ordener og medaljer (j.nr. 20010275-749)
Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre (j.nr. 2000-2206681)
Rigsrevisionen (j.nr. 2000-3207-501)
Samarbejdsudvalg for tandlæger (j.nr. 1999-1517-428)
Samarbejdsudvalget vedr. Almen Praksis i Københavns Kommune (j.nr.
1997-2682-429)
SAS (j.nr. 1999-0681-511)
Skolen for Gastronomi, Musik og Design (j.nr. 2004-0705)
Slagteriskolen i Roskilde (j.nr. 2001-1927-813)
Søfartens Praktikkontor (j.nr. 2000-0080-681)
Taksationskommissioner (j.nr. 1995-1344-162)
Tele Danmark (j.nr. 1997-1952-521)
Teknisk Akademi Esbjerg (j.nr. 2002-1171)
TIC Danmark (j.nr. 2001-0215-301)
TV2/Danmark A/S (j.nr. 2004-3797)
Værdipapircentralen (j.nr. 1997-2043-39)
Øresundsbro Konsortiet (j.nr. 2000-3367-519)
Østamagerbaneselskabet I/S og Ørestadsselskabet I/s (j.nr. 2002-0886120)
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Ombudsmandslovens § 7, stk. 1. Organer uden for den offentlige forvaltning
D.
– Den virksomhed, der udøves af Post Danmark undtaget jf. § 11, stk. 5, i
lov om Post Danmark (bl.a. j.nr. 1997-1830-520)
– Domstolsstyrelsen (j.nr. 1999-2562-689)
– Flygtningenævnet (j.nr. 1999-0489-641)
– Kirkeministeriet, spørgsmål om kirkens lære og forkyndelse jf. § 9 i lov
nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. ( j.nr. 2004-0977)
– Procesbevillingsnævnet (bl.a. j.nr. 1997-1603-633)
Inkompetence på særligt retsgrundlag« (Vores fremhævelser)

Konkrete domme:
2006.782 H

(En handelsskole var ikke en del af den offentlige forvaltning, da den var
blevet etableret på privatretligt grundlag og var en selvejende institution,
der blev ledet af en bestyrelse og havde selvstændig revisor. Den omstændighed, at skolens drift i det væsentlige blev finansieret af staten,
kunne ikke føre til, at S blev anset for at være en del af den offentlige
forvaltning)

2004.990 H

(Reglen om partshøring i forvaltningslovens § 19 fandt ikke anvendelse i
kraft af virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, for en privat
virksomheds afskedigelse af en tidligere offentligt ansat, der som følge
af udlicitering var overført til den private virksomhed i medfør af
virksomhedsomdannelsesloven)

2004.2461 H

(Sagen om Københavns Havns særlige status. Højesteret anså havnen
mv. som lokale statslige forvaltningsmyndigheder. Københavns Havn
var allerede på et tidligt tidspunkt anerkendt som et selvstændigt retssubjekt med rets- og handleevne og egen formue. Havnen – der ikke var
oprettet på grundlag af testamente eller anden privatretlig disposition –
kunne imidlertid ikke anses at have haft karakter af en privat (»ægte«)
selvejende institution, men måtte karakteriseres som en selvejende institution inden for den statslige forvaltning. Det forhold, at byen København havde væsentlig interesse i Københavns Havns forhold og under
hensyn hertil var repræsenteret i havneadministrationen og havde deltaget i havnens udgifter mv., ændrede ikke ved, at Københavns Havn var
en statslig institution)

2003.716 V

(Antaget, at en erklæring fra Arbejdstilsynet i en arbejdsskadesag kunne
fremlægges, idet Arbejdstilsynet var en offentlig myndighed, som besad
en særlig sagkundskab inden for det pågældende område)
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2003.1002 H

(Da et spildevandsanlæg måtte anses for at være offentligt, var et tilslutningsbidrag opkrævet med urette. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at
kommunen havde truffet beslutningerne om anlæggets drift og vedligeholdelse og afholdt udgifterne hertil, og at anlægget i kommunens spildevandsplaner var angivet som offentligt)

2001.464 V

(Hvervet som beskikket værge for en senildement var ikke at anse som
en del af den offentlige forvaltning. Det forhold, at hvervet som værge
udføres under statsamtets tilsyn, kunne henset til hvervets privatretlige
karakter ikke føre til et andet resultat. Derfor kunne de påberåbte forvaltningsretlige principper, der alene gælder for den offentlige forvaltning, hverken direkte eller efter en analogislutning føre til, at en værges
beslutning om besøgsforbud på et plejehjem skulle ophæves)

2001.818 H

(Landsretten udtalte, at Landssamarbejdsudvalget, der er oprettet i henhold til landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation, og dermed er oprettet på
grundlag af en aftale mellem en offentlig myndighed og en faglig organisation, og som har medlemmer, der repræsenterer begge aftaleparter,
ikke kan anses som en offentlig forvaltningsmyndighed. Ved udvalgets
behandling af klagesager finder imidlertid principperne i dele af forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt og partshøring, anvendelse,
jf. overenskomstens § 63, stk. 4)

2001.2348 H

(Beredskabs-Forbundet er en privat selvejende institution, som efter aftale med Indenrigsministeriet udfører opgaver inden for det civile beredskab, og var derfor ikke en del af den offentlige forvaltning. Det ændrede
ikke på denne vurdering, at Beredskabs-Forbundet modtog økonomisk
støtte fra det offentlige, at det var under tilsyn fra Indenrigsministeriet,
og at det efter aftalen med Indenrigsministeriet skulle aflægge regnskab
efter statens regler. Derfor kunne en direktør, der blev afskediget med
henvisning til samarbejdsproblemer ikke med føje påberåbe sig, at der
ved hans afskedigelse var overtrådt forvaltningsretlige regler, herunder
bl.a. partshøringspligten)

2000.381 H

(Amtsrådsforeningen principielt anset for bundet af offentligretlige
grundsætninger, når foreningen fungerede på grundlag af delegation af
offentligretlig kompetence fra amterne. I den konkrete situation skulle
anvendelsen af de almindelige forvaltningsretlige principper dog ske under hensyn til, at foreningen handlede inden for det almindelige arbejdsretlige system)

1998.1322 H

(Sagen om Kulturby 96. Fonden kunne ikke anses som en del af den offentlige forvaltning, selv om fondens bestyrelse bestod af borgmestre
mv., og selv om fondens udgifter i vidt omfang blev finansieret af stat og
kommuner. Højesterets flertal lagde vægt på, at fonden var privatretligt
organiseret, at det havde været hensigten at give fonden en selvstændig
stilling i forhold til den offentlige forvaltning, at karakteren og den tids-

72

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
mæssige udstrækning af fondens opgaver var atypiske for den offentlige
forvaltning, og at finansiering af fondens projekter støttedes også i vidt
omfang af private)
1992.881 H

(Andelsfjernvarmeselskab ikke anset for omfattet af begrebet ”offentlig
myndighed” i museumslovens § 26, uanset at selskabets vedtægter var
godkendt af kommunen, kommunen havde stillet garanti for selskabets
lån og kommunen havde kontrol- og tilsynsbeføjelser over selskabet.
Nationalmuseet havde derfor ikke hjemmel til at pålægge selskabet at
afholde udgifterne til en undersøgelse i anledning af selskabets udgravninger)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
04.98

(Et særligt udvalg blev nedsat med repræsentanter fra flere forskellige
ministerier mv. Udvalgets opgave var tids- og emnemæssigt afgrænset
og var af selvstændig karakter. Dermed udgjorde udvalget en selvstændig forvaltningsmyndighed. Det gjorde i denne forbindelse ikke nogen
forskel, at deltagerkredsen i udvalget ikke var den samme og i øvrigt
blev udvidet, og at udvalgets dokumenter blev udarbejdet på Finansministeriets brevpapir)

03.85

(Arbejdsformidlingens Regionskontor var uden tvivl en selvstændig
myndighed i relation til spørgsmålet om aktindsigt)

03.125

(Finansministerens virksomhed som chef for Finansministeriet var omfattet af begrebet ”offentlig forvaltning”, og da ministerens kalender førtes af ministersekretærerne og indgår i det daglige arbejde i ministeriet,
var kalenderen oprettet som led i administrativ sagsbehandling)

02.465

(Et privat gymnasium var ikke en del af den offentlige forvaltning, og
gymnasiet var derfor ikke omfattet af ombudsmandens kompetence,
selvom dele af forvaltningsloven fandt anvendelse i medfør af gymnasiebekendtgørelsen)

01.514

(Et privat pædagogseminarium var ikke en del af den offentlige forvaltning. Seminariet var organiseret som en selvejende institution, hvis vedtægter skulle godkendes af ministeren. Henset til, at pædagoguddannelsesloven sondrede mellem statsseminarier og private seminarer, faldt det
pågældende seminarium uden for forvaltningslovens og offentlighedslovens anvendelsesområder)

01.356

(Ombudsmanden var afskåret fra at behandle en klage over de udtalelser,
som skatteministeren afgav over for Folketinget og Folketingets Skatteudvalg i forbindelse med behandlingen af et lovforslag. De af skatteministerens udtalelser, der konkret relaterede sig til den afgiftsmæssige betydning af en varmeaftale indgået mellem en kommune og Midtkraft
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A/S, kunne ombudsmanden derimod godt behandle, idet der fra Folketingets side ikke forelå en stillingtagen til denne konkrete aftale)
01.167

(Det var ulovligt, at Kirkeministeriet havde opstillet en generel regel gående ud på, at der ikke tillodes organister ansat i tjenestemandsstillinger
med en samlet beskæftigelsesgrad på over 115 pct. Der var efter tjenestemandslovens § 17 pligt til at skønne over om tjenestemandens bibeskæftigelse var forenelig med tjenestemandsstillingens pligter og den
med stillingen knyttede agtelse og tillid)

01.189

(Kirkeministeriet havde tilsidesat det pligtmæssige skøn ved ikke at have
overvejet konkret, om den foreliggende situation, hvorefter et kontor i
kirken blandt andet blev benyttet af andre end præsten, kunne sidestilles
med den situation, at der ikke var et kontor til rådighed. Kirkeministeriet
traf i stedet afgørelser herom i overensstemmelse med fast praksis, hvorefter der ikke kunne ydes højeste boligtillæg til præster uden embedsbolig, hvis der var lokaler til rådighed på anden måde)

01.322

(Afskedigelser af fire lektorer alene med henvisning til, at de forskede
inden for området for fysik, der efter besparelser blev besluttet nedprioriteret af Danmarks Farmaceutiske Højskole, var ikke fyldestgørende.
Højskolen skulle foretage en vurdering af, om de personer, der havde
tilknytning til det nedprioriterede forskningsområde, konkret var dem,
der bedst kunne undværes, herunder om nogle af fysiklektorerne eventuelt var mere egnet på et andet område, end de ansatte, der på daværende
tidspunkt var beskæftiget der)

98.202

(Kirkeministeriet meddelte afslag på en anmodning om aktindsigt i referater fra de danske biskoppers fællesmøde, da ministeriet ikke fandt, at
møderne var en del af den offentlige forvaltning. Ikke kritik af, at Kirkeministeriet anså biskoppernes deltagelse i møderne for at være af privat karakter, hvorfor der heller ikke var grundlag for at fastslå, at møderne i sig selv kunne anses for at være en del af »den offentlige forvaltning«, jf. offentlighedslovens § 1, stk. 1)

97.13

(Ombudsmanden anså sig for kompetent overfor Danmarks Radio og
Københavns Havnevæsen)

97.293

(Ikke kritik af, at Statsministeriet afslog begæring om aktindsigt i korrespondance mellem hoffet og ministeriet om dronningens nytårstale.
Statsministeriet henviste til, at der var tale om interne dokumenter undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 7, samt at
dronningen i forbindelse med nytårstalerne handlede med ministergodkendelse. Ministeriet mente derfor, at dronningen og ministeriet i disse
situationer måtte betragtes som én myndighed, ligesom det var tilfældet i
de sager, der afgøres ved kongelig resolution)
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97.333,
(99.788)

96.14

96.75,
(97.432)

96.105

96.273,
(97.440)

95.12

95.132,
(96.430)

94.15

(Ikke kritik af, at Undervisningsministeriet anså Teknika som værende
en del af den offentlige forvaltning, idet det i lovgivningen vedrørende
disse institutioner bl.a. var anført, at undervisningsministeren var øverste
forvaltningsmyndighed. Teknika var dermed også omfattet af ombudsmandens kompetence, jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 1)
(Ombudsmanden anså sig for kompetent i forhold til Nævnet vedrørende
EU-oplysning og Teknologirådet)

(Når en myndighed er omfattet af ombudsmandens kompetence, gælder
det myndighedens virksomhed i sin helhed, jf. § 7, stk. 1, der henviser til
alle dele af den offentlige forvaltning og lovens generelle afgrænsning af
kompetencen ud fra et organisatorisk princip. Ombudsmanden var som
følge af dette princip kompetent over for hele Patentdirektoratets virksomhed, selv om Patentdirektoratet som en del af sin virksomhed solgte
rådgivningsydelser på forretningsmæssige vilkår)
(En privat konsulentrapport om forholdene i Sundhedsstyrelsen havde
været omtalt i medierne. Rapporten var baseret på anonyme medarbejderbidrag. Ombudsmanden var ikke kompetent over for det private
firma og havde ikke i øvrigt grundlag for at indlede en undersøgelse af
de retssikkerhedsmæssige aspekter i den forestående »omstrukturering« i Sundhedsstyrelsen)

(Repræsentationer i Udenrigstjenesten måtte betragtes som selvstændige
forvaltningsmyndigheder, hvorfor en indberetning fra Ambassaden i Beograd til Udenrigsministeriet ikke kunne undtages fra aktindsigt under
henvisning til offentlighedslovens § 7, stk. 1, nr. 2)
(Ombudsmanden anså sig for kompetent i forhold til Psykolognævnet,
Teknologinævnet og Udvalget vedrørende Lokal Radio og TV)

(Ørestadsselskabet I/S ansås ikke for at være en offentlig forvaltningsmyndighed. Imidlertid ejede Københavns Kommune 55 % af interessentskabet og havde som udgangspunkt en så væsentlig interesse i alle
spørgsmål om planlægning af Ørestaden, at de af kommunen modtagne
dokumenter vedrørende Ørestaden vanskeligt kunne undtages fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 4, stk. 1, fordi de ikke var
indgået i kommunens administrative sagsbehandling)
(Ombudsmanden anså sig for kompetent i forhold til Biblioteksafgiftsnævnet, Ligestillingsrådet og Arbejdsmarkedsrådet)
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94.401

(Øresundsudvalget, der var et embedsmandsudvalg, måtte anses for en
selvstændig myndighed. Der blev bl.a. lagt vægt på karakteren af de opgaver, der var henlagt til udvalget. Udvalgets opgave var således at udøve en koordinerende funktion, herunder at varetage et interministerielt
samarbejde der havde det specifikke og afgrænsede mål at etablere den
faste forbindelse over Øresund)

93.13

(Ombudsmanden anså sig for kompetent i forhold til Arbejdsmarkedets
Feriefond og Vækstfonden)

92.12

(Ombudsmanden anså sig for kompetent i forhold til Valgretsnævnet og
Ankenævnet for Kliniske Tandteknikere i Danmark)

90.10

(Ombudsmanden anså sig for kompetent i forhold til regionale jordbrugskommissioner, Arbejdsmarkedets Feriefond og det centrale udvalg,
der var nedsat efter radioloven)

89.11

(I anledning af en klage fra en kommune over en ministeriel afgørelse
udtalte ombudsmanden, at ombudsmanden i almindelighed ikke behandlede klagesager, hvor en offentlig myndighed klagede over en anden
myndighed. Udgangspunktet blev i særlige tilfælde fraveget, bl.a. hvis
myndigheden i det konkrete sagsforhold må sidestilles med en privatperson)

89.104

(TV 2 måtte betragtes som en del af den offentlige forvaltning. Da TV 2
var oprettet ved lov, var institutionen som udgangspunkt omfattet af den
offentlige forvaltning. Da det offentlige havde afgørende indflydelse på
sammensætningen af TV 2’s ledelse og finansiering, og da der var fastlagt særlige offentlige kontrolordninger, var det ikke muligt at fravige
udgangspunktet)

89.175

(Tre nedsatte embedsmandsudvalg – et departementschefsudvalg (det
såkaldte »Brundtland-udvalg«) og to underudvalg (også bestående af
embedsmænd) – blev betragtet som en selvstændig myndighed med en
emne- og tidsmæssigt begrænset opgave. Udøvelsen af koordinerende
funktioner i centraladministrationen, herunder varetagelse af interministerielt samarbejde i særlige henseender, er og bliver i et vist omfang
henlagt til organer, som specielt er oprettet i dette øjemed. Sådanne organer må i relation til offentlighedsloven ofte anses for selvstændige
myndigheder i forhold til andre myndigheder. Det må antages, at der er
forholdsvis fri adgang til etablering af sådanne selvstændige myndigheder til løsning af tværministerielle opgaver)

88.11

(Ombudsmanden anså sig for kompetent i forhold til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn)

88.69

(Når forvaltningsmyndigheder søger bistand fra en person eller virksomhed i den private sektor til løsning af myndighedens opgaver, er om-
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budsmanden fortsat kompetent til at vurdere, om myndigheden lever op
til sit ansvar for den virksomhed, som overlades til den private. I den
konkrete sag var der kritik af, at en kommune havde overdraget opgaver
til en advokat, som var inhabil i den pågældende sag)
88.195

(Et dokument havde været afgivet til brug for en særlig undersøgelse,
som blev forestået af en landsdommer, der i forhold til Sundhedsministeriet – som forestod undersøgelsen – måtte anses som udenforstående. I
denne sammenhæng optrådte dommeren imidlertid som en administrativ
myndighed, og ombudsmanden var derfor kompetent til at behandle
spørgsmål vedrørende undersøgelsen)

87.135

(Det forhold, at en minister handlede som medlem af regeringen, var ikke af afgørende betydning for vurderingen af ombudsmandens kompetence. Hensynet til ombudsmandens politiske neutralitet kan dog føre til,
at ombudsmanden afstår fra at bedømme en sådan sag)

87.211

(Hvor ombudsmanden under en sag bliver opmærksom på, at en minister
f.eks. har misinformeret Folketinget (eller et udvalg) eller givet mangelfulde oplysninger, vil han kunne underrette Folketinget herom)

86.9

(Ombudsmanden anså sig for kompetent over for Radionævnet)

86.90

(Biskopperne betragtedes i relation til Kirkeministeriet som selvstændige
myndigheder. Kritik af Kirkeministeriets standpunkt, hvorefter biskopperne indtog en særlig intern rådgivningsfunktion overfor kirkeministeren. Dette standpunkt indebar en efter omstændighederne for vidtgående
fravigelse af offentlighedslovens hovedprincip om, at brevveksling mellem forvaltningsmyndigheder bør være underkastet offentlighed)

85.209

(En kommune havde overladt til et forsikringsselskab, hos hvem kommunen havde tegnet ansvarsforsikring, at behandle og på kommunens
vegne tage stilling til et erstatningskrav fra en person, der var kommet til
skade ud for en af kommunens ejendomme. Myndigheden havde dels et
ansvar for udøvelsen af den virksomhed, som overlades til den private,
dels burde myndigheden i den konkrete situation selvstændigt have taget
stilling til spørgsmålet om erstatning. Ombudsmanden var ikke kompetent over for forsikringsselskabet, men kunne påse om myndigheden levede op til sit ansvar)

84.75

(Ombudsmanden anså sig som kompetent i forhold til Flygtningenævnet,
da der ikke fandtes at være tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at
det ved gennemførelsen af udlændingeloven havde været tilsigtet at afskære ombudsmandens kompetence i forhold til Flygtningenævnet)

82.111

(Ombudsmanden afstod fra at tage stilling til nogle klager over Indenrigsministeriets vejledende udtalelser vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til at være medlem af et stående udvalg, hvis
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forvaltningsområde omfatter ægtefællens tjenstlige virksomhed, da den
problemstilling, som klagerne rejste, blev indbragt for Folketinget)
81.8

(Ombudsmanden kan ikke tage stilling til Folketingets virksomhed og
domstolenes virksomhed. Ombudsmanden er som udgangspunkt kompetent i forhold til forvaltningsorganer, der er oprettet ved lov eller offentligretligt retsgrundlag, herunder særlige forvaltningsenheder med selvstændig retssubjektivitet. Ved afgrænsningen af ombudsmandens kompetence i forhold til selskaber, institutioner, foreninger mv., der er oprettet på privatretligt grundlag, har ombudsmanden tilsluttet sig Justitsministeriets opfattelse med hensyn til det tilsvarende afgrænsningsproblem i
relation til offentlighedsloven, hvorefter institutioner mv., der er oprettet
på privat initiativ og på privatretligt grundlag, som udgangspunkt ikke
henregnes til »den offentlige forvaltning«, uanset at de varetager opgaver, der efter deres indhold kan betegnes som statslige eller kommunale)

80.758

(Ombudsmanden tilkendegav sin opfattelse vedrørende adgangen for et
kollegialt forvaltningsorgan – Forfremmelsesrådet efter apotekerlovens §
7, stk. 3 – til at genoptage behandlingen af en sag, hvori der endnu ikke
var afgivet indstilling)

79.89

(Offentlighedsloven omfattede også administrativ sagsbehandling i forbindelse med arbejdsformidling)

78.11

(Ombudsmandens kompetence med hensyn til klager over forvaltningsforhold, som er behandlet i Folketinget)

73.275

(Da ombudsmanden i FOB 65.57 ikke havde anset sig for kompetent
over for Landbrugets Afsætningsudvalg og Landbrugets Afsætningsråd,
fandt ombudsmanden ikke at burde iværksætte nogen undersøgelse direkte vedrørende Landbrugets Dispositionsfond. Bl.a. lagt vægt på, at ledelsen af Landbrugets Dispositionsfond var udpeget af en række erhvervsorganisationer)

72.82

(Det offentlige havde ikke en sådan indflydelse i Det danske Hedeselskab, at selskabet måtte anses for en del af den statslige forvaltning eller
omfattet af ombudsmandens kompetence)

71.116

(Ved afgørelsen af, om udvalg og nævn mv., der består af folketingsmedlemmer, og som nedsættes ved lov, er omfattet af offentlighedsloven, må vægten lægges på en vurdering af, om de overvejende udøver
administrative funktioner, eller om virksomheden alene har karakter af et
parlamentarisk tilsyn med forvaltningen. Det forhold, at udvalget eller
nævnet ikke var i et underordnelsesforhold til en minister, var uden betydning for spørgsmålet, om det pågældende organ var omfattet af begrebet »den offentlige forvaltning«)
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Myndighedsbegrebet er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i
øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
99.693(725f.)

3.3.2.

Afgørelsesbegrebet

Forvaltningsloven gælder som hovedregel kun for behandlingen af afgørelsessager, jf. § 2, stk. 1, dvs. sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse
af en forvaltningsmyndighed.
Med udtrykket »truffet afgørelse« sigtes ifølge lovens forarbejder (Folketingstidende 1985/86, tillæg A, spalte 115) til udfærdigelse af forvaltningsakter, dvs. udtalelser der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i
et foreliggende tilfælde.
Kerneområdet er den sagsbehandling, der finder sted i forbindelse med udfærdigelse af konkrete afgørelser. Sager om generelle retsforskrifter såsom
f.eks. bekendtgørelser og cirkulærer er imidlertid principielt også omfattet af
afgørelsesbegrebet i forvaltningsloven.
Derimod finder loven ikke anvendelse på den administrative sagsbehandling,
der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, såsom patient- og anden
klientbehandling, pasning, pleje, undervisning og rådgivning.
Det klassiske afgørelsesbegreb i forvaltningslovens forstand er karakteriseret ved, at myndighedsafgørelsen retter sig mod fysiske eller juridiske personer uden for forvaltningen, at beslutningen er truffet ensidigt af myndigheden med hjemmel i et offentligretligt grundlag, og at beslutningen efter sit
indhold fastlægger, hvad der i et retsforhold skal være gældende.
Afgørelser i forvaltningslovens forstand er derimod normalt ikke beslutninger, der hviler på en privatretlig kompetence som f.eks. en aftale. En forvaltningsmyndigheds afgivelse af udtalelser og indstillinger – også selvom
indstillingen er bindende – er normalt heller ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand.
Konkrete domme:
2006.686 H

(Pålæg til en fonds bestyrelse om ikke indtil videre at træffe væsentlige
beslutninger var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

2005.397 S

(Påbud om tilbagekaldelse af barnevogne var en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)

2005.523 H

(Påbud var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)
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2005.370 H

(Personalet på en flyvestation fik af ledelsen meddelelse om, at de i forbindelse med bestemte vagter kunne medregne merarbejde med 56 timer
i stedet for som tidligere aftalt kun 40 timer. Ledelsens meddelelse herom måtte sidestilles med en begunstigende forvaltningsakt)

2005.616 H

(En tjenestemand og hans faglige organisations aftale med en kommune
om vilkårene for en forligsmæssig fratrædelse kunne ikke anses som en
afgørelse i forvaltningslovens forstand. Højesteret fandt ikke, at der var
grundlag for at indfortolke et forbud mod sådanne aftaler, da der også på
tjenestemandsområdet i en lang årrække har været praksis for indgåelse
af sådanne aftaler, der opfylder et praktisk behov for en forligsmæssig
afslutning begge parters interesse. Derfor kan sådanne aftaler heller ikke
anfægtes med henvisning til, at der var tilsidesat forvaltningsprocessuelle forskrifter)

2005.622 H

(En tjenestemand og hans faglige organisations aftale med en kommune
om vilkårene for en forligsmæssig fratrædelse var ikke en afgørelse i
forvaltningslovens forstand. Aftalen kunne derfor ikke anfægtes med
henvisning til, at der var tilsidesat forvaltningsprocessuelle forskrifter. Se
også 2006.616 H)

2005.2111 H

(Aftaler mellem forvaltningsmyndighed og den forhandlingsberettigede
organisation om fordeling af lokallønsmidler var ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand. Udtalt, at der med udtrykket »truffet afgørelse«
sigtes til udfærdigelse af retsakter, dvs. udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde. Uden for
lovens anvendelsesområde falder således navnlig den administrative
sagsbehandling, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Det
følger endvidere af bestemmelsens formulering »truffet afgørelse«, at
loven kun omfatter sagsbehandlingen i forbindelse med udfærdigelsen af
offentligretlige retsakter i modsætning til indgåelse af kontraktsforhold
eller andre privatretlige dispositioner, . . .«. Oprettelsen af lokallønspuljer beroede på en aftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne, og lokallønsmidlerne blev tildelt de enkelte medarbejdere ved en
aftale mellem ansættelsesmyndigheden og de forhandlingsberettigede
organisationer. Grundlaget for fordeling af lokallønsmidler var dermed
af aftaleretlig karakter. På denne baggrund fundet, at beslutninger om lokallønsaftaler ikke kan anses for afgørelser, der er omfattet af forvaltningslovens § 2, stk. 1. Derfor fandt sagsbehandlingsreglerne om partshøring og begrundelse mv. i forvaltningsloven i øvrigt heller ikke anvendelse )

2004.622 V

(Selv om det blev lagt til grund, at miljø- og energiministeren i efteråret
1998 traf en principbeslutning om at genindføre bæveren til Danmark,
var der ikke grundlag for at fastslå, at den endelige beslutning efter naturbeskyttelseslovens § 31, stk. 1, blev truffet før ved Skov- og Naturstyrelsens konkrete afgørelse af 17. august 1999 herom)
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2004.982 H

(Advokatnævnets kendelse, hvorved en advokat blev pålagt en bøde, var
en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

2004.1591 H

(En kontorchef i et amt blev af amtet fundet uegnet til at bestride
stillingen som kontorchef. Amtet tilbød på denne baggrund i en
meddelelse kontorchefen at blive omplaceret til stillingen som konsulent
med lønnedgang. Omplaceringen blev imidlertid aldrig som krævet af
amtet i meddelelsen bekræftet af kontorchefen. Efter at forhandlingerne
mellem kontorchefens fagforbund og amtet var brudt sammen, blev
kontorchefen afskediget. Amtets meddelelse med tilbudet om
omplacering kunne efter omstændighederne ikke anses for at være en for
amtet bindende forvaltningsakt)

2004.1961 V

(En kommunens beslutning om at opsige et plejeforhold på grund af
blandt andet samarbejdsvanskeligheder, der efter kommunens opfattelse
beroede på plejefamiliens forhold, ansås som en afgørelse i
forvaltningslovens forstand på tilsvarende vis som en afskedigelsessag)

2004.2229 H

(Justitsministeriets beslutning om at udlevere en dansk statsborger til
retsforfølgning i Storbritannien efter udleveringsloven var en
straffeprocessuel beslutning, der ikke kunne anses som en afgørelse i
forvaltningslovens forstand. Henset til, at beslutningen blev truffet på
baggrund af en offentligretlig regulering og henset til afgørelsens indgribende karakter, havde landsretten fundet det betænkeligt at antage, at Justitsministeriets afgørelse havde karakter af en strafprocessuel beslutning, der ikke var omfattet af forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Men
denne argumentation var Højesteret altså ikke enig i)

2003.458 Ø

(Tilbagekaldelse af bevilling til dækning af tabt arbejdsfortjeneste var en
afgørelse i forvaltningslovens forstand)

2003.721 V

(Aftale mellem amt og en overlæge om dennes fratræden blev reelt indgået på amtets initiativ uden, at overlægen havde ønske om at fratræde
sin stilling. Overlægen indvilligede alene i aftalen, fordi han fik indtryk
af, at alternativet var uansøgt afsked. Aftalen havde dermed karakter af
en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og amtet skulle således have
iagttaget de forvaltningsretlige regler, der er gældende på området, herunder den ulovbestemte udvidede partshøringspligt samt notatpligten efter offentlighedsloven § 6)

2003.1417 Ø

(Påbud om tilførsel af dagslys til arbejdspladser var en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)

2003.1628 Ø

(Tilladelse til opførelse
forvaltningslovens forstand)

2003.2173 V

(Beslutninger efter lov om butikstid vedrørende sommerhusundtagelsen
var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)
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2002.1684 Ø

(Afskedigelser grundet besparelser var afgørelser i forvaltningslovens
forstand)

2002.1905 V

(Afskedigelser grundet besparelser var afgørelser i forvaltningslovens
forstand)

2001.60 H

(I en sag om skattefradrag ved bådudlejningsvirksomhed gjorde en borger gældende, at han kunne støtte ret på et notat, som Statsskattedirektoratet havde udarbejdet og stilet til amtsskatteinspektørerne med henblik
på viderekommunikation til kommunerne. Notatet indeholdt en redegørelse for en undersøgelse om investeringer i både til udlejning. Da notatet hverken var stilet til den pågældende borger eller en anden skatteyder,
og da notatet ikke kunne anses for at være en generel forvaltningsakt og
dermed en bindende regelfastsættelse for underordnede myndigheder i
form af et cirkulære eller lignende, fulgte det allerede af notatets karakter, at det ikke kunne begrunde en retlig beskyttet forventning hos borgeren)

2001.2127 V

(Beslutning om at anbringe to børn uden for hjemmet var en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)

2000.1357 H

(Bortvisning af en medarbejder var en afgørelse i forvaltningslovens
forstand)

2000.1649 Ø

(Beslutningen om arbejdsgiverens ret til refusion af sygedagpenge var en
afgørelse i forvaltningslovens forstand)

2000.2088 V

(Meddelelse af byggetilladelse var en afgørelse i forvaltningslovens
forstand)

2000.2151 Ø

(Beslutning, om medlem af Revisornævnet var inhabil, var under de foreliggende omstændigheder ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningslovens § 2, stk. 1. Nævnet var derfor ikke forpligtet
til at overholde forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse
mv. i forhold til behandlingen af dette spørgsmål)

1999.1337 H

(Afskedigelse som følge af samarbejdsvanskeligheder var en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)

1998.74 H

(Dispensation til etablering af losseplads tæt ved en fredet grund var en
afgørelse i forvaltningslovens forstand)
(Klinikassistenten fra Vallensbæk. Med denne dom fjernede Højesteret
enhver tvivl om, hvorvidt afskedigelser er afgørelser i forvaltningslovens
forstand. En afskedigelse er således som udgangspunkt en afgørelse)

1996.1462 H

1994.198 V

(Beslutning om uansøgt
forvaltningslovens forstand)
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1977.495/2 H

(Afslag på hyrevognsbevilling havde karakter af en forvaltningsakt)

1971.830 V

Afskedigelse af en medarbejder, der var ansat på tjenestemandslignende
vilkår, havde karakter af en forvaltningsakt)

1956.289 H

(Bortvisning – af andet end ordensmæssige grunde – fra offentligt ejede
lokaler og arealer blev anset som en forvaltningsakt)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-5-1

(Beslutninger om stillingsændringer, der ikke overskrider grænserne for,
hvad en tjenestemand skal acceptere, kan ikke anses for afgørelser i forvaltningslovens forstand. Omplacering af de ansatte i en ny afdelingsstruktur var ikke en afgørelse. Gennemførelsen af den nye struktur gjorde det nødvendigt at træffe en række andre ledelsesbeslutninger af mere
konkret karakter om arbejdets tilrettelæggelse, og heller ikke disse beslutninger var afgørelser i forvaltningslovens forstand. Derimod er en
beslutning om væsentlige ændringer af løn- og ansættelsesvilkårene for
en ansat, herunder en beslutning om lønnedgang, en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Beslutninger om forfremmelse må tillige anses
som en afgørelse. Da en ansat imidlertid i forbindelse med den konkrete
omstrukturering havde ansøgt om at blive forfremmet, var myndighedens stillingtagen til dette spørgsmål at anse som en afgørelsessag. Da
spørgsmålet ikke var utvivlsomt, blev der imidlertid ikke udtalt kritik)

05-5-2

(Når et bevillingsnævn skal tage stilling til en ansøgning efter restaurationslovens § 28, stk. 4, har nævnet pligt til at indhente politiets samtykke,
inden en eventuel tilladelse meddeles. Nægter politiet at give samtykke,
skal der gives afslag på ansøgningen om at holde åbent i den normale
lukketid. Selv om det klart fremgår af forarbejderne til forvaltningslovens § 2, stk. 1, at indstillinger ikke er afgørelser, var politimesterens beslutning om at nægte at give samtykke en afgørelse i forvaltningslovens
forstand)

05-14-3

(En kommunes beslutning om at nedsætte kontanthjælpen var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

05-20-1

(Irettesættelse, der bliver givet som følge af forhold, der bebrejdes den
enkelte ansatte, må anses som en afgørelse i forvaltningslovens forstand.
I den konkrete sag måtte påtalen betegnes som en irettesættelse i tjenestemandsregulativets § 22’s forstand)

04.198

(I forbindelse med en klage over fem afslag til en ansøger på ansættelse
som politibetjent udtalte ombudsmanden, at afslag på ansættelse må anses for en afgørelse i forvaltningslovens forstand)
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04.248

(En arbejdsgiver fremsatte kritik af en ansats omgangsform, og der blev
lagt et notat om kritikken på personalesagen. Tilkendegivelsen fra arbejdsgiveren indeholdt dog ikke nogen sanktion eller andre negative følgevirkninger for den ansatte. Kritikken kunne ikke anses som en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

04.498

(En dansk ambassades nægtelse af at tillade en i udlandet bosat dansk
statsborger adgang til personligt fremmøde på ambassaden blev anset for
en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Udenrigsministeriet og ombudsmanden var enige om, at et væsentlighedskriterium skulle tillægges
afgørende betydning ved denne vurdering. Udtalt, at det generelt er af
indgribende betydning at blive nægtet fremtidig mulighed for at indfinde
sig på sit hjemlands repræsentation i udlandet. Selv om beslutningen ikke havde karakter af en afgørelsessag, var det ombudsmandens vurdering, at sagen efter principperne om god forvaltningsskik skulle behandles i overensstemmelse med bestemmelserne om f.eks. notatpligt og
partshøring)

03.130

(En konstabel blev hjemsendt fra tjeneste i en international styrke. Under
hensyn til, at beslutningen byggede på individuelle og bebrejdelsesværdige forhold hos konstablen og til, at denne bedømmelse havde en negativ indflydelse på konstablens fremtidige muligheder for ansættelse i forsvaret, blev beslutningen anset for at være en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

03.192

(En tjenestemandsansat vicekriminalkommissær blev gjort opmærksom
på, at ledelsen var utilfreds med den måde, han ledede sin gruppe på, og
at der blev opstillet nogle skriftlige krav til ham. Da vicekriminalkommissæren ikke efterlevede de opstillede krav, blev han flyttet til en stilling som sagsbehandler uden lederansvar. Ledelsens indskærpelse havde
under de konkrete omstændigheder over for vicekriminalkommissæren
karakter af en diskretionær advarsel. Dermed var der tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

03.216

(Justitsministeriet afviste at give erstatning efter retsplejelovens § 1018c
for skade på et køkkenbord sket som følge af bevissikring under politiets
efterforskning af dobbeltdrab. Afslaget blev anset for en afgørelse, idet
forvaltningslovens bestemmelser antages at finde anvendelse i sager om
erstatning efter retsplejelovens kapitel 93 a)

03.248,
(04.564)

(En tidligere elev på en kirkemusikskole var fortsat medlem af skolens
kor. I den forbindelse udtalte han kritik af ledelsen. På denne baggrund
fik han en advarsel, der indeholdt nogle vilkår, der skulle overholdes,
hvis kormedlemmet skulle komme på skolen. Senere blev kormedlemmet bortvist blandt andet med henvisning til advarslen. Bortvisningen
var ikke faktisk forvaltningsvirksomhed, men derimod utvivlsomt en afgørelse i forvaltningslovens forstand)
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03.280

(En ansøger til en musikskole blev ved optagelsesprøven bedømt ”måske
egnet”. Bedømmerne oplyste ved prøven, at dette normalt ikke førte til
optagelse. Ansøgeren modtog senere et skriftligt afslag fra musikskolen.
Bedømmernes udtalelser umiddelbart efter prøven kunne ikke anses for
en afgørelse. Derimod var det senere afslag på optagelse en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)

03.379

(Et statsamt beskikkede en af kommunen indstillet person til posten som
formand for kommunens huslejenævn. Samtidig afslog statsamtet at beskikke en anden ansøger, der havde indstillet sig selv. Beskikkelsen anset for en afgørelse i forvaltningslovens forstand på tilsvarende vis, som
sager om ansættelse af personer i det offentlige er afgørelsessager)

03.398

(En kommune besluttede at fratrække et beløb i klagerens kontanthjælp
som følge af dennes ægtefælles privatforbrug af egne varer i ægtefællens
grønthandel efter aktivloven. Lagt til grund, at der var tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

03.527

(En fuldmægtig i Undervisningsministeriet blev forflyttet til en styrelse
under ministeriet med en prøvetid på 6 måneder. Vilkårene for omplaceringen var, at hvis styrelsen efter prøvetiden afgav en positiv udtalelse,
kunne fuldmægtigen blive i styrelsen på almindelige vilkår. I modsat
fald var ministeriet indstillet på at afskedige ham. Efter prøvetiden ønskede styrelsen ikke at beholde fuldmægtigen, og han blev afskediget
ved aftale mellem ham, hans organisation og ministeriet. Såvel omplaceringen som den endelige afskedigelse anset for en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

03.623

(En kommune og en ansat i en børnehave indgik aftale om, at den ansatte skulle flyttes til en anden børnehave. Inden da havde kommunen
meddelt den ansatte, at hvis hun ikke ville indgå en sådan aftale, ville
kommunen træffe beslutning om ændret tjenestested. Forflyttelsen anset
for at være en afgørelse i forvaltningslovens forstand, men ingen kritik
da usikker retstilstand)

03.644

(En arbejdspladsvurdering i en ungdomsskole som viste stor utilfredshed
med inspektøren. Kommunens kulturdirektør havde en tjenstlig samtale
med inspektøren, hvor han indskærpede over for inspektøren, at hun
skulle ændre sin ledelsesstil. Denne indskærpelse blev betragtet som en
diskretionær advarsel og dermed som en afgørelse. Det samme gjaldt en
senere tilkendegivelse fra kulturdirektøren om, at han ville indstille inspektøren til afskedigelse. En efterfølgende indgået aftale om, at inspektøren overgik til at en tidsbegrænset stilling som konsulent for kommunen, måtte på denne baggrund anses som en uansøgt afskedigelse)

02.93

(En mand ansøgte Finansstyrelsen om eftergivelse af studiegæld. Fastslået, at afgørelsen, der var truffet på grundlag af lov om tilskud til afvik-
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ling af studiegæld og eftergivelse af studiegæld, udgjorde en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)
02.105

(En person i forsvaret fik ved en fejl fornyet sin rådighedskontrakt på
gunstigere vilkår, end der var hjemmel til. Myndighederne var berettiget
til at tilbagekalde den begunstigende afgørelse, men ikke indenfor den
almindelige ledelsesret. Tilbagekaldelsen, der udgjorde en væsentlig
ændring af lønnen, var derfor en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

02.178

(Udtalt i en sag om forhåndsgodkendelse af erhvervserfaring med henblik på at opnå beskikkelse som advokat, at Justitsministeriets udsættelse
af sagen på grund af politianmeldelse mod det selskab, som juristen havde arbejdet for, ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Ombudsmanden overvejede dog, om beslutningen var af så indgribende betydning, at det udgjorde en afgørelse i forvaltningslovens forstand, men
kom frem til, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at anse beslutningen for en afgørelse)

02.480

(I forbindelse med snyd med en skriftlig opgave blev en elev bortvist fra
et gymnasium i to dage. Rektor havde i første omgang undladt at opfylde
elevens ønske om at få sin fader med som bisidder på rektors kontor, da
sønnen skulle kvittere for et varsel. Udtalt, at varslet til eleven utvivlsomt var en del af en afgørelsessag i forvaltningslovens forstand)

02.491

(En kommune iværksatte på baggrund af en klage fra en nabo en undersøgelse af lovligheden af et af A opført brændeskur. Kommunen besigtigede skuret og meddelte A, at han ville høre nærmere inden for to uger,
hvis der var problemer med skuret. Kommunen henvendte sig ikke inden
to-ugers-fristen, hvilket efter ombudsmandens opfattelse udgjorde en afgørelse)

01.147

(Ombudsmanden havde ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag til at anse
en beslutning om at stille en politiklagenævnssag i bero, således at
denne afventede udfaldet af en straffesag mod klagerne, for en afgørelse, idet der var tale om en sagsforberedende beslutning (procesledende). Ombudsmanden fandt dog, at det havde været bedst stemmende med reglerne om god forvaltningsskik, hvis statsadvokaten
havde givet en begrundelse i overensstemmelse med principperne i
forvaltningslovens §§ 22-24 over for sagens parter, der havde en væsentlig interesse i at kunne påvirke statsadvokatens beslutningsproces)

01.189

(Beslutning om at tildele en præst en boliggodtgørelse som følge af, at
præsten ikke havde en embedsbolig til rådighed, var en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)

01.194

(En biskops ændring af et for menigheden fordelagtigt regulativ for et
kirkedistrikt skulle ikke vurderes efter reglerne om tilbagekaldelse af
begunstigende forvaltningsakter, da regulativet var en administrativ
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regel og ikke en konkret forvaltningsakt, der rettede sig til en enkelt
borger eller en bestemt flerhed af borgere. Der var dog tale om en generel forvaltningsakt og dermed om en afgørelsessag i forvaltningslovens forstand)
01.261

(Et amt havde tilkendegivet, at en genoptagelse af opstemningsretten til
andet formål end det oprindelige krævede godkendelse. En bestemmelse
herom var indsat i regulativet for det pågældende vandløb. Amtets tilkendegivelse måtte anses for en bindende afgørelse, der kunne betegnes
som en konstaterende forvaltningsakt. Der blev lagt vægt på, at amtet
fastslog rækkevidden af den eksisterende opstemningsret, og dermed
hvad der var gældende ret efter vandløbsloven i det konkrete tilfælde)

01.290

(EU-direktoratets afslag på en ansats ansøgning om uddannelsesorlov
var ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand, da bestemmelserne
og forarbejderne til orlovsloven talte imod at betragte afslaget som en
afgørelse. Der var således primært tale om en ordning, der hvilede på aftaler mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren)

01.386

(Det måtte bero på en misforståelse, at en kommune i forbindelse
med, at ombudsmanden fandt kommunens begrundelse for mangelfuld, udtalte, at afgørelser om efterregulering af boligsikring ikke er
administrative afgørelser, men afgørelser efter boligstøttelovens regler. Udtalt, at beslutninger om efterregulering af boligstøtte er endog
meget klare eksempler på afgørelser omfattet af forvaltningsloven og
dermed blandt andet af begrundelsespligten i §§ 22-24)

01.588

(En parkeringsafgift var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Afgørelsen om at opkræve en parkeringsafgift træffes på det tidspunkt,
hvor afgiften skrives ud og sættes på køretøjet eller gives til føreren)

01.598

(Stillingtagen til anmodning om partsaktindsigt var en afgørelse, og et
skriftligt afslag skulle derfor ledsages af en begrundelse)

01.608

(En kommunes mundtlige tilkendegivelser til en kommunalt ansat
psykolog efter klager over hans arbejde skulle betragtes som en tjenstlig advarsel og dermed en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

00.77

(DTU havde gennemført en fratrædelsesordning i forbindelse med, at et
større antal medarbejdere skulle afskediges som et led i besparelser.
Medarbejdere blev tilbudt fratrædelsesvilkår, som var økonomisk set
mere fordelagtige, hvis de udpegede selv indgav ansøgning om afskedigelse. DTU mente, at afskedigelsen og vilkårene derved blev gennemført
ved en aftale. Kritik heraf, da DTU ikke kunne aftale sig ud af kravene i
den ufravigelige forvaltningslov, hvorfor beslutningerne om afskedigelse
fortsat måtte anses for afgørelser i forvaltningslovens forstand)
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00.86

(Socialdirektøren i en kommune fratrådte på grund af samarbejdsvanskeligheder. Kommunen gjorde gældende, at der var indgået en aftale om
fratrædelsen. En forligsmæssig afskedigelse kan ikke anses som en aftaleretlig disposition, som falder udenfor afgørelsesbegrebet. Der var derfor tale om en diskretionær uansøgt afskedigelse og dermed en afgørelse)

00.158

(Oprettelsen af en særafdeling for »stærke fanger« var ikke en afgørelse i
forvaltningslovens forstand i forhold til de enkelte ansatte. I forbindelse
med den konkrete overførelse af 15 indsatte til afdelingen blev der derimod truffet 15 afgørelser)

00.199

(En fagleder blev ved ansættelsen fejlagtigt tildelt et særligt tillæg. Beslutningen om tilbagekaldelse af tillægget med almindeligt opsigelsesvarsel måtte anses for en afgørelse, idet dispositionen gik ud over de beføjelser, som følger af den almindelige ledelsesret)

00.229

(Biskops indkaldelse af en sognepræst til en tjenstlig samtale, der var et
led i biskoppens tilsyn med præster, var ikke i den konkrete sag en del af
en afgørelsessag)

99.226

(Sletning af tolk fra tolkeregister var en afgørelse)

98.117

(Forsvarsministeriets indstilling af ansøger til stilling hos NATO. Da det
var Forsvarsministeriet, der traf den endelige afgørelse i sagen om ansættelse ved NATO, var ministeriets beslutning herom som sådan en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

98.139

(Tildeling af lokalløn. Da en ansat ikke var medlem af den lokale forhandlingsberettigede organisation, var beslutning om tildeling af lokalløn ensidig i forhold til borgeren. Den ansatte ansås at have et behov for
at få den processuelle retsstilling, der fulgte af at anse en konkret beslutning om tildeling af lokalløn for en afgørelse. Beslutningen blev derfor
anset som en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

98.176

(PET’s sager om overvågning mv. efter bl.a. straffelovens kapitel 12 og
13 var ikke afgørelsessager)

98.284

(Aktindsigt – selskabstømmersag. Da sagen vedrørte et krav om erstatning uden for kontrakt, og da erstatningskravet ikke blev rejst i tilknytning til skattemyndighedernes almindelige virksomhed, var der ikke tale
om en afgørelsessag)

98.409

(I sager om tildeling af apotekerbevilling træffes to typer afgørelser. Lægemiddelstyrelsens afgørelse om ikke at indstille en ansøger til en apotekerbevilling og Sundhedsministeriets afgørelse om, hvem af de indstillede der skulle have stillingen)
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98.423

(Overførsel til jobbørs blev ikke anset som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, men spørgsmålet var dog tvivlsomt. Beslutningen indebar,
at den ansatte blev fritaget for tjeneste, men i et vist omfang skulle stå til
rådighed. Der skete ingen ændringer i løn eller øvrige ansættelsesvilkår,
men arbejdets omfang ændredes væsentligt. Overførelsen havde ikke disciplinær karakter)

98.478

(Beslutning vedrørende klage over eksamenskarakter var en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)

98.491

(Forligsmæssig afskedigelse var en afgørelse. Dette gælder, selv om beslutningen helt eller delvist fremtræder som truffet efter aftale eller efter
forhandling)

97.128

(Forsvarets udstedelse af bedømmelseskort var ikke en afgørelse. Derimod var en forfremmelsesbeslutning en afgørelse. Dette gjaldt, selv om
forsvaret meddelte afgørelsen som en tjenestebefaling)

97.316

(Beslutning vedrørende klage over eksamination og karaktergivning var
en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

96.252

(Beslutninger i ekspropriationssag af processuel karakter var ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Derimod var udstedelse af en ekspropriationsbemyndigelse en afgørelse)

95.207

(Afvisning af en klage grundet manglende kompetence var en afgørelse)

95.298

(Sundhedsstyrelsen beslutning om ikke at indstille en ansøger til en apotekerbevilling var en afgørelse, da den pågældende herved var afskåret
fra at få bevillingen)

95.369

(Beslutning, om at en elev skulle til eksamen på særlige vilkår som følge
af for stort fravær, var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

95.381

(En kommune irettesatte en medarbejder, der offentligt havde udtalt sig
om forhold i kommunen. Irettesættelsen var en afgørelse)

94.56

(Beslutning om ophør af ydelsesfritagelse på statslån var en afgørelse)

94.95

(Afslag på aktindsigt var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

94.100

(Afvisning af at tage sag under realitetsbehandling var en afgørelse)

94.143

(Generelle bemærkninger om, hvornår en tilsynsrådssag må anses for en
»afgørelsessag«. Det var ikke alene beslutninger om at anvende eller om
ikke at anvende sanktioner i henhold til § 61 i styrelsesloven, der var afgørelser. Også sager, der endte med en retligt uforbindende udtalelse,
kunne være afgørelsessager, idet det afgørende måtte være, om der var
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foretaget en realitetsbehandling af sagen og efterfølgende anlagt en konkret, retlig vurdering af de rejste spørgsmål)
94.265

94.340,
(95.628)

(Beslutning om lønindeholdelse efter kildeskatteloven var en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)

(Beslutning vedrørende spørgsmålet, om en journalist havde krav på aktindsigt efter offentlighedsloven, var en afgørelse i forvaltningslovens
forstand)

93.173,
(94.521)

(Disciplinær advarsel var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

93.220,
(95.627)

(Ejendomsvurdering var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

93.315

(Karaktergivning ved eksamen var ikke en afgørelse i forvaltningslovens
forstand)

93.348

(Overflytning af lærer fra en skole til en anden i kommunen var ikke en
afgørelse i forvaltningslovens forstand)

92.60

(Finansministeriets indstilling til andet ministerium i afskedigelsessag
var ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

92.203,
(93.432)

92.232

92.238,
(93.433)

92.264,
(93.433)

92.296

(Indgåelse af lejeaftale var ikke en afgørelse i forvaltningsloven forstand)
(Beslutning om lønindeholdelse var en afgørelse i forvaltningslovens
forstand)

(Resultatet af en forhandling mellem de danske og tyske myndigheder i
en dobbeltbeskatningssag måtte anses for en afgørelse i forhold til parten. Det var afgørende, at afgørelsen i forhold til parten var ensidig)

(Beslutning om tildeling af plejehjemsplads var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)
(Patientklagenævnets anmodning, om at der blev rejst tiltale mod en læge, blev betragtet som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Anmodningen om tiltalerejsning var belastende for den pågældende, ligesom den i væsentlig grad kunne påvirke straffesagens forløb)
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88.88

(Det var tvivlsomt om indkaldelse til orienterende køreprøve var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, men da indkaldelsen måtte opleves
som bebyrdende og efter omstændighederne ganske indgribende, burde
den have været ledsaget af en begrundelse)

87.36

(Forligsmanden besluttede at fremsætte et samlet mæglingsforslag. Forligsmanden foretog herved en sammenkædning af flere overenskomstområder. Forligsmandens beslutning var en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

87.42

(Forligsmandens afslag på en anmodning om at tilbagekalde et mæglingsforslag ansås for en afgørelse i forvaltningslovens forstand)

83.101

(Bortvisning af journalist fra rådhus uden for almindelig åbningstid, hvor
kommunalbestyrelsen afholdt et uformelt møde, ansås for en afgørelse i
forvaltningslovens forstand)

83.173

(Beslutningen, om en klage skulle tillægges opsættende virkning, var en
afgørelse i forvaltningslovens forstand)

Afgørelsesbegrebet er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i
øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
04.569 (621), 99.693 (33, 709f., 724 ff.), 92.363 (24), 90.458 (19), 90.339 (19, 355 f. og
411) og 89.241(266).

3.3.3.

Partsbegrebet

Hovedparten af forvaltningslovens regler gælder kun for parter. Det gælder
bl.a. reglerne i kapitel 4 (aktindsigt), kapitel 5 (partshøring mv.), kapitel 6
(begrundelse) og kapitel 7 (klagevejledning).
Partsbegrebet er ikke defineret i loven, men det fremgår klart af forarbejderne, at man henholder sig til forvaltningsrettens almindelige partsbegreb.
Kerneområdet for partsbegrebet er afgørelsens adressat, herunder ansøgere, klagere og personer, der eventuelt får et forbud eller et påbud. Men også
andre, der har en mere afledet interesse i sagens udfald, kan efter omstændighederne have partsstatus. Som betingelse for partsstatus som følge af en
mere afledet interesse antages det normalt, at den pågældende først og fremmest skal have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.
I de tilfælde, hvor der er tvivl om partsstatus, hvorvidt f.eks. en borger har
partsstatus, må der navnlig lægges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes
interesse i sagen er, og hvor nært denne interesse er knyttet til sagens udfald.
Partsbegrebet omfatter som udgangspunkt i hvert fald den, hvis interesse i
den verserende eller afgjorte sags udfald er af en sådan intensitet, at den efter
forvaltningsrettens almindelige regler kvalificerer den pågældende som
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kompetent til at påklage afgørelsen til en rekursinstans eller til at indbringe
sagen for domstolene.
Man skal ved vurdering af intensiteten af den pågældendes interesse være
opmærksom på, at den pågældendes ret tillige skal være værnet i forhold til
den konkrete situation, jf. f.eks. U 2000.2165 Ø, hvor en lejer ikke ansås for
at have en tilstrækkelig væsentlig, individuel og miljømæssig værnet interesse i udfaldet af sagen.
Konkrete domme:
2006.59 Ø

(Et ejerskifteforsikringsselskab var ikke klageberettiget i henhold til
byggelovens § 23, stk. 3, over en kommunes afgørelse om ikke at
dispensere fra bygningsreglementet i forbindelse med, at en solgt
ejendom havde flere alvorlige byggetekniske fejl. Forsikringsselskabet
havde en ren økonomisk interesse, der ikke var værnet ved byggelovens
regler, hvormed selskabet ikke havde den fornødne individuelle og
væsentlige interesse)

2004.1375 V

(Spørgsmålet i denne sag var, om Børne- og Ungdomspædagogernes
Landsforbund havde en sådan væsentlig og individuel interesse, at de var
klageberettiget efter byggelovens § 23 i en sag om byggetilladelse til en
kommunes tilbygning til en skole samt en sag om dispensation fra bygningsreglementet. Landsrettens flertal fandt, at en del af forbundets medlemmer selv havde en væsentlig og individuel interesse i den konkrete
sag. Hertil kommer, at forbundet blandt andet varetager hensynet til
medlemmernes sikkerheds- og miljøforhold på den enkelte arbejdsplads
og ubestridt i øvrigt var klageberettiget efter de arbejdsmiljøretlige regler. Derfor anså landsrettens flertal forbundet som klageberettiget)

2003.5/2 H

(Revisor klagede på baggrund af en redegørelse om ”Hafnia-sagen” over
tre revisorer og to revisionsfirmaer til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer. Klagen var alene begrundet af professionsetiske synspunkter, og revisoren afviste at begrunde klagen yderligere. Revisorens
interesse i sagen fandtes at være af en så almen og generel karakter, at
han ikke besad den fornødne søgsmålsinteresse. Det faktum, at revisoren
for et symbolsk beløb havde erhvervet nogle ellers værdiløse aktier i
Hafnia Holding bevirkede ikke ud fra et omgåelsessynspunkt, at revisoren kunne anses for værende part. Revisoren kunne ikke for rekursinstansen og ved domstolene støtte sin klageberettigelse på helt andre forhold)

2003.64 H

(En kommune ønskede at påklage en af Landsskatteretten truffet afgørelse om vurdering af en fast ejendom. Kommunen var i henhold til den
dagældende vurderingslov klageberettiget, hvis kommunen havde en
særlig retlig eller økonomisk interesse heri. Da Landsskatterettens afgørelse indebar en begrænsning i kommunalbestyrelsens dispositionsad-
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gang efter den kommunale ejendomsskattelov, havde kommunen en særlig retlig interesse i at få Landsskatterettens fortolkning af vurderingsloven prøvet. Sagen hjemvist til fornyet behandling ved landsretten)
2003.748/1 V

(Fastslået, at den tidligere bestyrelsesformand og direktør i et anpartsselskab under konkurs, som havde kautioneret for selskabets engagement i
banken, havde den fornødne retlige interesse til at få aktindsigt i anmeldte fordringer og regnskabsmateriale)

2001.682 V

(Partsbegrebet i boligstøttelovens § 11, stk. 2. Kommunen blev anset
som part efter denne bestemmelse, og kommunen var dermed også part i
en efterfølgende sag ved boligretten)

2000.1228 V

(Pige burde have været anset som part i en sag om anbringelse af hende
uden for hjemmet under sagens behandling for Den Sociale Ankestyrelse, da hun inden sagens behandling for ankestyrelsen var fyldt 15 år.
Landsretten anså fejlen for repareret ved, at pigen under domsforhandlingen havde været anset som part og repræsenteret ved advokat)

2000.2165 Ø

(Lejer i Københavns Lufthavn ikke klageberettiget i forhold til Miljøstyrelsens rammegodkendelse med hensyn til støj og luftforurening i forbindelse med afvikling af flytrafik i Københavns Lufthavn, som var udstedt til Københavns Lufthavn A/S. Lejer ansås ikke at have væsentlig,
individuel og miljømæssig værnet interesse i sagens udfald)

1997.668 Ø

(15-årig pige, som efter bestemmelserne i bistandsloven var tillagt
partsstatus i sag om anbringelse af hende uden for hjemmet, havde ikke retsmiddel til at indbringe ankestyrelsens afgørelse om at ophæve
tvangsanbringelsen for domstolene. Anført, at den unges retsbeskyttelse efter bistandsloven var et skjold, men ikke et sværd som den unge
kunne bruge som et offensivt retsmiddel)

1997.1304 Ø

(En underordnet myndighed havde ikke en retlig interesse i at indbringe
klagenævnets afgørelse for domstolene)

1994.780/2 Ø

(Organisationen Greenpeace Danmark anset for at have så væsentlig,
retlig interesse i at føre sag om Trafikministeriet havde været uberettiget til at lade anlægsarbejderne efter lov om anlæg af fast forbindelse
over Øresund udføre)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
04.274

(Nabo til ny skydebane anset for part i miljøgodkendelsessagen sammen
med 5 andre naboer, der alle blev ramt af det højeste støjniveau fra skydebanen, selvom afstanden til skydebanen var ca. 500 meter. Baggrunden herfor var, at de seks naboer blev udsat for et støjniveau, der var så
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omfattende og så intenst, at deres interesse i sagen var af en tilstrækkelig
væsentlig og individuel karakter til, at de måtte anses som parter i sagen)
04.543

03.264,
(04.565)

(Kommune traf afgørelse om nedlæggelse af lejemål og efterfølgende
nedrivning af ejendommen. Lejere parter i sagen om nedlægning af lejemål, idet denne sag berørte dem individuelt og væsentligt, og idet den
relevante boliglovgivning til dels varetog lejernes interesse. Lejerne var
derimod ikke parter i sagen om nedrivning af ejendommen, da interessen
her var indirekte og afledet og ikke væsentlig i tilstrækkeligt omfang.
Ved vurderingen af spørgsmålet om partsstatus var det relevant at se på,
hvilket hensyn som den pågældende lov, som der skal træffes afgørelse
efter, varetager, men dette ændrede ikke på, at lejerne blev anset som
parter i sagen om nedlægning af lejemål)

(Fader uden forældremyndighed til 6-årig datter blev med støtte i forarbejderne til forældremyndighedsloven ikke anset for part i sag om barnets navneændring)

03.345

(Arving i boet efter dennes søster var ikke part i boets skatte- og afgiftssag, da interessen nok måtte anses for individuel og retlig, men indirekte
og afledet i et sådant omfang, at arvingen ikke kunne være part. Det blev
i den forbindelse tillagt vægt, at dødsboer er selvstændige juridiske personer, og at arvinger derfor af denne ikke indgår direkte i de sager, som
dødsboet eventuelt er involveret i)

03.504

(Når kommunen træffer beslutning om istandsættelse af en privat fællesvej, medfører det typisk udgifter for de grundejere, der bor ud til vejen.
Fundet, at disse grundejeres interesse i den konkrete sag er af en så afgrænset karakter og så specifik, at de enkelte vejberettigede må anses
som parter i forvaltningslovens forstand. Det forhold, at der var 295 parter, kunne ikke føre til et andet resultat)

02.170

(En interesseorganisation indgav på vegne af en borger politianmeldelse.
Politiet afviste anmeldelsen i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 1. Interesseorganisationen ikke anset for part i sagen. Som udgangspunkt er
det ikke andre end de mest individuelt berørte som tiltalte eller sigtet, der
har partsstatus i straffesager. Der var ikke behov for at gøre en undtagelse i denne situation)

02.358

(Fader, der ikke havde forældremyndigheden til to børn, blev med støtte
i forarbejderne til forældremyndighedsloven ikke anset for part i kommunens sager om de to børn)

00.132

(Nabo var ikke part og heller ikke klageberettiget i byggesag. Statsamtet
lagde bl.a. vægt på, at naboens udsigt ikke ville blive generet. Naboens
interesse i at undgå skade på sin ejendom som følge af byggeriet var om-
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fattet af byggelovens § 12. Afgørelser efter § 12 kan ikke påklages til
statsamtet, hvorfor dette forhold ikke kunne tillægges betydning)
99.170

(To byrådsmedlemmer, der var indberettet for ulovligheder, var parter i
forbindelse med byrådets stillingtagen til indberetningen)

99.226

(Tolk, der blev slettet af tolkefortegnelsen, var part i sag herom, selvom
der ikke var tale om et ansættelsesforhold)

99.457

(Lodsejere på privat fællesvej, som blev berørt af krav om istandsættelse
af fællesvejen, blev anset for parter. Det forhold, at der var tale om 35
parter kunne ikke føre til et andet resultat)

99.553

(Nabo var ikke part i sag om mindre ombygning)

98.125

(Nabo var part i sag om opførelse af antennemast)

97.108

(Et privat firma protesterede over registreringen af et varemærke fra et
andet firma og ansøgte om aktindsigt i dokumenter hos Patentdirektoratet. Da oplysningerne fra servicesagen hos direktoratet ikke indgik i rettighedssagen, skulle ansøgning om aktindsigt ikke bedømmes efter forvaltningslovens regler)

97.168

(Sagsøgte var ikke part i sagsøgers sag vedrørende fri proces i Civilretsdirektoratet. Det forhold, at modparten i højere grad risikerede et sagsanlæg, hvis der blev givet fri proces, kunne ikke føre til et andet resultat)

97.323

(Ansøger til lektorstilling var part i ansættelsessagen)

96.252

(Forening var ikke part i sag om forlængelse af motorvej)

95.221

(Naturklagenævnet fik ikke medhold i, at en nabo, der bliver hørt efter
planlovens § 20, ikke kan være part i forvaltningslovens forstand. Dette
spørgsmål måtte afklares efter en konkret vurdering)

95.408

(Plejefamilie var ikke part i en sag om hjemgivelse af plejebarn. Parter
var alene de biologiske forældre, som under anbringelsen uden for
hjemmet bevarede den retsstilling, som lovgivningen i øvrigt tillagde indehaveren af forældremyndigheden. Som følge af god forvaltningsskik
burde plejefamilien imidlertid have været underrettet om afgørelsen om
hjemgivelse i rimelig tid inden, hjemgivelsen skulle finde sted)

94.143

(Om partsbegrebet i forhold til de kommunale tilsynsmyndigheders udtalelser. Kommunalt ansat, der var blevet fritstillet, blev anset som part i
tilsynsrådets sag)
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94.191

(Lokalradioorganisation havde ikke partsstatus i sag om KODA-tariffer.
Organisationen havde ikke en individuel interesse i afgørelsen, der havde en generel karakter)

93.241

(Såvel arbejdsgiver som arbejdstager blev anset som parter i en sag om
refusion af sygedagpenge. Arbejdsgiver havde udbetalt fuld løn under
sygdom)

92.92

(I godkendelsessag om et nyt partinavn burde både det ansøgende parti
og et eksisterende parti have været anset som parter. Det eksisterende
parti havde nemlig en tilstrækkelig interesse i at undgå forveksling af
partinavne)

92.141

(Politiet udelukkede en journalist fra at modtage informationer. Journalisten var part, da udelukkelsen reelt var af direkte og væsentlig betydning
for journalisten)

92.238,
(93.433)

92.250,
(94.517)

(Dobbeltbeskatningssag – det danske selskab var part i forhandlingssagen mellem dansk og udenlandsk myndighed)

(Frivillig døgninstitutionsanbringelse. Fader var part i sønnens sag, da
han stadigvæk havde del i forældremyndigheden. Derimod var faderen
ikke part i hustruens sag)

92.296

(Patientklagenævnets beslutning om at anmode anklagemyndigheden om
at rejse tiltale mod en læge var belastende for lægen. Endvidere måtte
det også antages, at beslutningen i væsentlig grad ville påvirke straffesagens forløb. Der var derfor behov for at tillægge lægen partsrettigheder)

92.352

(Moder blev anset som part i sag om godkendelse af plejefamilie, da den
konkrete sag vedrørte godkendelsen af barnets farmoder, og da det var
hensigten, at barnet efterfølgende skulle anbringes hos farmoderen)

90.222

(Uden særlig hjemmel kunne det i almindelighed ikke antages, at offentlige myndigheder var klageberettigede i forhold til en anden myndigheds
afgørelse. Kommuner havde dog klageret i sociale sager. Der er nu skabt
lovhjemmel til kommuners klageadgang i sociale sager, jf. retssikkerhedslovens § 62 og § 63)

90.303

(Klage over censor. Censoren havde partsstatus, da klagen medførte, at
det blev overvejet, om der var grundlag for at anvende tjenstlige foranstaltninger over for vedkommende censor)

89.100

(Hverken kirkelig forening eller mindretal i menighedsrådet kunne anses
som parter i sag om ansættelse af sognepræst)
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88.51

(Direkte interesse. Matrikeldirektoratet burde have anset ejeren af en
nærliggende landbrugsejendom som part i en sammenlægningssag, da
den pågældende nabo havde afgivet tilbud på køb af den ejendom, som
var sagens genstand)

87.36

(Overenskomstpart, der var holdt ude fra beslutning om sammenlægningen af et mæglingsforslag, måtte betragtes som part i relation til afgørelsen heraf)

87.64

(En indlånerforening i 6. Juli Banken burde have været anset for part i
Bank- og Sparekassetilsynets sag om anmeldelse af betalingsstandsning
for 6. Juli Banken)

87.131

(Ejeren af en fredet ejendom var part i Overfredningsnævnets behandling
af en sag vedrørende ejendommen, selv om han ikke var klageberettiget)

85.153

(Det var betænkeligt, såfremt en forsikringspligtig arbejdsgiver i almindelighed blev anset som part i erhvervssygdomssager)

83.144

(Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået en begæring om aktindsigt fra A med hensyn til en indberetning, som en politimester havde
indgivet til direktoratet vedrørende eget tidsforbrug ved foretagelsen af
en tjenstlig undersøgelse mod A. Politimesterens indberetning til direktoratet om anvendt tidsforbrug havde ikke en sådan tilknytning til den
gennemførte tjenstlige undersøgelse, at A kunne anses som part i den
pågældende sag)

81.188

(Anmelder af et ulovligt forhold var ikke automatisk part eller klageberettiget)

80.260

(Ikke kritik af, at Miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer
af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning om tilladelse
efter by- og landzoneloven til opførelse af et enfamilieshus på en ejendom, ikke kunne anses for klageberettiget med hensyn til en afgørelse,
hvorved en senere ejer af ejendommen opnåede tilladelse efter loven til
at anvende en senere opført krobygning på ejendommen til beboelse)

79.257

(En pårørende til en patient på et fysiurgisk hospital blev ikke anset for
part i en sag vedrørende hospitalets fremtid)

79.288

(Soyakage-sagen. Beboerforening havde ikke partsstatus, selv om flere
af medlemmerne havde individuel partsstatus)

79.531

(En mand, der havde fået barn med en udenlandsk kvinde, der opholdt
sig i hjemlandet, blev ikke anset som part i sag om hjælpeforanstaltninger over for barnets moder)
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77.108

(Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation blev ikke anset
som part i en generel sag vedrørende gennemførelse af en række besparelser på daginstitutionsområdet)

75.107

(Ejeren af en udlejningsejendom kunne ikke anses som part i forhold til
en sag, hvori huslejenævnet skulle afgøre en tvist mellem en lejer i ejendommen og dennes fremlejer)

74.95

(Udlejeren af en ejendom anmodede om aktindsigt i et huslejenævns sag
om afgivelse af en vejledende udtalelse til brug for kommunens behandling af en ansøgning for lejeren om boligsikring. Udlejer fandtes at have
en sådan interesse i huslejenævnets vurdering, at han, selv om han formentlig ikke kunne betragtes som part i sagen, måtte have krav på en
forholdsvis vidtgående anvendelse af reglerne om almindelig offentlighed)

73.294

(En kreds af beboere i det kvarter, som Kofod Skole blev påtænkt udflyttet til, blev ikke tillagt partsstatus i sag om forhøjet tilskud til skolen, der
var en følge af udflytningen)

71.48

(A havde ikke krav på aktindsigt i en sag vedrørende ændring af reglerne
om bekæmpelse af bipest, selv om den pågældende på grund af sin væsentlige interesse i sagen gjorde gældende at være part. A var ikke part i
en konkret afgørelsessag)

Partsbegrebet er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt
en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
92.363 (24 og 372), 90.458 (503), 89.241 (19, 261 ff., 265 ff.)

3.3.4.

Repræsentation

Den, der er part i en sag, kan ifølge forvaltningslovens § 8, stk. 1, på ethvert
tidspunkt lade sig repræsentere eller lade sig bistå af andre.
Parten bestemmer selv, hvornår og i hvilket omfang parten ønsker at lade
sig repræsentere.
Der er ikke i § 8, stk. 1, fastsat regler om, hvem der kan repræsentere eller
bistå en part. Parten kan således lade sig repræsentere eller bistå af en sagkyndig – f.eks. en advokat eller en revisor – eller af andre. Det vil dog normalt kunne kræves, at den, der repræsenterer en part, er myndig. Derimod vil
der som regel ikke være noget til hinder for, at mindreårige, der har den fornødne modenhed, bistår en part, f.eks. at et barn bistår sine forældre som
tolk.
Hvis det er af betydning for sagens afgørelse, kan myndighederne dog
kræve, at parten medvirker personligt, jf. § 8, stk. 1, 2. pkt.
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Partens adgang til at lade sig repræsentere eller bistå under sagens behandling gælder efter § 8, stk. 2, ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig
repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Forvaltningen kan således kræve, at parten medvirker personligt, hvis det har betydning for sagens afgørelse.
Udgangspunktet er imidlertid, at en part i en sag under behandling i den
offentlige forvaltning normalt altid kan vælge at lade sig repræsentere i forbindelse med forvaltningens sagsbehandling. Der vil derfor kun i ganske
særlige tilfælde kunne nægtes en part adgang til at lade sig repræsentere eller
bistå under sagens behandling.
Konkrete domme:
2003.458 Ø

(Kommune havde to gange tilbagekaldt en bevilling til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste. Under den administrative sags behandling var borgeren repræsenteret ved en advokat. Borgeren ønskede advokatomkostningerne dækket af kommunen, men fik ikke medhold heri, idet landsretten
lagde til grund, at repræsentationen ikke havde været nødvendig)

2001.2197 H

(Indenrigsministeriet traf afgørelse om, at en udlændings opholdstilladelse i Danmark var bortfaldet og pålagde ham at udrejse. Afgørelsen blev
sendt til udlændingens advokat som partsrepræsentant, der tillige havde
indbragt Udlændingestyrelsens afgørelse for Indenrigsministeriet. Udlændingen modtog på grund af en fejl fra advokatens side først afgørelsen senere, og advokaten fik ikke indbragt sagen for domstolene, inden
fristen i udlændingeloven herfor udløb. Højesteret fandt, at fristen skulle
regnes fra advokaten modtagelse af afgørelsen, idet hverken ordlyden eller afgørelsens karakter kunne føre til et andet resultat. Der var heller ikke oplyst sådanne ganske særlige omstændigheder, at der var grundlag
for at se bort fra fristoverskridelsen)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
04.175

(Erstatningsnævnet afslog at give erstatning til en ung mand, der blev
udsat for vold blandt under henvisning til, at den unge mands fader havde tilbagekaldt politianmeldelsen angiveligt på den unges vegne. Kritisabelt, at nævnet ikke, forinden der blev truffet afgørelse om afslag på
genoptagelse, undersøgte, om der forelå dokumentation for, hvorvidt faderen handlede efter bemyndigelse fra den unge)

02.182

(Et ægtepar klagede til Civilretsdirektoratet over, at adoptionssamrådets
sekretariat havde udleveret oplysninger om parrets adoption af en kinesisk pige til en tv-station som led i imødekommelse af aktindsigt. Direktoratet afviste klagen og henviste til amtsborgmesteren som arbejdsgiver
for amtets medarbejdere. Da oplysningerne indgik i en adoptionssag i
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adoptionssamrådet med klageadgang til Adoptionsnævnet – der er en
selvstændig myndighed uafhængig af amtsrådet – kunne aktindsigtsspørgsmålet også påklages til nævnet. Civilretsdirektoratet burde derfor
have videresendt klagen til Adoptionsnævnet)
02.480

(Rektor bortviste en elev fra et gymnasium. I forbindelse med bortvisningen modtog eleven et varsel vedrørende forsømmelserne. Rektor
nægtede eleven at have sin fader med under mødet med rektor. Udtalt, at
det var beklageligt, at rektor havde betegnet det som tvivlsomt, om der
var tale om en afgørelsessag, og at grundsætningen om retten til repræsentation – også efter forvaltningslovens gennemførelse – må antages at
gælde i videre omfang på ulovbestemt grundlag, dvs. hvor der ikke er tale om en afgørelsessag)

01.514

(Kritik af, at Undervisningsministeriet havde godkendt et seminariums
afslag på en pædagogstuderendes anmodning om at lade en medstuderende deltage som bisidder i en praktikvurderingssamtale i medfør af
forvaltningslovens § 8. Ministeriet burde også have vurderet sagen på
grundlag af de ulovbestemte regler, der antages at gælde i videre omfang)

01.574

(Da det ikke kunne afklares, hvorvidt et møde havde haft karakter af en
tjenstlig samtale, kunne det ikke give anledning til kritik, at en kommune
ikke havde fulgt A’s anmodning om, at hendes tillidsrepræsentant skulle
deltage i et møde som bisidder for hende. Kommunen havde gjort gældende, at ledelsen på det konkrete møde kun rettede et enkelt fagligt
spørgsmål til A, som ikke berørte A’s ansættelsesforhold)

00.175
(01.887)

(Muligheden for at begrænse adgangen til partsrepræsentation i forvaltningslovens § 8, stk. 2, er snæver og kræver en konkret vurdering i de
enkelte tilfælde. Det kunne ikke udelukkes, at der kunne forekomme situationer, hvor det blotte forhold, at der var en partsrepræsentant, kunne
være medvirkende til, at en indsat kunne unddrage sig straffuldbyrdelse.
Det forudsatte dog en konkret vurdering af risikoen for, at en indsat
igennem partsrepræsentation kunne sikre sig mod pågribelse)

00.199

(Beklageligt, at en afgørelse ikke var blevet sendt til partsrepræsentanten)

00.229

(Kritik af, at en part blev meddelt afslag på at tage en advokat med som
bisidder under tjenestelig samtale med biskop. Selvom der ikke var tale
om en afgørelsessag, havde parten som udgangspunkt ret til repræsentation i medfør af den almindelige grundsætning om retten til repræsentation)
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00.331

(En førtidspensionists egen tandlæge kunne ikke i kraft af patientforholdet betragtes som partsrepræsentant i en sag om ansøgning om kommunalt tilskud til tandbehandling)

99.68

(Den hørehæmmede fisker, der ville have flere partsrepræsentanter. En
ret til flere partsrepræsentanter måtte imidlertid forudsætte særlige bestemmelser herom. Myndigheden kunne stille krav om kun at modtage
henvendelser vedrørende sagen fra én partsrepræsentant)

97.141

(Krav om ansøgers egenhændige underskrift på visumansøgning. Der
var ikke i sagen grundlag for at kræve partens medvirken. Er repræsentationsforholdet ikke angivet præcist, må myndigheden normalt kunne gå
ud fra, at repræsentanten varetager alle partens interesser i sagen)

97.223

(Myndigheden er som udgangspunkt berettiget til at sende parten en kopi
af korrespondancen. Parten har dog ret til at frabede sig henvendelse direkte til parten, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder,
eller partens personlige medvirken har betydning for sagens afgørelse)

97.299

(Valg af bisidder i forbindelse med lægeundersøgelse. Myndigheden
burde ikke alene have vurderet sagen på grundlag af forvaltningslovens
§ 8, men tillige i lyset af den tilsvarende ulovbestemte grundsætning om,
at den, der er part i en sag i den offentlige forvaltning, på ethvert tidspunkt kan lade sig repræsentere eller bistå af andre)

92.133

(Statsamtet havde i en samværssag tilkendegivet, at det var mest hensigtsmæssigt, at parten lod sig repræsentere ved advokat. Statsamtet accepterede imidlertid partens ønske om ikke at være repræsenteret. Der
var altså ikke tale om et advokatpålæg, hvorfor der ikke var kritik)

92.347

(Et forældrepar var af kommunen mistænkt for at misbruge deres 4-årige
barn seksuelt. Efter en foreløbig undersøgelse i sagen afholdt kommunen
et møde med forældrene. Forældrene blev i den forbindelse bedt om ikke
at tale med andre om sagen. Da forældrene kunne have behov for at lade
sig bistå, havde kommunen herved krænket partsrepræsentationsprincippet)

91.161

(En søn havde som partsrepræsentant søgt om et pensionstillæg til sin
fader. Meddelelsen om afslaget var fejlagtigt alene sendt til faderen.
Klageinstansen kunne ikke afvise klagen som for sent indkommet, da
klagefristen først begyndte at løbe ved meddelelsen til partsrepræsentanten)

89.42

(Kritik af, at formanden for en ejerlejlighedsforening blev anset som repræsentant for medlemmerne. Et sådant partsrepræsentationsforhold
krævede, at der var sikkerhed for bemyndigelsen fra de enkelte ejere til
formanden)
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89.58

(Ministeriet fandt, at et partsrepræsentationsforhold skulle dokumenteres. Da dokumentationen blev fremsendt, kunne ministeriet med rette involvere partsrepræsentanten i indfødsretssagen)

81.69

(Landsskatteretten burde altid sende sine kendelser til vedkommende
skatteyder (klager) og således også i tilfælde, hvor denne var repræsenteret af advokat, revisor eller anden befuldmægtiget)

78.113

(Da partens interesse havde været varetaget af en interesseorganisation,
burde interesseorganisationen også have fået underretning om afgørelsen
i sagen)

69.94

(Kommissarius havde ved statens ekspropriationer haft et rimeligt
grundlag for den antagelse, at borgerens advokat havde fuldmagt til at
modtage et beløb vedrørende ekspropriationserstatning. Ikke kritik heraf,
da udbetalingen af erstatningsbeløbet til borgerens advokat i øvrigt måtte
anses for fuldt ud forsvarlig)

65.125

(Invalideforsikringsretten burde have givet en ansøger lejlighed til at forelægge sin sag i et retsmøde sammen med den socialrådgiver, der bistod
den pågældende)

62.38

(Part i toldsag burde have haft mulighed for at tale med sin advokat med
henblik på at sikre dennes tilstedeværelse ved et møde)

58.191

(Henstillet, at Skattedepartementet overvejede en ordning, hvorved den
revisor, der på en skatteyders vegne havde påklaget en ansættelse til et
skatteråd, underrettedes om afgørelsen samtidig med skatteyderen)

56.212

(En anmelder havde ikke fået underretning om, at undersøgelsen var
sluttet uden tiltale, idet politiet havde underrettet en advokat, som man
antog repræsenterede anmelderen. Kritik, da anmelderen selv havde indgivet anmeldelsen, og da en foreliggende skrivelse fra advokaten ikke
gav fornødent grundlag for at antage, at advokaten repræsenterede anmelderen)

Spørgsmålet om repræsentation er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:
04.569 (593), 03.735 (745), 98.723 (733 og 779), 95.481 (487ff. og 565), 92.363 (26, 367ff.
og 443), 91.207 (213f., 235 ff.), 90.458 (21 og 512f.), 90.339 (356f., 371 og 397) og 88.249
(255, 264f., 304).
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3.3.5.

Kompetence og delegation

De offentlige opgaver er fordelt til et stort antal forskellige offentlige forvaltningsmyndigheder. Fordelingen sker oftest efter saglige kriterier, efter
stedlige kriterier eller efter en kombination af saglige og stedlige kriterier.
Træffer en myndighed afgørelse i en sag, som er henlagt til en anden forvaltningsmyndighed, foreligger inkompetence.
En myndigheds kompetence kan også være begrænset funktionelt, således
at myndigheden kun kan varetage visse bestemte funktioner. Som et eksempel herpå kan nævnes kommunestyrelseslovens § 48 i lov om kommunernes
styrelse, hvorefter de kommunale tilsynsmyndigheder alene fører et retligt
tilsyn.
I en vis udstrækning kan en myndighed overdrage kompetencen til en anden myndighed. En sådan delegation har i visse situationer tilstrækkelig
hjemmel på ulovbestemt grundlag, mens delegationen i andre tilfælde kræver
udtrykkelig hjemmel i en lov. Delegation af afgørelseskompetence til private
er således udelukket uden udtrykkelig lovhjemmel.
Om der herudover kan ske delegation, vil normalt afhænge af en konkret
vurdering. Delegation medfører normalt følgende:
1.
2.

3.

Delegationen vil kunne tilbagekaldes både for en enkelt sag og generelt.
En afgørelse truffet i kraft af en ekstern delegation vil kunne påklages til den
oprindelige kompetente myndighed, med mindre denne klageadgang er afskåret ved lov.
Den oprindelige kompetente myndighed har instruktionsbeføjelse, når der er
delegeret til en underordnet myndighed.

Adgangen til intern delegation er mere vidtgående end adgangen til ekstern delegation.
Indenfor kommunestyret gælder der som udgangspunkt en fri adgang til
delegation. Det forhold, at kommunalbestyrelsen er angivet som det kompetente organ i lovgivningen, indebærer således ikke, at kommunalbestyrelsen
er afskåret fra at overlade udøvelsen af kompetencen til et udvalg eller til
kommunens administration, medmindre andet er fastsat eller forudsat i lovgivningen. Er det f.eks. anført, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse
i et møde, vil der være tale om et delegationsforbud.
Det indebærer som udgangspunkt et delegationsforbud, når kommunalbestyrelsen i lov om kommunernes styrelse er angivet som det kompetente organ. Dette skal ses i sammenhæng med, at reglerne i kommunestyrelsesloven
vedrører indretning af det kommunale styrelsessystem, herunder fastlæggelse
af det indbyrdes kompetenceforhold mellem de kommunalpolitiske organer.
Som eksempler på delegationsforbud kan nævnes kommunestyrelseslovens §
38 om årsbudget og § 40 vedrørende bevillingsmyndigheden.
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Enkelte andre beslutninger er af så vidtrækkende økonomisk eller politisk
betydning, at beslutningen skal træffes af kommunalbestyrelsen. Som eksempel kan nævnes ansættelse og afskedigelse af kommunaldirektøren og
tjenestegrenschefer, afgørelser af større politisk betydning, f.eks. om oprettelsen af kommunale fællesskaber, jf. kommunestyrelseslovens § 60, samt
sager, hvor der eksproprieres.
Det antages, at delegation fra amter til kommuner og omvendt normalt er
udelukket, da der ikke er noget over-/underordnelsesforhold mellem disse
myndigheder, og fordi en delegation ofte vil være i strid med opgavefordelingen mellem regionale og lokale myndigheder.
Delegation fra staten til kommuner vil normalt også være udelukket uden
lovhjemmel.
Delegation til sideordnede myndigheder er ligeledes normalt udelukket,
fordi der ikke kan gives instruktion eller på anden måde fastsættes bindende
retningslinier for udførelsen af kompetencen.
Er der en saglig begrundelse for en delegation til en underordnet myndighed, vil ekstern delegation til sådanne myndigheder normalt være lovlig.
At en myndighed har saglig kompetence anses som en garantiforskrift, der
tjener som garanti for den trufne afgørelses lovlighed og rigtighed. Det indebærer, at hvis en forvaltningsmyndighed træffer afgørelse uden at være sagligt kompetent, anses det som en retlig mangel, der generelt er egnet til at
påvirke afgørelsens indhold, og derfor som udgangspunkt vil medføre ugyldighed.
Konkrete domme:
2005.370 H

(Personalet på en flyvestation fik af ledelsen meddelelse om, at de i forbindelse med bestemte vagter kunne medregne merarbejde med 56 timer
i stedet for som tidligere aftalt kun 40 timer. Ledelsens meddelelse herom måtte sidestilles med en begunstigende forvaltningsakt. Ledelsen af
flyvestationen havde imidlertid ikke kompetence til at træffe en sådan
afgørelse, hvilket måtte tillægges betydning ved vurderingen af tilbagekaldelsesspørgsmålet)

2004.2110 H

(En kommune havde ikke kompetence til at træffe afgørelse om
fritagelse fra betaling af affaldsafgift for støbesand, der stammede fra et
jernstøberi, da lov om affaldsafgift administreredes af Told- og
Skattevæsenet)

2003.199 V

(Kommune fandtes ansvarlig for utilstrækkelig sagsoplysning ved mangelfuld oplysning om brandmæssige vilkår ved køb af pensionat. Det
faktum, at brandsynet ved aftale var overgået til politiet, fritog ikke
kommunen for ansvar)
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2001.83 H

(Efter et alvorligt sammenstød mellem en gruppe danske og en gruppe
somaliske elever, der udsprang af, at somalierne foretog en religiøs bøn
på et af AMU-Centerets fællesarealer, tilkendegav AMU-centerets ledelse over for den danske gruppe, at der ville ske bortvisning, hvis der opstod tilsvarende situationer. Over for den somaliske gruppe blev det tilkendegivet, at der ikke længere måtte bedes på fællesarealer, men gerne
visse andre steder i centeret og at en overtrædelse af forbudet ville medføre bortvisning. En af somalierne, der utvivlsom havde forstået tilkendegivelsen, herunder konsekvenserne af en overtrædelse, overtrådte herefter påbudet ved at bede på et fællesareal. Derfor blev han bortvist.
Denne bortvisning kunne ikke anses som en forskelsbehandling begrundet i den pågældendes tro, men derimod alene som en disposition, der
var truffet for at sikre den fornødne ro og orden af hensyn til centerets
funktion. Dispositionen var omfattet af ledelsens kompetence til at varetage den daglige drift af centreret. Arbejdsministeriet kunne i øvrigt, allerede fordi de ikke havde inddraget i eller havde noget ansvar for det
selvejende AMU-centers dispositioner, ikke holdes ansvarlige)

2001.345 /2H

(Færøernes Landbrugsråd tilbagekaldte et tilsagn til en borger om tildeling af et fæste med den begrundelse, at rådet endnu ikke havde modtaget en opgørelse over salg af kreaturer og driftsmateriel. Tilbagekaldelsen skete, inden der var udstedt et fæstebrev. Afgørelsen blev først indbragt for landvæsenskommission, dernæst kæret til Overlandvæsenskommissionen og til sidst indbragt for Højesteret. Højesteret ophævede
tilbagekaldelsen, da der ikke var hjemmel til at tilbagekalde fæstetildelinger på grund af efterfølgende forhold)

2001.922 V

(På en begæring af en kommunal pantefoged inddrog politiet en borgers
pas på grund af en bidragsrestance. Loven om inddrivelse af underholdsbidrag bruger begrebet »kommunalbestyrelsen«, og dommen indeholder en fortolkning af dette begreb. Landsretten fastslog, at anvendelse
af begrebet »kommunalbestyrelsen« ikke indebærer et delegationsforbud, således at kommunalbestyrelsen har enekompetence. Anvendelsen
af begrebet kommunalbestyrelsen i loven er således ikke til hinder for, at
der kan ske intern delegation til den kommunale forvaltning. Retssikkerhedshensyn kunne heller ikke i den konkrete sag begrunde, at en pantefoged ikke skulle kunne begære et pas inddraget, bl.a. fordi det er politiet
og ikke kommunen, som skal foretage en selvstændig prøvelse af, om
der er anledning til at inddrage passet)

1999.1843 H

(Patientklagenævnet ikke anset for at have overskredet sin kompetence
ved at have kritiseret en overlæge for at bryde sin tavshedspligt. Nævnet
havde ikke taget stilling til, om der forelå et strafbart forhold)

1998.127 V

(Beslutning om opretholdelse af administrativ frihedsberøvelse ulovlig,
da efterprøvelse af fortsat frihedsberøvelse og afgørelse herom ikke blev
truffet af overlægen i overensstemmelse med psykiatrilovens bestemmelser, men af 1. reservelæge)
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1998.450 H

(Told- og Skatteregion anset for kompetent til at ændre skatteråds afgørelse om fastsættelse af skatteyders skattepligtige indtægt)

1997.180 H

(En socialudvalgsmedlem kunne ikke anses for inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, som følge af, at den pågældende fik ansættelsestilbud i en administrativ stilling på en genbrugsstation, hvor en del
af kommunens sociale klienter arbejdede)

1997.470 V

(Beslutningen om opretholdelse af tvangstilbageholdelse blev i praksis
truffet således, at overlægen traf beslutningen eller tiltrådte denne på
baggrund af en forelæggelse af den reservelæge som har undersøgt patienten. Fastslået, at denne praksis alene kunne opretholdes, hvis forelæggelsen ikke har en rent formel karakter, men at der reelt er et fyldestgørende grundlag, så overlægen selvstændigt kan træffe eller vurdere beslutningen. Dette fandtes ikke at være tilfældet i den konkrete
sag)

1997.481 V

(Fastslået, at en forudsætning for, at en beslutning om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse er lovlig, er, at beslutningerne er truffet
af overlægen. Da dette ikke var tilfældet, ansås beslutningerne for
ugyldige i denne sag)

1997.1523 H

(Tjenestemand afskediget som skatterevisor i kommune efter af have
deltaget i behandlingen af flere sager på trods af inhabilitet. Fastslået,
at borgmesteren havde kompetence til at træffe beslutningerne om suspension og afskedigelse på byrådets vegne. Under de foreliggende
omstændigheder havde borgmesteren med rette kunnet antage, at sagen ikke gav anledning til tvivl, jf. den kommunale styrelseslovs § 31,
stk. 1)

1996.803 H

(Ansøgning om opholdstilladelse indgivet til myndighed i Danmark rettidigt anset for at været indgivet rettidigt, selvom ansøgning skulle have
været indgivet til den danske repræsentation i Kina, og denne først modtog en ansøgning efter ansøgningsfristens udløb, jf. forvaltningslovens §
7, stk. 2)

1996.1104 Ø

(Politimester anset for at være inhabil til at træffe afgørelse om meddelelse af polititilhold om ikke at trænge sig ind på politiet på den pågældende station ved telefoniske henvendelser. Politimesteren ansås for at
have en sådan interesse i sagens udfald, at afgørelsen ikke burde være
truffet af ham. Spørgsmålet kunne uden vanskelighed være afgjort af et
sideordnet embede. Tilholdet ansås for ugyldigt)

1990.601 H

(Indenrigsministeriet havde ikke hjemmel til at sætte Borgerrepræsentationens beslutning om at indlede afskedigelsessag mod en ansat ud af
kraft, da dette afskar parterne i ansættelsesforholdet for at få prøvet, om
betingelserne for at indlede en afskedigelsessag kunne anses for opfyldt)
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1989.753 H

(Kommunalbestyrelsesmedlem anset for inhabil i forhold til vedtagelse
af kommuneplan, da den pågældende som ejer af nogle ejendomme i et
centerområde måtte anses for at have en aktuel og væsentlig økonomisk
interesse i vedtagelse af kommuneplanen)

1986.411 Ø

(Kommunalbestyrelses beslutning om to kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet anset for ugyldig, da de dagsordenspunkter, som kommunalbestyrelsen skulle behandle, kun i meget ringe grad påvirkede de skoler, som de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer var ansat på.
Forkastelse af forslagene kunne indebære, at kommunalbestyrelsesmedlemmernes skoler ville blive berørt. Deres individuelle interesse i sagen
var imidlertid ikke af en sådan styrke, at de kunne anses for inhabile)

1981.637 H

(Medejeren af et rådgivende ingeniørfirma, som bistod kommunen med
en væsentlig del af kommunens bygge- og anlægsarbejder, kunne ikke
anses for generelt at være inhabil til valg til hvervet som 1. viceborgmester og som medlem af økonomiudvalget. Den pågældende havde måttet
forlade økonomiudvalget på grund af inhabilitet ved behandlingen af 78
dagsordenspunkter ud af 2891. Den pågældendes opgaver for kommunen fandtes ikke at have en sådan tilknytning til det arbejde, som blev
varetaget af 1. viceborgmesteren, at han burde anses som inhabil)

1972.812 V

(Københavns Overpræsidiums afgørelse om en ægtemands bidragspligt
opretholdt, selvom kompetencen til at afgøre sagen lå hos et statsamt.
Kompetencereglen ikke anset for at være en garantiforskrift men alene
en arbejdsdeling mellem myndighederne)

1969.240 Ø

(Afgørelse om tilbagebetaling af understøttelse, som var oppebåret
uretmæssigt, var truffet af arbejdsnævnet i stedet for af Arbejdsministeriet. Fastslået, at arbejdsløshedskassen efter almindelige retsgrundsætninger havde krav på tilbagebetaling af uretmæssigt oppebårne understøttelse. Den omstændighed, at arbejdsnævnet ikke havde udtrykkelig
kompetence til at tage stilling til tilbagebetalingsgravet kunne ikke bevirke, at arbejdsløshedskassen ikke kunne få dom for kravet)

1967.424 Ø

(Kirkeministeriets afgørelse af klage over Thorshavns Menighedsråds
valg af formand opretholdt på trods af, at Kirkeministeriet var inkompetent til at træffe afgørelse i sagen, idet kompetencen rettelig tilkom biskoppen. Kompetencemanglen anset for konkret uvæsentlig)

1952.662 Ø

(Ægtepagtstillæg skulle have været godkendt af Justitsministeriet, men
var fejlagtigt godkendt af amtet. Amtet ansås for at have været inkompetent til at godkende tillægget. Inkompetencen fandtes imidlertid ikke at
medføre, at amtets godkendelse skulle annulleres – ægtepagtstillægget
kunne derfor lægges til grund for arvens fordeling)
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Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-13-1

(Selv om Skatteministeriet ikke havde truffet eller skulle træffe afgørelse
i skattesag eller i øvrigt var i besiddelse af sagsakterne herom, afslog
ministeriet en anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven. Skatteministeriet havde imidlertid ikke kompetencen hertil, og det gjorde ikke Skatteministeriet kompetent, at ministeriet tager sig af retssager indenfor ministeriets ressort. Dette kunne udledes af offentlighedslovens §
15. Ministeriet burde derfor have videresendt sagen til rette myndighed,
jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2)

04.415

(En mand klagede til Socialministeriet over Den Sociale Sikringsstyrelses sagsbehandlingstid og styrelsens afslag på at betale hans revisorudgifter. Socialministeriet afslog klagen med henvisning til, at ministeriet
ikke havde mulighed for at behandle klage. Den Sociale Sikringsstyrelse
hørte organisatorisk under Socialministeriet, men styrelsens kompetence
var fastslået ved lov og ikke som følge af delegation. Der var endvidere
generelt en lovbestemt rekursadgang til ankestyrelsen. Ombudsmanden
udtalte, at selvom ministeriets call-in-beføjelse var afskåret som følge af
en lovmæssig kompetenceregel, eksisterede de øvrige sædvanlige over/underordnelsesbeføjelser stadig, idet de ikke var udtrykkeligt afskåret i
loven. Dermed var der klageadgang til ministeriet for afgørelser, der ikke hørte under ankestyrelsens kompetence)

04.468

(Trafikministeriet delegerede ved en bekendtgørelse sin kompetence efter forskellige love til en styrelse. Samtidig blev det fastsat, at styrelsens
afgørelser ikke kunne indbringes for departementet. Ombudsmanden udtalte, at der ved delegation fra departement til styrelse opstår en ulovbestemt rekursadgang, og at det kræver klar lovhjemmel at afskære denne rekursadgang. I det ene tilfælde erkendte ministeriet, at afskæringen
af rekursadgang savnede hjemmel i lov. For så vidt angår spørgsmålet
om hjemmel efter den anden lov var det fastsat i loven, at afgørelser, der
kan påklages til Jernbanenævnet, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Ombudsmanden mente ikke, at denne bestemmelse indeholdt tilstrækkelig hjemmel til at afskære rekursadgang i tilfælde, hvor
kompetencen efter lov tilkommer departementet, og hvor departementet
havde delegeret denne kompetence videre til en styrelse)

03.130

(En konstabel blev hjemsendt fra tjeneste i udlandet af kompagnichefen.
Ifølge hærens hjemsendelsesinstruks lå kompetencen imidlertid hos en
chef placeret længere oppe i hierarkiet. Hjemsendelsen blev heller ikke
drøftet med vagthavende stabslæge i Danmark i modstrid med instruksen. Der var imidlertid ikke grundlag for at mene, at disse fejl havde haft
betydning for sagens udfald)

02.105

(En person i forsvaret fik ved en fejl fornyet sin rådighedskontrakt på
gunstigere vilkår, end der var hjemmel til. Forsvarsministeriet gjorde
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gældende, at regimentet slet ikke havde kompetence til at træffe en sådan afgørelse. Ombudsmanden udtalte, at kompetencemangler i sager
om begunstigende forvaltningsakter normalt kun kan påberåbes af myndigheden, hvis der er udstedt klare kompetenceregler og afgørelsens
adressat har været i ond tro om disses overholdelse. Henstillet at sagen
blev genoptaget med henblik på vurdering heraf)
02.212

(En borger søgte om aktindsigt i sin navnesag ved Civilretsdirektoratet.
Direktoratet henviste til statsamtet for så vidt angår akter, der havde indgået i sagen ved direktoratet, men som ikke fandtes i direktoratets sag på
det tidspunkt, der blev truffet afgørelse om aktindsigt. Ombudsmanden
udtalte, at Civilretsdirektoratet som klageinstans skulle træffe afgørelse
om aktindsigt i sagen)

02.335

(Den Sociale Ankestyrelse var ikke afskåret fra at tage Det Sociale
Nævns afgørelser efter inddrivelsesloven op til generel eller principiel
behandling)

01.188

(Kompetencen til at træffe afgørelser om enrumsanbringelse i fængsler
var delegeret fra Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, til
de enkelte fængselsinstitutioner. Ministeren kunne derfor som den øverst
ansvarlige såvel konkret som generelt tilbagekalde sin delegation. Ikke
kritik af, at ministeren (direktoratet) havde tilbagekaldt kompetencen til
at træffe afgørelse om lempelser i en indsats afsoningsmæssige forhold)

01.227

(Ikke kritik af, at Kulturministeriet til Arkitektskolen havde delegeret
kompetencen til at fastsætte regler for Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole. Delegationen havde ikke hjemmel i lov. Der blev
lagt vægt på, at Arkitektskolen indgik i det almindelige administrative
hierarki under kulturministeren, at Arkitektskolen måtte antages at besidde de fornødne faglige kvalifikationer til at fastsætte de pågældende
regler, og der var vægtige praktiske grunde til delegationen)

01.302

(Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed var en særlig forvaltningsmyndighed, der foruden formanden bestod af forskere, som blev
beskikket for en afgrænset periode. Udvalget stod derfor ikke i over/underordnelsesforhold til Forskningsministeriet. Lov om forskningsrådgivning § 4 m indeholdt dog efter ombudsmandens opfattelse en lovfæstet rekursadgang til Forskningsministeriet)

01.356

(En kommune klagede over, at skatteministeren i forbindelse med behandlingen af et lovforslag havde udtalt sig om den afgiftsmæssige betydning af kommunens og et kraftvarmeværks varmeaftale på trods af, at
spørgsmålet på daværende tidspunkt endnu ikke var blevet behandlet af
Told- og Skatteregionen. Ikke kritik af, at ministerens udtalelser ville
kunne påvirke udfaldet af regionens afgørelse, da told- og skatteregioner
var undergivet ministerens instruktion i sager om kulafgift, og derfor ef-
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ter omstændighederne var forpligtet til at følge ministerens tilkendegivelse)
99.341

(Skyldrådets og skatteregionens kompetence i aktindsigtssag. Kritik af,
at regionen, der var overordnet myndighed i forhold til skyldrådet, havde
truffet afgørelse om, hvorvidt aktindsigtsanmodningen skulle imødekommes)

99.441

(Delegation af lovgivningskompetence. Ikke kritik af, at Sundhedsstyrelsen havde fundet at have hjemmel til at godkende uddannelsesafdelinger
for uddannelse af speciallæger. Der blev lagt vægt på, at der ikke var tale
om typisk regelfastsættelse, men derimod om en offentliggørelse af godkendte afdelinger)

98.194

(Ændring af ægtefællebidrag med tilbagevirkende kraft. Afgørelsen blev
påklaget. Kritik af, at Overpræsidiet havde genoptaget sagen i stedet for
at videresende klagen til Civilretsdirektoratet. Direktoratet besluttede
herefter at genoptage sagen)

98.212
(01.883)

(Overtrædelse af retsgrundsætninger ved delegation af kompetence til at
fastsætte bindende regler. Arkivloven indeholdt hjemmel for kulturministeren til at udstede bindende regler om bevaring og kassation af kommunernes arkivalier. Ministeriet udstedte en bekendtgørelse, hvori det
blev delegeret til Rigsarkivaren at fastsætte nærmere bestemmelser om,
hvilke arkivalier der skulle bevares. Den ulovbestemte kompetencedelegation til Rigsarkivaren var utilladelig)

98.304

(Stedlig kompetence. Skattedirektoratet i Frederiksberg Kommune afslog en ansøgning om eftergivelse af restskat. Sagen burde rettelig have
været behandlet af skattedirektoratet i Københavns Kommune. Afgørelsen var som følge deraf ugyldig)

98.457

(På baggrund af en bekendtgørelse om styrelse af de sociale højskoler
var det Undervisningsministeriet og ikke et uddannelsesråd, der var
kompetent til at ansætte en lærer i en stilling. Beklageligt, at Den Sociale
Højskole lod B tiltræde en stilling, før ministeriet traf afgørelse om ansættelsen)

97.74

(Dagpengemodtager modtog forudbetaling for at skrive en bog samtidig
med, at han modtog dagpenge. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen var ikke kompetent til at give dagpengemodtageren karantæne.
Denne beføjelse tilkom A-kassen)

97.302

(Et nævns mulighed for at delegere kompetence til sekretariatet. Da der
var tale om en materiel afgørelse, og da den særlige sammensætning af
nævnet med stor vægt talte for at begrænse adgangen til delegation,
fandtes delegation betænkelig)

110

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis

97.333,
(99.788)

(Delegation af afgørelseskompetence til formand for nævn. Tvivlsomt
om nævnet kunne delegere kompetence til at afgive indstilling om afskedigelse til formændene)

96.116

(Indenrigsministeriet havde ikke kompetence til på ulovbestemt grundlagt at udstede generelle forskrifter vedrørende Flygtningenævnets behandling og afgørelse af asylsager. Ministeriet burde derfor ikke have
udtalt, at ministeriet ikke fandt grundlag for at kritisere Flygtningenævnets sagsbehandling. Klage burde i stedet have været videresendt til
Flygtningenævnet)

95.182

(Kompetenceafgrænsning mellem politi og Kriminalforsorgen. Politiet
kunne ikke i medfør af retsplejelovens § 108 kræve, at Kriminalforsorgen traf en bestemt afgørelse eller fastsatte bestemte vilkår for en afgørelse om udgang)

95.226

(Miljøklagenævnets behandling af en sag, hvor Planstyrelsen var kompetent myndighed. Nævnet burde have videresendt klagen til Planstyrelsen
til realitetsbehandling og afgørelse, således at Planstyrelsen blev den
myndighed, der tilkendegav opfattelsen af sagen. Ikke fuldt tilstrækkeligt
grundlag for at fremsætte kritik)

95.289,
(97.431)

94.73

94.86,
(96.405)

94.196

(Kritik af, at Sundhedsstyrelsen meddelte en klager, at patientklagenævnet ikke var kompetent til at behandle klagen. Styrelsen burde i stedet
have oversendt sagen til patientklagenævnet, der selv skulle have taget
stilling til dette spørgsmål. Det blev lagt til grund, at klagefristen til patientklagenævnet var afbrudt, og klagen blev derfor sendt til nævnet)
(Industriministeriet var kompetent til at behandle en klage over en bekendtgørelse udarbejdet af Finanstilsynet, da ministeriets kontrol med
tilsynet var forudsat i bank- og sparekasseloven. At tilsynet udtrykkeligt
i loven var bemyndiget til at udstede regler, ændrede ikke herved)

(Flytning af lovbestemt kompetence i konkret sag var uberettiget. Loven
indeholdt ingen hjemmel til at overføre den stedlige godkendelseskompetence. En sådan overførsel kunne heller ikke støttes på forvaltningsrettens almindelige principper om delegation. Endelig kunne overførslen
heller ikke begrundes i nødretlige beslutninger eller i betragtninger om
myndighedsinhabilitet)
(Dagbladet Information klagede over, at Det Kongelige Teater på grund
af avisens negative omtale af teatrets forestillinger ikke ønskede at annoncere i avisen. Teaterloven lovfæstede et over-/underordnelsesforhold
mellem ministeriet og Det Kongelige Teater. Henstillet, at ministeriet i
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sin egenskab af tilsynsmyndighed overfor Det Kongelige Teater tog stilling til klagen)
94.225

(Afskæring af klageadgang i bekendtgørelse var tilstrækkeligt hjemlet i
loven)

94.255

(Told- og Skatteregionens kompetence til at afvise klage over en kommunes afslag på udbetaling af for meget indbetalt foreløbig skat. Da
denne afgørelse også indeholdt en afgørelse om ændring af forskudsansættelsen for den resterende del af indkomståret, havde Told- og Skatteregionen ikke haft grundlag for at afvise klagen, da denne del af afgørelsen henhørte under Skatteankenævnets enekompetence)

93.82

(Klageinstans havde ikke uden særlige holdepunkter kompetence til at
tage stilling til rent privatretlige spørgsmål)

92.85

(Tjenestemandslovens § 26, stk. 2, 2. pkt., hvorefter uansøgt afsked kun
kan foretages af ministeren, hindrede ikke intern delegation til departementets embedsmænd)

92.152

(Direktoratet for Udlændinge var kompetent til at træffe særskilt afgørelse om udsendelse af udlændinge, selvom den pågældende forinden havde fået afslag på asyl. Direktoratets afgørelse herom kunne påklages til
justitsministeren)

92.264,
(93.433)

(Afgørelser om det generelle serviceniveau kan ikke indbringes for Det
Sociale Nævn. Dog kunne klage over afslag ikke afvises, blot fordi hensynet til kommunens ressourcer indgik som et blandt flere kriterier i den
konkrete afgørelse)

92.292

(Erstatning for bloddonorskader. Aftalebestemt delegation til sideordnet
ministeriums styrelse var tilladelig i den konkrete situation)

92.330

(Cheflæges kompetence til at fremlægge synspunkter på institutionens
vegne. Da der ikke på forhånd var meddelt begrænsninger med hensyn
til adgangen til at udtale sig offentligt om en konkret sag, havde cheflægen været berettiget til at udtale sig på et politisk møde, og amtet havde
ikke haft grundlag for at rette kritik mod cheflægen)

90.246

(Revaliderings- og pensionsnævnet skal bl.a. fastsætte tilkendelsestidspunkt i pensionssager. En konstatering eller bevismæssig bedømmelse af
ansøgningstidspunktet i forbindelse med nævnets fastsættelse af tilkendelsestidspunktet kunne ikke anses for en selvstændig afgørelse. Klager
vedrørende fastsættelse af ansøgningsdato burde herefter behandles af
ankestyrelsen)
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90.582

(Intern delegation inden for hierarkisk opbyggede myndigheder kan ske
uden udtrykkelig bemyndigelse i lov)

89.95

(Lokalnævn var kompetent til at tage stilling til politimands udtalelser til
pressen om en konkret sag)

89.112

(Jordbrugsdirektoratet havde i overensstemmelse med praksis tinglyst en
statslig forkøbsret for så vidt angik et stykke »frijord«. Denne praksis
havde været oplyst og forelagt Folketingets Finansudvalg på en sådan
måde, at ombudsmanden fandt sig afskåret fra at foretage en nærmere
bedømmelse af dens indhold og grundlag)

89.148

(Landsskatteretten havde med urette henvist en sag til behandling ved
ligningskommissionen efter reglerne om klage over indkomstansættelser. Der var nemlig ikke tale om en klage, men derimod et spørgsmål om
fortolkning)

89.209

(Ifølge lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner tilkom budgetkompetencen det enkelte fakultetsråd. Fakultetsrådet kunne henlægge
kompetencen til et budget- og forretningsudvalg. Derimod var der ikke
holdepunkter for at antage, at budgetkompetencen ved universitetsstatutten, som udarbejdedes af konsistorium og godkendes af Undervisningsministeriet, kunne henlægges til budget- og forretningsudvalget)

85.116

(Delegation til private. Antaget, at en almindelig holdt bemyndigelse til
en minister til at fastsætte de nærmere bestemmelser for en fond ikke var
tilstrækkeligt grundlag for delegation til fonden)

85.209

(En kommune havde overladt et forsikringsselskab, hos hvem kommunen havde tegnet ansvarsforsikring, at behandle og på kommunens vegne tage stilling til et erstatningskrav fra en person, der var kommet til
skade ud for en af kommunens ejendomme. Forsikringsselskabets erfaring med behandling af sådanne sager kunne begrunde, at selskabet blev
inddraget i kommunens vurdering af og stillingtagen til fremsatte erstatningskrav. Derimod kritik af, at kommunen ikke selvstændigt tog stilling
til den pågældendes erstatningskrav)

82.186

(Forvaltningsmyndighed, som efter ikrafttrædelsen af nye regler ikke
længere var kompetent som klageinstans, kunne fortsat afgøre klager
vedrørende afgørelser truffet inden de nye reglers ikrafttræden. Ligeledes kunne klageinstans efter de nye reglers ikrafttræden genoptage egne
tidligere afgørelser på grundlag af en umiddelbart efter afgørelsen fremsat klage)

82.204

(Delegation til formand. Det var lovligt at bemyndige formanden for et
ankenævn, således at formanden kunne afvise klager, hvor klagefristen
klart var overskredet, eller hvor det var klart, at klageren savnede klageberettigelse)
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78.742

(En amtsborgmester kunne lovligt efter delegation træffe beslutning på
amtsrådets vegne om afskedigelse af en forstander på et skolehjem. Der
blev lagt vægt på, at beslutningen hverken var af politisk karakter eller
havde vidtgående betydning for kommunens forvaltning som helhed)

77.146

(Kritik af, at Lønnings- og Pensionsdepartementet havde henvist
spørgsmålet om aktindsigt i nogle lægeerklæringer i en afskedigelsessag
til de læger, der havde udstedt erklæringerne. Denne praksis var ikke
forenelig med offentlighedsloven, idet departementet »var den myndighed, der i øvrigt havde afgørelsen af den pågældende sag«. Henstillet, at
departementet tog spørgsmålet om aktindsigt op til fornyet overvejelse)

76.206

(Det var tilstrækkeligt, at medarbejderne ved Bygningssynets sekretariat
foretog en besigtigelse af en ejendom i forbindelse med en fredningssag,
inden sagen blev forelagt Bygningssynet. Bygningen var bekendt af
Bygningssynets medlemmer, hvorfor det måtte antages, at der ved besigtigelsen kunne tilvejebringes et sikkert grundlag for den afgørelse, der
skulle træffes)

75.105

(Kritik af, at Den Sociale Ankestyrelse videresendte en anmodning om
aktindsigt i en invalidepensionssag, der var behandlet i ankestyrelsen, til
invalideforsikringsretten. Der var dog intet til hinder for, at ankestyrelsen
overlod den faktiske ekspedition heraf til Invalideforsikringsretten, hvis
ankestyrelsen havde bestemt, at ansøgeren skulle have fuld aktindsigt)

73.326

(En Boligkommissions overladelse af beføjelser til formanden blev anset
for at være for vidtgående og for ubestemt)

72.93

(Delegation af ekspropriationskompetence fra kommunalbestyrelsen til
kommunale udvalg. En sådan delegation måtte som udgangspunkt kræve
lovhjemmel, men særlige forhold – så som retssikkerhedshensyn samt
administrativt, organisatoriske og arbejdstekniske hensyn – kunne efter
omstændighederne føre til, at et formelt krav herom ikke kunne opretholdes. Ikke tilstrækkelig grundlag for kritik)

64.123

(Kompetenceafgørelse. Retsgrundlaget gav Bygningskommissionen
kompetence til at dispensere i forhold til »mindre udhuse, garager og
lignende bygninger«. Kritik af, at kommissionen havde givet dispensation til en tilbygning, da den omhandlede tilbygning ikke kunne anses for
et »mindre udhus«)

63.31

(Kollegialt organs delegation til udvalg. Naturfredningsrådet skulle i
henhold til loven afgive erklæring vedrørende ansøgninger om dispensation fra strandbyggelinien. Rådet havde ifølge en langvarig praksis delegeret denne kompetence til formanden og 2 andre medlemmer af rådet.
Ikke kritik, da rådet ikke havde truffet afgørelser, men alene afgivet er-
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klæring til den besluttende myndighed, og da den særlige sagkundskab,
der var repræsenteret i rådet, ikke kunne have særlig betydning)
56.162

(Ekstern delegation fra Landbrugsministeriet til Statens Jordlovsudvalg.
Det måtte anses for tvivlsomt, om der i lovgivningen var hjemmel for
delegation af Landbrugsministeriets beføjelser vedrørende opførelse af
arbejderboliger på landet. Henstillet til landbrugsministeren, at der i forbindelse med en kommende lovrevision af lovtekniske grunde blev foretaget sådanne ændringer i lovgivningen, at denne blev bragt i overensstemmelse med den stedfundne delegation)

Spørgsmålet om kompetence og delegation er omtalt i følgende egen drift
undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
04.569 (593), 03.735 (744), 98.723 (732), 95.481 (25), 89.241 (20, 260, 299 og 307f.),
88.249 (299).

3.3.6.

Inhabilitet

Forvaltningsloven indeholder i kapitel 2 bestemmelser om inhabilitet. Den
generelle karakteristik af inhabilitetsgrundene fremgår af princippet i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, hvorefter der ikke må »foreligge omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed«.
Inhabilitetsreglernes baggrund er det grundlæggende krav om saglig forvaltning. Forebyggelse af konkrete afgørelser af usaglig karakter som følge
af særlige, personlige interesser er reglernes egentlige mål. For at forstærke
denne forebyggelse går man imidlertid det skridt videre at opstille forbud
mod en række situationer, som ikke med sikkerhed ville føre til konkrete
usaglige afgørelser, men som i hvert fald af omverdenen kunne opfattes som
risikabel og dermed nedbrydende for tilliden til myndighederne.
Formålet med inhabilitetsregler er således ikke alene at sikre, at den enkelte sag behandles korrekt, men også at der ikke skabes mistillid til den offentlige forvaltning.
Man er afskåret fra at deltage i en sags behandling, hvis man har et sådant
forhold til sagen eller dens parter, at det ud fra en generel vurdering er egnet
til at vække tvivl om, hvorvidt man vil kunne behandle sagen på en upartisk
måde.
Hvis man muligvis er inhabil, har man pligt til at underrette sin foresatte
herom, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.
Efter forvaltningslovens § 3, stk. 3, må den, der er inhabil i forhold til en
sag, ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved
behandlingen af sagen.
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Sagsbehandlingen skal derfor som hovedregel overlades til en ansat, der
indenfor det pågældende hierarki er over- eller sideordnet, eller også skal
sagsbehandlingen i hvert fald ske efter instruktion fra sådan ansat. Det vil således – når substitution i øvrigt er mulig – ikke være lovligt, at en inhabil
overordnet overlader afgørelsen af sagen til sine underordnede.
Forvaltningslovens § 4 indeholder undtagelser fra reglerne om inhabiliteten i § 3. § 3 gælder f.eks. ikke, hvis det vil være umuligt eller forbundet med
væsentlige vanskeligheder eller betænkeligheder at lade en anden træde i den
pågældendes sted under sagens behandling, jf. § 4, stk. 1. § 4, stk. 1, er en relativ snæver undtagelsesbestemmelse, der navnlig vil kunne finde anvendelse
i uopsættelige sager. Skal der f.eks. gribes ind over for en øjeblikkelig truende forurening af et ikke ubetydeligt omfang, vil den inhabile medarbejder
kunne nedlægge forbud eller lignende, såfremt det ikke er muligt hurtigt nok
at substituere vedkommende.
Hertil kommer, at der også gælder ulovbestemte regler f.eks. om myndighedsinhabilitet, ligesom principperne om inhabilitet fra forvaltningsloven også finder anvendelse i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed.
Reglerne om inhabilitet anses som garantiforskrifter, der tjener som garanti for den trufne afgørelses lovlighed og rigtighed. Inhabilitet anses derfor
som en retlig mangel, der generelt er egnet til at påvirke afgørelsens indhold,
og derfor som udgangspunkt vil medføre ugyldighed.
Konkrete domme:
2006.1831 H

(Næstformand i Flygtningenævnet var ikke inhabil i flere etniske romaeres asylsager som følge af, at hun tidligere havde arbejdet som international dommer i Kosovo, hvormed hun havde haft omgang med det albanske flertal)

2005.1666 Ø

(En læge, der tillige var tilknyttet Patientforsikringsforeningen som konsulent, medvirkede ved udarbejdelsen af Retslægerådets udtalelse i en
retssag mod Patientankenævnet. Landsretten fandt ikke, at der forelå inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4 eller nr. 5, af denne
grund)

2005.2660 Ø

(Et revisionsfirma, der i en civil sag var dømt til at friholde en tiltalt i en
straffesag, var inhabil som sagkyndig assistance i efterforskningen i
straffesagen mod den tiltalte og en medtiltalt. Revisionsfirmaets størrelse
og det faktum, at den pågældende revisor ikke kendte til den civile sag,
kunne ikke føre til et andet resultat, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr.
5, stk. 2 og lov om statsautoriserede og registrerede revisorer § 11, stk.
1)
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2002.1325 Ø

(Københavns Amt vedtog i et regionsplanstillæg, at der skulle opføres
yderligere en kraftvarmeenhed ved Avedøreværket i Hvidovre Kommune. Kommunen gjorde herefter gældende, at afgørelsen var ugyldig, da
ikke alle relevante oplysninger var indgået i afgørelsesgrundlaget, og
fordi et medlem af amtsrådet var inhabilt. Det måtte antages, at det amtsrådsmedlem, som ligeledes var i bestyrelsen for Sjællandske Kraftværker, var inhabilt, men henset til hans deltagelse i beslutningen samt at
den blev truffet enstemmigt, kunne hans inhabilitet ikke føre til afgørelsens ugyldighed)

1999.689 Ø

(En kommunes afgørelser (påbud, selvhjælpshandlinger m.v.) efter
miljøbeskyttelseslovens § 69 var ugyldige som følge af inhabilitet hos
formanden for det tekniske udvalg, idet han havde haft et langvarigt,
intimt forhold til partens hustru. Anbringendet om inhabilitet blev
først fremsat af parten under landsretsbehandlingen og herefter udskilt
til særskilt forhandling i medfør af retsplejelovens § 253. Som begrundelse for sin afgørelse henviste landsretten bl.a. til, at selv om der
ikke forelå konkrete oplysninger om, at formandens deltagelse i sagsbehandlingen havde medført, at afgørelserne var blevet påvirkede af
uvedkommende hensyn, fandtes hans forhold til partens hustru - særligt under hensyntagen til hans stilling som formand - at være egnet til
at vække en sådan tvivl om hans upartiskhed, at han ansås inhabil efter
forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5. Landsretten fandt herefter ud fra
et garantisynspunkt, at afgørelserne m.v. var ugyldige, selv om retten i
en tidligere kendelse havde fastslået, at afgørelserne var indholdsmæssigt lovlige. Det kostede kommunen i hvert fald kr. 326.893,52)

1999.1408 H

Landsskatteretten (som er en forvaltningsmyndighed) annulleret skatteankenævnets stadfæstelse af en kommunal skatteforvaltnings ændringer i en borgers skatteansættelse, hvorved beskatningsgrundlaget
blev forhøjet på grund af to-instans inhabilitet, jf. skattestyrelseslovens § 24, stk. 1, nr. 2. For landsretten og Højesteret drejede sagen sig
om de skatteretlige (og forvaltningsretlige) konsekvenser af annullationen og af Landskatterettens ændring af sin hidtidige praksis i disse
sager, men Højesteret udtalte kort i sine præmisser, at annullationen
var sket med rette.

1999.1837 H

(En advokat blev under en straffesag antaget som medhjælper for
statsadvokaten. Det faktum, at advokaten havde været partner i et advokatfirma, hvor den tiltaltes tidligere forsvarer også arbejdede, samt
at advokaten under sagen havde et kontorfællesskab med en anden advokat, som tidligere havde indgivet konkursbegæring mod den tiltaltes
virksomhed, kunne ikke føre til hans inhabilitet efter forvaltningslovens § 3 stk. 2 eller overtrædelse af reglerne om god advokatskik, jf.
retsplejelovens § 126)

1999.2125 Ø

(Dommer, som medvirkede som nævnsmedlem ved Advokatnævnets
afgørelse i en sag om salærfastsættelse, kunne ikke anses som inhabil
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som følge af, at dommeren forud for sin deltagelse i Advokatnævnets
afgørelse havde fastsat salær efter reglerne om fri proces til den samme beskikkede advokat i samme sag. Nævnets afgørelse blev dog
kendt ugyldig som følge af begrundelsesmangler)
1998.74 H

(Det af amtet udpegede medlem af Fredningsnævnet var ikke inhabilt
som følge af amtets interesse som miljø- og zonemyndighed i en sag om
dispensation fra fredning til etablering af losseplads. Et kommunalt udpeget medlem, der af formanden for nævnet var fundet inhabilt, deltog i
mødet, men uden at ytre sig. Nævnets afgørelse kunne heller ikke af
denne grund anses for ugyldig)

1997.180 H

(En langtidsledig gjorde indsigelse mod et arbejdstilbud, som den pågældende blev anvist på et genbrug og mødte ikke op på arbejdspladsen. A-kassen meddelte, at pågældendes dagpenge ville blive stoppet,
hvilket pågældende indbragte for Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring. Arbejdsmarkedsnævnet afgjorde i den forbindelse, at arbejdstilbudet var rimeligt, hvorefter direktoratet stadfæstede arbejdsløshedskassens afgørelse. Udtalt, at stillingen på genbruget var i overensstemmelse med pågældendes forudsætninger, og at der ikke var væsentlig risiko for, at pågældende ville komme i et større antal tilfælde
af inhabilitet. Arbejdsmarkedsnævnet måtte gå ud fra, at spørgsmålet
om inhabilitet var belyst ved pågældendes klage og sagens oplysninger, og nævnet havde derfor ikke begået sagsbehandlingsfejl ved ikke
at have taget stilling til inhabilitetsspørgsmålet)

1996.1104 Ø

(Den tiltalte havde overtrådt et tilhold mod at trænge sig ind på Nykøbing F. politi, men blev under straffesagen i både byret og landsret frifundet for overtrædelse af straffelovens § 265, idet tilholdet var ugyldigt på grund af inhabilitet hos politimesteren. Landsretten henviste
bl.a. til, at spørgsmålet uden vanskelighed kunne være afgjort af et
sideordnet politimesterembede efter den overordnede myndigheds bestemmelse)

1990.847 V

(Sagsbehandler i LLO, som ligeledes var medlem af huslejenævn anset for inhabil i en sag, hvor hun tidligere som medarbejder i LLO
havde rådgivet lejeren i sagen)

1989.753 H

(Kommunalbestyrelsesmedlem anset for inhabil i forhold til vedtagelse af kommuneplan, da den pågældende som ejer af nogle ejendomme
i et centerområde måtte anses for at have en aktuel og væsentlig økonomisk interesse i vedtagelse af kommuneplanen)

1986.411 Ø

(Kommunalbestyrelses beslutning om to kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet anset for ugyldig, da de dagsordenspunkter, som
kommunalbestyrelsen skulle behandle, kun i meget ringe grad påvirkede de skoler, som de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer
var ansat på. Forkastelse af forslagene kunne indebærer, at kommu-
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nalbestyrelsesmedlemmernes skoler ville blive berørt. Deres individuelle interesse i sagen var imidlertid ikke af en sådan styrke, at de kunne anses for inhabile)
1981.637 H

(Medejeren af et rådgivende ingeniørfirma, som bistod kommunen
med en væsentlig del af kommunens bygge- og anlægsarbejder, kunne
ikke anses for generelt at være inhabil til valg til hvervet som 1. viceborgmester og som medlem af økonomiudvalget. Den pågældende
havde måttet forlade økonomiudvalget på grund af inhabilitet ved behandlingen af 78 dagsordenspunkter ud af 2891. Den pågældendes
opgaver for kommunen fandtes ikke at have en sådan tilknytning til
det arbejde, som blev varetaget af 1. viceborgmesteren, at han burde
have været anset som inhabil)

1963.973 H

(Fastslået, at det generelt måtte accepteres, at tilforordnede sagkyndige til Nævnet vedrørende forskellige Forbrugsafgifter havde en almindelig erhvervsmæssig interesse i nævnets sager. I den konkrete sag
blev de to tilforordnede dog anset for inhabile som følge af, at begge
havde haft konkurrencemæssig interesse i sagen)

1954.156 Ø

(Afgørelse om tildeling af lejlighed til en anden end den, som husejeren havde indstillet, blev anset for ugyldig. Afgørelsen var truffet af et
boligudvalg, hvor kun formanden og et andet medlem var til stede,
fordi formanden havde undladt at indkalde to af udvalgets fire medlemmer til mødet)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
04.226

(Beklageligt, at Kirkeministeriet behandlede en sag om oprykning af
Kirkeministerens ægtefælle til lønramme 34, idet der for en umiddelbar
betragtning ikke kunne herske fuld tillid til, at de ansatte i et ministerium
fuldstændigt uvildigt kunne behandle en sag, hvis udfald var af væsentlig økonomisk betydning for en person, der stod deres øverste chef så
nær som ægtefælle. Myndigheden var inhabil, selvom det blev lagt til
grund, at ministeren havde holdt sig uden for sagen. Grundet myndighedsinhabiliteten burde sagen have været behandlet af et andet ministerium. Det blev dog ikke henstillet, at sagen skulle genoptages, idet ministeren ikke personligt havde medvirket i sagen, og idet afgørelsens begunstigende karakter og hensynet til den pågældende ægtefælle talte
imod)

03.85

(En ledig klagede til arbejdsmarkedsrådet over Arbejdsformidlingens
Regionskontors tilbud i handlingsplan. Han bad om aktindsigt i korrespondancen mellem arbejdsformidlingen og arbejdsmarkedsrådet. På
trods af, at regionskontoret efter ombudsmandens opfattelse fungerede
som sekretariat for arbejdsmarkedsrådet, traf regionen selvstændig afgørelse i spørgsmålet om aktindsigt. En medarbejder blev anset for inhabil
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som følge af, at han deltog både i aktindsigtssagens behandling i regionskontoret som fuldmægtig og senere som fungerende sekretariatschef
i arbejdsmarkedsrådets sekretariat)
03.149

(En kommunes kommunaldirektør var medlem af bestyrelsen for det
pengeinstitut, som kommunen brugte som hovedbankforbindelse, samt
tillige medlem af det lokale menighedsråd. Ombudsmanden udtalte, at
der som udgangspunkt ville være speciel inhabilitet i konkrete sager om
mellemværendet mellem kommunen og banken. Ombudsmanden overvejede tillige, om kommunaldirektøren var generelt inhabil som følge af
bestyrelsesposten, og kom efter en konkret vurdering frem til, at i modsætning til en borgmester, der i denne situation altid ville være inhabil,
kunne klare retningslinier for sagsbehandlingen afbøde de habilitetsmæssige betænkeligheder der var ved konstellationen. Kommunaldirektørens medlemskab af menighedsrådet gav ikke anledning til generel inhabilitet)

03.164

(Som følge af sagen i FOB 2003.149 indledte ombudsmanden en sag af
egen drift om forholdet mellem reglerne for udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter og Indenrigs- og Sundhedsministeriets og
ombudsmandens praksis omkring borgmestre og kommunaldirektørers
habilitet som bestyrelsesmedlemmer for kommunens bankforbindelser.
Da reglerne, om at der skal udnævnes en repræsentant for det offentlige i
bestyrelserne, var ophævede, og der kun resterede ganske få borgmestre
i bestyrelser for pengeinstitutter, der fungerede som hovedbankforbindelser for kommunen, foretog ombudsmanden sig ikke andet end at
komme med forslag til revision af Finanstilsynets vejledning om bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlig i relation til habilitetsspørgsmålet)

03.289

(Beklageligt, at miljøministeren ikke forinden han deltog i en sag om
blandt andet tildeling midler fra en naturpulje til en folkeskole, hvorfra
han havde orlov fra stillingen som viceskoleinspektør, havde truffet
nærmere foranstaltninger eller gjort sig overvejelser omkring sin habilitet i sagen, idet der forelå omstændigheder, der gav anledning hertil, jf.
forvaltningslovens § 3, stk. 1 og 2. Som udgangspunkt skulle miljøministeren have underrettet statsministeren efter principperne i forvaltningslovens § 6. At dette ikke var sket var en fejl. Ombudsmanden ville imidlertid ikke afvise, at miljøministeren i en sag om mulig inhabilitet kunne
have undladt at give statsministeren underretning om situationen, hvis
ministeren i samråd med sine embedsmænd efter nøje overvejelser nåede
frem til, at der ikke var tale om egentlig inhabilitet. Der skulle i givet
fald så gøres notat om overvejelserne)

01.167

(En kirkelig organist blev afskediget som følge af Kirkeministeriets
praksis om, at tjenestemandsansatte organister ikke måtte have en beskæftigelsesgrad over 115 pct. Organisten var også ansat som lærer.
Ombudsmanden udtalte, at der for ansatte på tjenestemandslignende vil-
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kår på grundlag af den almindelige grundsætning om generel habilitet og
decorumprincippet gælder retningslinier for bibeskæftigelse svarende til
tjenestemandslovens § 17, der begrænser en tjenestemands bibeskæftigelse til stillinger, som er foreneligt med en samvittighedsfuld udøvelse
af tjenestemandens pligter. Skønnet var ulovligt sat under regel af Kirkeministeriet med grænsen på de 115 pct.)
01.311

01.322
(04.559)

(Et firma, der bl.a. beskæftigede sig med oversættelse, klagede over
Forskningsministeriets afgørelse om, at et bestemt medlem af Statens
Humanistiske Forskningsråd ikke var inhabilt ved rådets behandling af
en projektansøgning fra firmaet. Rådsmedlemmet var samtidig medlem
af bestyrelsen for den statslige sektorforskningsinstitution Center for
Sprogteknologi (CST), der var en mulig konkurrent til firmaet. CST
havde dog ikke ansøgt om støtte i den ansøgningsrunde, hvor den nævnte projektansøgning blev behandlet. Ikke kritik af, at Forskningsministeriet havde fundet, at den interesse, der måtte være i at afslå en ansøgning,
for at CST eventuelt kunne blive bedre stillet i en senere ansøgningsrunde, var for fjerntliggende til at begrunde inhabilitet efter forvaltningslovens regler, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 2. Der var heller ikke grundlag for at antage, at rådsmedlemmet skulle være inhabilt efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3)

(Kritik af, at en prorektor havde været med til at træffe afgørelsen om afskedigelse af fire lektorer på grund af besparelser. Prorektoren var nemlig inhabil som følge af, at hun selv indgik i den gruppe, som beslutningen om stillingsnedlæggelserne vedrørte)

01.534

(En sag om tilladelse til tilbygning på et sommerhus havde været behandlet i en kommunes udvalg for teknik og miljø. Et af udvalgets medlemmer, der var fætter til ejeren af sommerhuset, havde deltaget ved behandlingen. Selv om medlemmets stemme ikke havde været udslaggivende, og han ikke var formand for udvalget, kunne det heller ikke udelukkes, at han havde haft en afgørende indflydelse på beslutningen. Da
sommerhusejeren havde haft mulighed for at få kendskab til, at fætteren
medvirkede ved sagens behandling, kunne det ikke tillægges afgørende
betydning, at der var tale om en for ejeren begunstigende forvaltningsakt. Inhabiliteten måtte føre til, at afgørelsen var ugyldig. Ikke kritik,
men henstillet, at statsamtet genoptog sagen)

00.181

(Tandlægekonsulent var ansat hos partens tandlæge. Der var ikke grundlag for at drage konsulentens habilitet i tvivl efter forvaltningslovens § 3,
stk. 1, nr. 5)

99.257
(00.745)

(To medlemmer af lokalradionævn, der var udpeget af to private organisationer, var omfattet af inhabilitetsreglerne i forvaltningsloven, når de
deltog i nævnets behandling af sagerne, idet nævnet var en offentlig
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myndighed. Ombudsmanden fandt ikke i øvrigt anledning til at tage
konkret stilling til spørgsmålet om inhabilitet)
98.364

(Konsulent, der tidligere havde rådgivet kommune i en sag, var inhabil i
forbindelse med revaliderings- og pensionsnævnets afslag på førtidspension i samme sag)

97.150

(Kommune var myndighedsinhabil, når kommunen meddelte dispensationer til sig selv efter byggeloven. Substitution var ikke mulig. Intensiveret prøvelse af klageinstans, når myndigheden var myndighedsinhabil)

97.333,
(99.788)

96.75,
(97.432)

96.160

96.185,
(97.437)

96.203

95.112,
(97.425)

(Studienævnsformand var inhabil i forbindelse med udarbejdelse af indstilling om personalereduktion, idet han var ansat i en afdeling, hvor der
skulle ske reduktion af personalet)

(En myndigheds almindelige vejledningsforpligtelse er begrænset af den
almindelige retsgrundsætning om inhabilitet. En myndighed kunne derfor ikke først som sædvanlig partsrepræsentant rådgive en part i en konkret sag og herefter som myndighed træffe afgørelse i sagen. Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor vejledningen rækker ud over almindelig,
generel vejledning)
(Der forelå myndighedsinhabilitet, da Justitsministeriets Politikontor traf
afgørelse både i forhold til udleveringsbeslutning og tredjeinstansbevilling i samme sag. Ministeriet kunne ikke undlade at tage stilling til
spørgsmålet om myndighedsinhabilitet, allerede fordi substitution ikke
var mulig. I sagen blev der opstillet nærmere retningslinier for fremgangsmåden, når en myndighed er eller kan være inhabil)

(Det kunne svække tilliden til forvaltningen, at klageinstans gav meddelelse om afgørelsen gennem myndigheden, der havde truffet afgørelse i
første instans)
(Lægekonsulent var ikke inhabil, fordi han havde medvirket i både arbejdsskade- og førtidspensionssag)

(Et medlem af økonomiudvalget medvirkede ved afgørelsen af en kollegas afskedigelsessag begrundet i besparelser. Forholdet mellem medlemmet og kollegaen var ikke det bedste. Da medlemmet ikke var overordnet, og da medlemmets stilling ikke blev berørt af beslutningen, forelå der ikke inhabilitet. De personlige relationer kunne ikke ændre herved)
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95.125

(Serbisk advokat var inhabil i forhold til Flygtningenævnets indsamling
af baggrundsoplysninger. Advokaten kunne derfor ikke medvirke ved
behandlingen af sagen)

95.207

(En klager havde til politikredsens lokalnævn bl.a. klaget over politimesteren. Politimesteren var inhabil i lokalnævnets efterfølgende behandling af klagen. Selvom politimesteren havde givet fuld aktindsigt, burde
han heller ikke have medvirket ved behandlingen af dette spørgsmål)

95.251

(Deltagelse i skattesag i den kommunale skatteforvaltning og herefter
som sekretær i samme sag for Skatteankenævnet medførte toinstansinhabilitet)

94.114

(Amtsrådsmedlemmer, der var omfattet af advokatundersøgelse om diæter, var inhabile ved behandlingen af spørgsmålet herom)

94.633

(Et medlemskab af kommunalbestyrelsen indebar ikke i sig selv, at
kommunalbestyrelsesmedlemmet var inhabil ved Det Sociale Ankenævns behandling af klager over afgørelser truffet af kommunens sociale
udvalg. Det forhold at den pågældende, som tidligere formand for det
sociale udvalg havde været med til at træffe afgørelser om ansøgninger
fra en borger, kunne imidlertid rejse tvivl, om kommunalbestyrelsesmedlemmet burde medvirke ved ankenævnets behandling af sager vedrørende netop denne borger. Da spørgsmålet måtte anses for tvivlsomt, og da
kommunalbestyrelsesmedlemmet rent faktisk ikke havde deltaget i ankenævnets behandling af borgerens sag, blev der ikke foretaget videre i
sagen)

93.184

(Medlem af filminstituttets importudvalg, der var biografdirektør, var ikke generelt inhabil)

92.151

(Myndighedsinhabilitet hos statsamt i fri processager mod Det Sociale
Ankenævn)

92.222

(Om ombudsmandens habilitet i udlændingesager. Hverken ombudsmandens tidligere formandskab for samarbejdsorganisationen Dansk
Flygtningehjælp eller medlemskab af det sagkyndige udvalg, der afgav
betænkninger om udlændingeloven, kunne efter almindelig praksis og de
i forvaltningsloven og retsplejeloven udtrykte retsgrundsætninger om inhabilitet åbne mulighed for en generel afvisning af at behandle udlændingesager. Herefter ville ombudsmanden heller ikke generelt kunne erklære sig inhabil i alle sager, der indbringes af foreninger eller organisationer, hvis formål og virke i det hele vedrører spørgsmål om udlændinges retsstilling mv.)

91.173

(Ikke kritik af, at Statens Bilinspektion afslog at godkende A som taksameterkontrollant under henvisning til, at man ikke kunne godkende
personer, hvis erhvervsmæssige interesser som taxavognmand kunne
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være i modstrid med de hensyn, den pågældende som taksameterkontrollant skulle varetage)
90.583

(En borgmester kan ikke samtidig med hvervet som borgmester være ansat i kommunen. Denne retsgrundsætning gælder ikke i forhold til posten
som 1. viceborgmester. Ikke antaget, at en viceborgmesters eventuelle
overtagelse af den administrative ledelse ville medføre et sådant antal
specielle inhabilitetstilfælde, at den pågældende dermed ville være generelt inhabil)

89.38

(Borgmester var inhabil ved behandling af en sag mod et boligselskab,
hvor borgmesteren var formand for bestyrelsen)

88.69

(Både kommunaldirektøren og kommunens advokat var inhabile ved behandlingen af en lejeaftale vedrørende et hotelprojekt, da begge var involverede i projektet)

88.213

(Til brug for afgørelserne om afskedigelse af et antal videnskabelige
medarbejdere ved et institut på Københavns Universitet blev der nedsat
et fagkyndigt udvalg bestående af bl.a. tre videnskabelige medarbejdere,
der selv var ansat på instituttet. De tre medlemmer fra instituttet måtte
anses for inhabile og var derfor udelukket fra at rådgive om spørgsmålet)

87.119

(Forvaltningsloven er ikke til hinder for, at personer indstillet af interesseorganisationer, som udgangspunkt kan deltage i kollegiale myndigheders behandling af sager, selvom organisationen har en generel interesse
i sagens udfald)

87.211

(Undervisnings- og Forskningsministeriet havde som fondsmyndighed
truffet en afgørelse vedrørende ministeriets overtagelse af en bygning
tilhørende en fond. Afgørelsen måtte af andre grunde anses for en nullitet)

86.44

(NESA’s direktør var inhabil, da han som medlem af Elprisudvalget deltog i behandlingen af en klage fra et andet elselskab over NESA)

85.70

(Henstillet, at kommune fulgte reglerne om offentligt udbud ved salg af
ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen og kommunalt ansatte. Bestemmelsen var egnet til at styrke tilliden til, at der ikke skete en
begunstigelse af de pågældende på det offentliges bekostning)

85.75

(En borgmester var udpeget af byrådet til at sidde i en fondsbestyrelse og
varetage kommunens interesse i denne forbindelse. Da borgmesteren
alene skulle varetage kommunale interesser i fondsbestyrelsen, var han
ikke inhabil ved behandlingen af sager i kommunalbestyrelsen, hvor
fonden var part. Udtalelsen er et udslag af den såkaldte »kommunalretlige modifikation«, der særligt i forhold til selskaber er strammet op siden
udtalelsen)
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85.134

(Det fulgte af de almindelige regler om inhabilitet, at de medlemmer af
bedømmelsesudvalget ved Danmarks Biblioteksskole, der tillige var
medlemmer af Biblioteksskolerådet, ikke kunne deltage i rådets behandling af en klage over bedømmelsesudvalgets sagsbehandling, jf. nu forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4)

84.59

(Medlem af kommunalbestyrelse, der havde deltaget i behandlingen af et
lokalplanforslag, var ikke inhabil ved amtsrådets behandling af sagen)

83.83

(Spørgsmål om inhabilitet hos formanden for Momsnævnet, der tillige
var departementschef i departementet for told- og forbrugsafgifter. Hvad
angår skønsmæssige ansættelser fungerede departementet som sekretariat for Momsnævnet. Sekretariatet udfærdigede i disse sager ikke noget
skriftligt oplæg til nævnet, men sagen var forelagt mundtligt af nævnssekretæren for nævnet, der herefter traf den endelige administrative afgørelse. Hvad angår fortolkningsspørgsmål var det formelt set nævnet, der i
første og sidste instans afgjorde disse. Der var ikke grundlag for kritik)

83.154

(Henstillet til kirkeministeren, at der blev søgt tilvejebragt udtrykkelig
bestemmelse om, at et inhabilt medlem skulle forlade lokalet under menighedsrådets forhandling og afstemning om i offentlig licitation at
overdrage arbejder til et menighedsrådsmedlem)

83.163

(Almindelig habilitet. Selv om det blev lagt til grund, at landbrugsministeren ikke var retligt forpligtet til at udpege en ansat i departementet
som ministeriets repræsentant i jordlovsudvalget, måtte det dog ligge
fast, at den pågældende i givet fald skulle opfylde den i lovens forarbejder udtrykte forudsætning om, at »landbrugsministeriet gennem sin repræsentation i udvalget kan tilføre dette juridisk og administrativ viden
om landbrugsloven, og at der kan sikres ministeriet en vis indseende
med de afgørelser, der træffes af udvalget«. Det forhold, at ministeriet
havde udpeget en person, der ikke var ansat i ministeriet, måtte efterlade
alvorlig tvivl om, hvorvidt den nævnte forudsætning var opfyldt)

82.267

(Der var et sådant modsætningsforhold mellem en tidligere rektor og en
ansøger til rektorstillingen, at den tidligere rektor var inhabil ved behandlingen af ansættelsessagen)

81.79

(Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i Fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen af en sag ved et
nævn, deltog i Fiskeriministeriets behandling af en klage over nævnets
afgørelse)

81.98

(Forsvarligt at acceptere, at borgmester var bestyrelsesformand i et af de
pengeinstitutter, der benyttedes af kommunen, såfremt der var fastsat
retningslinier for administrationen af ordningen)
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81.126

(Der var nedsat et udvalg under Sundhedsstyrelsen. Kritik af, at udvalgsformanden på styrelsens vegne havde underskrevet breve vedrørende
klager over hans bestridelse af hvervet som udvalgsformand, således at
brevene fremtrådte som besvaret af udvalgsformanden)

81.159

(Ikke kritik af, at Lokalnævnet for Københavns Politikreds afviste en
indsigelse om, at alle nævnets medlemmer i kraft af forvaltningsrettens
almindelige regler om speciel inhabilitet generelt måtte anses for afskåret for at deltage i lokalnævnets behandling og stillingtagen til konkrete
sager vedrørende politiets optræden i forbindelse med nogle uroligheder
på Nørrebro)

81.171

(Fundet det i strid med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger
om speciel inhabilitet, at et ministeriums repræsentant i et bedømmelsesudvalg medvirker ved behandlingen i ministeriet af klager over afgørelser, der i 1. instans har været forelagt udvalget, og i hvis behandling af
sagen den pågældende har deltaget)

80.388

(En person, der søgte en ledende stilling i DR, burde ikke have deltaget i
behandlingen og afgørelsen af den sag, hvorved stillingen blev oprettet.
Den pågældende havde endvidere pligt til at underrette Radiorådet om
sine overvejelser. Se tilsvarende forvaltningslovens § 6)

80.582

(Et kommunalbestyrelsesmedlem, som var pedel ved en skole, var ikke
inhabil ved kommunalbestyrelsens beslutning om nedlæggelse af en anden skole. Beslutningen ville kun i ringe grad berøre den skole, hvor den
pågældende var ansat)

80.645,
(84.242)

(Da det var ønskeligt, at dispensationer i henhold til kommuneplanlovens § 47, stk. 5, ikke meddeltes af kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor
kommunen stod som bygherre til projektet, blev der henstillet til Miljøministeriet at overveje en ændring af reglerne i bekendtgørelse nr. 573 af
26. november 1976, om kommunalbestyrelsens adgang til at dispensere
fra kommuneplanlovens bebyggelsesregulerende bestemmelser for så
vidt angår ejendomme, som ejes af kommunen)

79.119

(Lederen af en daginstitution, der tillige var medlem af et byråd, var ikke
inhabil ved byrådets beslutning om udbygningsplaner for kommunens
daginstitutioner)

79.211

(I sager om støtte til den enkelte forening kan habilitetsbedømmelsen ikke blot reduceres til spørgsmålet om overensstemmelse med lovlige
kommunale interesser, men må også omfatte forholdet til andre konkurrerende foreningers og formåls ønske om støtte)

79.412

(Ægtefælleinhabilitet ved medlemskab af kommunale udvalg)
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79.406

(Generel inhabilitet. En afdelingssygeplejerske ved et selvejende plejehjem, som kommunen havde overenskomst med, fandtes at være afskåret fra at være medlem af kommunens sociale udvalg)

79.457

(Et medlem af et skatteråd blev anset for inhabilt i forbindelse med behandlingen af en sag om forhøjelse af skatten for (A). Afgørelsen i skattesagen ville få direkte betydning for et selskab (B), hvori medlemmet af
skatterådet var bestyrelsesmedlem, idet enten A eller B ville være skattepligtig med hensyn til et mellemværende mellem A og B)

78.186

(Retsvirkning af myndighedsinhabilitet. Myndighedsinhabilitet kan i tilfælde af manglende substitutionsmulighed få betydning for behandlingen og afgørelsen af den primære sag i form af en lempelig bedømmelse
og intensiveret prøvelse)

78.222

(Et kommunalbestyrelsesmedlem, som samtidig var formand for en
idrætssammenslutning, burde ikke have været anset for inhabil ved behandlingen af nogen konkrete ansøgninger fra idrætsklubberne)

78.289

(Kritik af, at hverken det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem eller
kommunalbestyrelsen havde været opmærksomme på, at medlemmet
måtte anses for inhabil under kommunalbestyrelsens behandling af
spørgsmålet om godkendelse af bl.a. ham selv som køber af parceller,
der skulle udstykkes fra kommunen)

77.176

(Kritik af, at et kommunalbestyrelsesmedlem ikke gav kommunalbestyrelsen underretning om, at han var interesseret i at købe én af seks grunde, som kommunen udstykkede. Endvidere kritik af, at kommunen ikke
havde været opmærksom på et krav om offentligt udbud ved salg af
kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen og
kommunalt ansatte)

77.208,
(79.37)

(Boligkommissions formand, som tillige var formand for den stedlige
huslejerforening, ansås for inhabil i sag, som var indbragt for boligkommissionen af huslejerforeningen på vegne af en lejer)

77.242

(To kommunalbestyrelsesmedlemmer, der henholdsvis var ansat som lærer og pedel, blev anset for inhabile ved kommunalbestyrelsens beslutning om en ny skolestruktur. Forslagene ville indebære væsentlige ændringer ved den pågældende skole)

77.542

(Den omstændighed, at en person med observatørstatus havde overværet
behandlingen af en sag i en underordnet instans, medførte ikke, at den
pågældende blev udelukket fra at deltage i sagens behandling i den overordnede instans)
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77.649

(Et medlem af et bedømmelsesudvalg havde tidligere medvirket ved bedømmelsen af en ansøgers kvalifikationer. Medlemmet af bedømmelsesudvalget var imidlertid ikke inhabil ved en fornyet bedømmelse af
ansøgeren vedrørende besættelsen af en stilling som professor ved Københavns Universitet. Det bemærkes herved, at medlemmet ved de tidligere bedømmelser af ansøgeren havde fundet hende kvalificeret til ansættelse som professor)

77.720

(Et kommunalbestyrelsesmedlem havde ikke været inhabil ved kommunalbestyrelsens beslutning om salget af en lærerbolig, da det først efterfølgende – efter en offentlig annoncering – viste sig, at køberen blev den
pågældendes søn. Sønnen blev ved købet ikke stillet gunstigere end
kommunens lærere)

76.83

(Offentligt ansatte bør i deres egenskab af offentligt ansatte undlade at
modtage ydelser fra private, der efter deres art og/eller den sammenhæng, hvori de ydes, kan være egnede til at skabe tvivl om, at de pågældendes afgørelser sker på upartisk måde. Der skal sondres mellem på
den ene side sædvanemæssige, enkeltstående og begrænsede arrangementer, f.eks. en mindre frokost i forbindelse med et møde, og på den
anden side – som i den konkrete sag – mere omfattende arrangementer
efter invitation fra et firma, med hvilket kommunerne har jævnlig forretningsmæssig forbindelse)

76.150

(Et kommunalbestyrelsesmedlem, som var ansat som fast sygevikar ved
en af kommunens skoler, blev anset for inhabil ved beslutningen om ansættelsen af en skoleinspektør ved den pågældende skole)

75.75

(Borgmester var som kommunens repræsentant født medlem af en erhvervsfondsbestyrelse. Borgmesteren var ikke inhabil ved deltagelse i
kommunalbestyrelsens behandling af sager, hvori fonden var part)

75.158

(En kommunalbestyrelse er afskåret fra at vælge personer til udvalg, der
ofte på grund af inhabilitet vil være udelukket fra at deltage i de konkrete
sagers behandling, jf. nu kommunestyrelseslovens § 14, stk. 1. Ved bedømmelsen af habilitet skulle der ikke alene lægges vægt på det relative
antal sager, hvor den pågældende ville være inhabil, men også på disse
sagers betydning)

75.191

(Kommunalbestyrelsesmedlem, som var formand for bestyrelsen af en
idrætsforening, ansås for inhabil ved teknisk udvalgs behandling af foreningens ansøgning om en byggetilladelse)

75.387

(Et skatterådsmedlem, der som tidligere medlem af ligningskommissionen havde været med til at afgive indstilling om skatteansættelsen, var
inhabil i relation til skatterådets endelige skatteansættelse)
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75.545

(To kommunalbestyrelsesmedlemmer, der samtidig var formænd for to
almennyttige boligselskaber, var ikke inhabile i en sag, hvor et byråd på
grundlag af en principdebat traf afgørelse om anvendelse af et areal til
opførelse af almennyttigt boligbyggeri)

74.151

(Selskabsinhabilitet. Formanden for et vurderingsråd indtog som bestyrelsesformand for et saneringsselskab en sådan stilling i forhold til den
opgave, han som vurderingsformand skulle varetage, at han måtte anses
for inhabil. Den ejendom, vurderingen angik, var omfattet af en saneringsplan, og der var rejst spørgsmål om overdragelse af ejendomsretten
til den pågældende ejendom til saneringsselskabet. Vurderingen måtte
påregnes at kunne få betydning for fastsættelsen af ekspropriationserstatningen)

74.262

(Inhabilitetsregler bør fortolkes strengt, da formålet ikke alene er at
modvirke usaglige hensyn i den offentlige forvaltning, men også at bidrage til at skabe tillid i videre forstand til myndighederne og deres afgørelser. Kritik af, at Sikringsstyrelsen som sagkyndig – ved bedømmelsen
af, om en vaccination havde medført en nedsættelse af den vaccineredes
erhvervsevne – havde benyttet overlægen ved den hospitalsafdeling, som
havde forestået vaccinationen)

73.60

(Forhold, der ud fra en isoleret bedømmelse kunne forekomme mindre
alvorlige og til dels formelle, var efter deres art egnede til at svække den
tillid til administrationen, som bør tilstræbes. Den konkrete sag angik en
viceborgmester, der ikke selv på bygningsmyndighedens vegne havde
ført kontrol med sin byggesag, men som alligevel underskrev en bygningsattest for et arbejde, han selv havde udført)

72.77

(Henstillet, at Helsinge byråd tog op til fornyet overvejelse, om det ikke
ville være rettest, at A, der var kompagnon i et rådgivende ingeniørfirma,
som udførte arbejde for kommunen, udtrådte af kommunens ejendomsudvalg)

70.30

(Habilitetsspørgsmål i lejevurderingssag)

69.86

(To-instansinhabilitet. Departementschefen i Ministeriet for Offentlige
Arbejder kunne ikke som formand for Elektricitetsrådet deltage i behandlingen og afgørelse af rådets sager, når disse kunne påklages til ministeriet)

68.26

(Departementschefen i Ministeriet for Offentlige Arbejder var afskåret
fra at deltage i en sags behandling både i Elektricitetsrådet og i ministeriet)

64.116

(To-instansinhabilitet. Boligministeriets departementschef kunne som
formand for Byplannævnet ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af
nævnets sager, når disse kunne påklages til ministeriet)
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63.29

(Departementschefen i Ministeriet for Offentlige Arbejder, der var formand for Elektricitetsrådet, måtte ikke deltage i eller overvære stemmeafgivningen i rådet, for så vidt angår afgørelser, der kunne indbringes for
ministeriet)

63.61

(Inhabilitet. En politifuldmægtig blev ikke anset for inhabil ved behandlingen af en sag, da der ikke var truffet nogen afgørelse i sagen, og da
familieforholdet mellem politifuldmægtigen og en af sagens parter end
ikke var så nært, at det ville falde ind under de i retsplejeloven § 60, stk.
1, nr. 2, nævnte slægtskabsforhold)

60.102

(To-instansinhabilitet. Den omstændighed, at offentligt ansatte som led i
deres ansættelsesforhold har beskæftiget sig med en sag udelukker principielt ikke den offentligt ansatte fra i forbindelse med varetagelsen af
andet offentligt hverv på ny at beskæftige sig med sagen)

60.181

(Ved godkendelse af tjenestemænds bierhverv blev der lagt vægt på, om
der var mulighed for interessekonflikt mellem tjenestemandens hovedstilling og bierhvervet)

59.49

(Henstillet, at Socialministeriet overvejede, om der burde tilvejebringes
en ordning, således at en læge, der på begæring fra vedkommende forsikringsselskab havde foretaget en for ulykkesforsikringssagens afgørelse pligtig undersøgelse, ikke kunne deltage i samme sags afgørelse i direktoratet for ulykkesforsikringen)

58.116

(Speciel habilitet ved slægtskab. Professor burde ikke have deltaget i det
lægevidenskabelige fakultets og konsistoriums behandling af sager vedrørende hans svigersøn)

58.178

(Departementschefen i Ministeriet for Offentlige Arbejder var formand
for Elektricitetsrådet, hvis afgørelser efter stærkstrømslovens § 2, punkt
1 og 2, kunne indankes for ministeriet. Henstillet, at departementschefen
deltog i rådets drøftelser af sager af den nævnte art uden stemmeret og
uden adgang til at overvære en eventuel stemmeafgivning, eller at den
særlige rekursadgang til ministeriet i disse sager ændredes ved lov. I dag
ville departementschefen være helt afskåret fra at deltage i behandlingen,
jf. forvaltningslovens § 3, stk. 3)

57.63
(58.33,
69.13)

(To-instanshabilitet. Der burde gennemføres en ændring i habilitetsreglerne for skyldrådsmedlemmer, således at disse ikke havde stemmeret
ved skyldrådenes behandling af klager over vurderinger inden for de pågældendes egne vurderingskredse. Af beretning 1969, side 13, fremgår,
at lovgivningen var blevet ændret i overensstemmelse hermed)
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57.90

(Ombudsmanden undersøgte af egen drift holdbarheden af, at arbejdsdirektøren var formand i Arbejdsnævnets to afdelinger. Henstillet, at der
blev søgt gennemført en ordning, hvorefter arbejdsdirektøren ikke kunne
stemme eller deltage i nævnets votering, når dette behandler klager over
de af ham som direktør trufne afgørelser)

56.196

(Direktøren for Ulykkesforsikringen var formand for Ulykkesforsikringsrådet. Det var formanden for rådets opgave at indkalde til møder
og lede disse – herunder behandlingen af klager over de af ham som direktør trufne afgørelser. Henstillet, at Socialministeriet overvejede, om
der efter ministeriets opfattelse måtte være anledning til at overveje en
ændring af ulykkesforsikringsloven i denne henseende)

55.23

(En arbejdsmand blev idømt en bøde på kr. 100. Kritik af, at politiassistenten, der havde arbejdet med sagen, lånte arbejdsmanden penge til betaling af bøden)

55.55

(Myndighedsinhabilitet. Kritik af, at et amt havde givet en person afslag
på fri proces vedrørende en sag om amtets vandløbsvæsen)

Spørgsmålet om inhabilitet er omtalt i følgende egen drift undersøgelser.
Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:
04.569 (593), 03.735 (744), 90.339 (20, 356, 392), 88.249 (255 og 264).

3.3.7.

Vejledningspligt

Ved forvaltningslovens § 7, stk. 1, er der pålagt myndighederne en vis pligt
til at yde vejledning og bistand til imødekommelse af informationsbehovet.
Pligten gælder efter loven kun i afgørelsessager og i forhold til »personer,
der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde«.
§ 7 er en kodifikation af en tidligere på ulovbestemt grundlag gældende
pligt for myndigheden til at vejlede og bistå borgerne. Den udtrykkelige lovfæstelse omfatter kun en del af denne ulovbestemte vejledningsregel. Den
ulovbestemte vejledningspligt gælder stadig ved siden af § 7.
Myndighedens vejledning skal naturligvis være juridisk korrekt og så omfattende og detaljeret, at det konkrete informationsbehov imødekommes på
en rimelig måde.
En myndighed, som modtager en skriftlig henvendelse, der ikke vedrører
myndighedens sagsområde, skal så vidt muligt videresende henvendelsen til
rette myndighed, jf. § 7, stk. 2.
Der kan endvidere konkret være pligt til f.eks. at vejlede om muligheden
for at klage til Folketingets Ombudsmand eller til kommunaltilsynet.

131

3.3.7. Vejledningspligt

Konkrete domme:
2006.960 Ø

(En kommune blev pålagt erstatningspligt overfor en borger, som ikke
havde fået genoptaget sin pensionssag og forhøjet sin førtidspension,
inden en del af de ændrede pensionsudbetalinger måtte anses som
forældede. Kommunen havde ikke opfyldt sin vejledningspligt over for
den pågældende, da kommunen trods henvendelser fra flere sider ikke
havde gjort borgerne opmærksom på adgangen til at få ændret deres
førtidspension)

2005.2473 H

(En beskrivelse af den nødvendige dokumentation samt citater fra ligningsvejledningen og i øvrigt udførlige henvisninger til ligningsvejledningens afsnit om kørselsregnskab udgjorde fornøden vejledning i den
pågældende skattesag efter forvaltningslovens § 7)

2004.104 H

(Ikke utilstrækkelig vejledning, at Plantedirektoratet henviste til
gældende praksis og regler vedrørende salg af foderstoffer, da det ikke
var godtgjort, at foderproducenten forinden over telefonen havde oplyst
direktoratet om den påtænkte produktionsmetode, der konkret ikke var
tilladt efter reglerne. Plantedirektoratet derfor frifundet for
erstatningsansvar. Det havde været Kammeradvokatens vurdering, at
direktoratet havde pådraget sig et erstatningsansvar, og sagsøgeren
havde derfor fået et forligstilbud, som der imidlertid ikke kunne opnås
enighed om. Landbrugs- og Fiskeriministeriet var ikke under sagen
bundet af det fremsatte tilbud)

2004.2244 H

(Kommune erstatningsansvarlig for ikke at tilbyde fleksjob på fuld tid,
selv om kommunen var forpligtet hertil i henhold til lov om aktiv social
politik og den tidligere bistandslov)

2003.1302 H

(En borger påklagede en skattefastsættelse til Skatteankenævnet. Efter
skattestyrelsesloven skulle en sådan klage være skriftlig og begrundet.
Dette måtte ud fra almindelige forvaltningsretlige grundsætninger fortolkes således, at klagen skulle angive, hvilken afgørelse der ønskedes
påklaget, samt hvilke punkter i afgørelsen, hvis der var flere, der skulle
påklages. Borgerens klage indeholdt ikke den fornødne specifikation af,
på hvilke punkter han anså skattefastsættelsen for fejlagtig. Da borgeren
trods opfordring til det heller ikke efterfølgende på tilstrækkelig vis uddybede klagen, afviste Skatteankenævnet klagen. Højesteret tilsidesatte
ikke denne vurdering og fastslog samtidig, at nævnet ikke havde tilsidesat sin vejledningspligt, idet borgeren var blevet opfordret til at uddybe
klagen)

2001.356 H

(Ejerne af en eksproprieret ejendom påstod et af dem indgået forlig om
størrelsen af en ekspropriationserstatning annulleret. Dette blev afvist af
Højesteret med den begrundelse, at der ikke var nogen forvaltningsretli-
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ge regler til hinder for, at der under forligsforhandlingerne blev krævet
omgående stillingtagen til et forligstilbud, at anbringenderne om tilsidesættelse af principperne om partshøring og om saglig og loyal forvaltning ikke var nærmere begrundet endsige sandsynliggjort, at det ikke var
sandsynliggjort at vejledningen havde været utilstrækkelig, og at det forhold, at der kan være forskel mellem de offentlige vurderinger og de tilkendte eller aftalte erstatningsbeløb, ikke giver grundlag for at antage, at
lighedsgrundsætninger er tilsidesat. Derudover var der ikke holdepunkter
for at antage, at andre forvaltningsretlige eller ekspropriationsretlige regler var overtrådt)
1998.509 V

(En udlænding kunne ikke straffes for overtrædelsen af et polititilhold i
perioden, indtil den pågældende fik tilholdet oversat af en ansat i
kommunen, selv om den pågældende tilkendegav selv at have oversat
tilholdet og forstået, hvad det indebar. Fastslået, at det var betænkeligt at
anse tilholdet for meddelt forud for det tidsrum, hvor tilholdet blev
oversat)

1997.180 H

(En langtidsledig gjorde indsigelse mod et arbejdstilbud, som den pågældende blev anvist på et genbrug og mødte ikke op på arbejdspladsen. A-kassen meddelte, at pågældendes dagpenge ville blive stoppet,
hvilket pågældende indbragte for Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring. Arbejdsmarkedsnævnet afgjorde i den forbindelse, at arbejdstilbudet var rimeligt, hvorefter direktoratet stadfæstede arbejdsløshedskassens afgørelse. Arbejdsmarkedsnævnet måtte gå ud fra, at
spørgsmålet om inhabilitet var belyst ved behandlingen af den pågældendes klage og sagens oplysninger i øvrigt, og nævnet havde derfor
ikke begået sagsbehandlingsfejl ved ikke at have taget stilling til inhabilitetsspørgsmålet)

1996.803 H

(Betydningen af mangelfuld vejledning i udlændingesag)

1996.1288 V

(Vejledning om kompliceret samspil mellem flere regelsæt var fejlagtig, hvilket medførte et erstatningsansvar)

1993.270 H

(Da udsigten til komplikationer var ganske beskedne, havde lægen ikke pligt til på eget initiativ at orientere patienten herom)

1992.404 H

(En sygehuslæge havde ikke haft pligt til at informere om en sjælden
komplikation til prednison-behandling. Højesterets flertal fandt i fortsættelse heraf, at amtet ikke havde pådraget sig et erstatningsansvar)

1991.903 V

(A-kasse pålagt erstatningsansvar for mangelfuld vejledning til et medlem om mulighederne for at gå på efterløn. A-kassens medarbejder havde ikke undersøgt, om betingelserne for at gå på efterløn var opfyldte)

1983.1096 V

Et ægtepar havde forgæves søgt kommunen om midlertidig kontanthjælp. Socialforvaltningen nærmest ignorerede ansøgningen, men gav i
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stedet ægteparret rådgivning og vejledning. Blandt andet blev ægteparret
tilrådet at sælge deres nyerhvervede hus og flytte i lejebolig. Ægteparret
fulgte rådet med den konsekvens, at deres boligudgifter steg. Kommunen blev pålagt at betale kr. 30.000 i erstatning)
1977.495/2 H

(Anset for en fejl fra kommunens side, at kommunen ikke i forbindelse
med meddelelse om principperne for imødekommelse af ansøgninger
om hyrevognsbevilling havde oplyst ansøgeren om, at det ikke var en
betingelse for at blive tilsluttet det fælles bestillingskontor, at bevillingsansøgeren blev optaget i Esbjerg Taxa)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05.13.1

(Det var beklageligt, at Skatteministeriet afgjorde sag om aktindsigt
uden at være i besiddelse af sagsakterne, idet ministeriets departement
ikke havde generel kompetence i spørgsmål om aktindsigt. Skatteministeriet burde have fremskaffet sagsakterne eller videresendt anmodningen til rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2)

05.20.4

(En aktindsigtsansøgning i samtlige rejser, som den tidligere overborgmesters kone havde foretaget for offentlige midler, opfyldte ikke identifikationskravet i offentlighedslovens § 4, stk. 3. Det påhvilede en kommune at yde to journalister vejledning, f.eks. ved dialog til opfyldelse af
identifikationskravet i forbindelse med deres aktindsigtsansøgning i
overborgmesterens kones rejser for offentlige midler)

04.323

(Ombudsmanden bad Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration overveje om reglerne om notatpligt og vejledning gav anledning til
overvejelser i forbindelse med, at en mundtlig fremsat ansøgning under
en asylsags behandling i Flygtningenævnet ikke blev tillagt opsættende
virkning af ministeriet. Ansøgning skulle efter reglerne indgives til ministeriet eller politiet. Ministeriet ændrede herefter opfattelse og tillagde
ansøgningen opsættende virkning. Flygtningenævnet ville for fremtiden
fremsende sådanne anmodninger til rette myndighed)

04.452

(Statsministeriet burde på eget initiativ have oplyst om og tilbudt nogle
journalister, der henvendte sig vedrørende en konkret historie, de samme
oplysninger, som tidligere var givet til en enkelt avis. Selv om ønsket om
en effektiv pressehåndtering ikke kan frakendes saglighed, kunne dette
hensyn ikke tillægges afgørende vægt i forhold til offentligheds- og lighedsprincippet)

04.517

(Det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis en
kommune, der til sidst generelt havde opgivet at besvare en borgers
mange spørgsmål, idet den allerede anså disse for besvaret, havde foretaget en nærmere undersøgelse heraf. Kommunen burde imidlertid have
foretaget en egentlig undersøgelse af, hvilke spørgsmål kommunen anså
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for besvarede, og hvilke spørgsmål der var for upræcise til at besvare.
Endvidere udtalt generelt, at en offentlig myndighed som udgangspunkt
er forpligtet til at besvare henvendelser, men at den ikke nødvendigvis er
forpligtet til at besvare alle spørgsmål, herunder som følge af reglerne
om tavshedspligt, hvis det hører uden for myndighedens kompetence eller såfremt et indholdsmæssigt fuldt dækkende svar i særlige situationer
ville kræve en uforholdsmæssig stor indsats af myndigheden. Henstillet,
at sagen blev genoptaget)
03.169

(En kommunes vejledningspligt i en aktindsigtssag kunne godt opfyldes
ved at tilbyde et møde med ansøgeren bl.a. med henblik på at få præciseret aktindsigtsanmodningen, der lød på samtlige aftaler, der ikke figurerede i de centrale overenskomster, og som vedrørte løn- og ansættelsesforhold på nærmere angivne områder)

03.309

(En virksomhed overvejede at eksportere et affaldsprodukt til udlandet
og rettede derfor henvendelse til Miljøstyrelsen for at modtage vejledning om spørgsmålet, inden en anmeldelse skulle indgives. Styrelsens
vejledningspligt blev ikke berørt af, at der normalt opkræves gebyr for
behandling af egentlige anmeldelser. Omvendt var der ikke krav på en
egentlig forhåndsbesked. Det var kritisabelt, at styrelsen ikke havde vejledt tilstrækkeligt om relevante lovbestemmelser, herunder at styrelsen
havde været over 6 måneder om at angivne den hjemmel, som styrelsen
fandt eksporten ulovlig efter. Det var ydermere kritisabelt, at styrelsen
ikke oplyste virksomheden om, at den var i kontakt med de tyske myndigheder om sagen)

03.463,
(04.566)

03.504

(En borger klagede over en afgørelse om tildeling af førtidspension til
Det Sociale Nævn, der ændrede afgørelsen, således at borgeren slet ikke
var berettiget til førtidspension. Det kunne ikke kræves i medfør af forvaltningslovens regler om (klage)vejledning eller af god forvaltningsskik, at kommunen i klagevejledningen anførte, at Det Sociale Nævn
kunne ændre kommunens afgørelse til skade for borgeren. Derimod
fandt ombudsmanden, at det fulgte af god forvaltningsskik, at borgeren
blev vejledt om dette af rekursinstansen i forbindelse med den generelle
orientering om sagsgangen. Efterfølgende blev klageinstansens folder
ændret, således at der nu klart fremgår, at en afgørelse kan ændres såvel
til skade som til gavn for klageren. En ændring til skade for ejeren vil
dog ske, hvis afgørelsen fra den underordnede instans er ulovlig)
(Beklageligt at en kommune, der efter afholdt vejsyn traf afgørelse om
istandsættelse af en privat fællesvej, ikke forinden vejsynet i medfør af
god forvaltningsskik havde vejledt borgerne nærmere om den påtænkte
beslutning, herunder om at det var en genoptagelse af en tidligere sag.
Kommunen skulle også have vejledt om, at det ikke på daværende tidspunkt var muligt at give oplysninger om materialevalg, pris mv.)
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03.623

(En kommune havde, for at få en ansat pædagog til at indgå aftale om
flytning til en anden børnehave, meddelt den ansatte, at hvis hun ikke
ville indgå en sådan aftale, ville kommunen træffe beslutning om ændret tjenestested. Der var ikke fuldt tilstrækkelig hjemmel til, at kommunen ensidigt kunne ændre hendes tjenestested, og kommunen havde ikke tidligere oplyst den ansatte herom. Ombudsmanden anså det
for overordentlig kritisabelt, at kommunen ved et utilbørligt pres havde fået den ansatte til at acceptere forflyttelsen, og at kommunen ikke
havde givet den ansatte korrekt og relevant vejledning)

02.105

(En person i forsvaret fik ved en fejl fornyet sin rådighedskontrakt på
gunstigere vilkår end der var hjemmel til. I medfør af almindelige forvaltningsretlige principper kunne regimentets fejlagtige mundtlige vejledning af personen om dette forhold ikke komme personen til skade.
Dette var tilfældet, selv om der umiddelbart var modstridende oplysninger i den indgåede (standard)kontrakt. Kontrakten var dog uklar på dette
punkt, hvilket den udstedende myndighed tillige normalt bærer ansvaret
for)

02.140

(En 47-årig kvinde døde af hjertestop efter at have konsulteret sin læge
tre gange med mavesmerter. Den afdødes ægtefælle klagede til Patientklagenævnet over lægen samt over, at sygehuset ikke foretog obduktion
som ønsket af ægtefællen. For så vidt angår klagen over sygehuset var
det ikke kritisabelt i den konkrete sag, at Patientklagenævnet kun henviste og ikke videresendte klagen til Sundhedsstyrelsen, idet henvendelsen
indeholdt rent private oplysninger, og idet det ikke var givet, at klagen
ville blive opretholdt, når klageren blev bekendt med, at denne skulle
rettes til en anden instans)

02.182

(Et ægtepar klagede til Civilretsdirektoratet over, at Adoptionssamrådets
sekretariat havde udleveret oplysninger om parrets adoption af en kinesisk pige til en tv-station som led i imødekommelse af aktindsigt. Direktoratet afviste klagen og henviste til amtsborgmesteren som arbejdsgiver
for amtets medarbejdere. Da oplysningerne indgik i en adoptionssag i
Adoptionssamrådet med klageadgang til Adoptionsnævnet – der er en
selvstændig myndighed uafhængig af amtsrådet – kunne aktindsigtsspørgsmålet også påklages til nævnet. Civilretsdirektoratet burde derfor
have videresendt klagen til Adoptionsnævnet – eller til amtsborgmesteren, som direktoratet fejlagtigt opfattede som kompetent i forhold til udleveringen af oplysninger)

02.194

(En herboende udenlandsk statsborger klagede over en adoptionsbevilling, hvor den pågældendes datter blev adopteret af den tidligere ægtefælles nye mand. På sagen lå en erklæring om, at faderen var indforstået
med adoptionen af datteren og i øvrigt at være bekendt med indholdet af
en vedlagt dansksproget vejledning. Ombudsmanden fandt bl.a., at vejledningsforpligtelsens indhold må bero på, om der er tale om en sag med
meget vidtrækkende konsekvenser. Forvaltningsmyndigheder må endvi-
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dere i almindelighed sikre sig, at de bliver forstået af udlændinge, der
henvender sig. Sammenfattende gav vejledningen i den konkrete sag ikke anledning til bemærkninger)
02.238

(Kritiseret Miljøministeriet for ikke at have vejledt mere omfattende og
detaljeret om erstatningsspørgsmålet, herunder oplysninger om relevant
domspraksis. Erstatningsspørgsmålet var opstået i forbindelse med etablering af en national prøvestation for store vindmøller. Vejledningspligten var ikke indsnævret væsentligt af det forhold, at grundejeren var repræsenteret af advokat)

02.340

(En kvinde modtog med få dages mellemrum to afgørelser fra en kommune om henholdsvis førtidspension og sygedagpenge. Kommunen
havde som følge af retssikkerhedslovens § 5 og kvindens ordblindhed en
skærpet vejledningspligt over for hende i forbindelse med, at kommunen
hjalp hende med at klage over afgørelsen i sygedagpengesagen. Klagefristen i førtidspensionssagen blev overskredet, og kommunen burde efter ombudsmandens opfattelse på eget initiativ have inddraget spørgsmålet om klage i førtidspensionssagen)

02.393

(I forbindelse med, at en journalist bad Trafikministeriet om aktindsigt i
alle dokumenter vedrørende Havarikommissionen for Civil Luftfart i en
længere periode, nægtede ministeriet at udlevere ministeriets journalplaner. Ombudsmanden udtalte, at det ville være bedst i overensstemmelse
med myndighedens vejledningspligt, at ministeriet – hvis muligt – havde
vejledt journalisten om, hvilke typer af sager der fandtes om kommissionen hos ministeriet, hvorved journalisten havde bedre mulighed for at
specificere sin anmodning)

02.491

(Efter en naboklage over et brændeskur blev grundejeren pålagt at overholde bygningsreglementet. Grundejeren nedtog en del af taget som følge heraf, og kommunen besigtigede herefter skuret og oplyste til grundejeren, at han ville høre nærmere, hvis der stadig var problemer. Kommunen vendte ikke tilbage, men genoptog senere sagen som følge af en
ny klage og traf ændret afgørelse om skurets lovlighed. Det fulgte af
kommunens vejledningspligt, at den af egen drift burde have korrigeret
den tidligere forkerte vejledning om skurets lovlighed, herunder om
grundlaget for kommunens fornyede vurdering af sagen)

02.509

(Det var i strid med overgangsreglerne vedrørende fleksjob, at en kommune først tilbød et fuldtids fleksjob til en deltidsansat ca. 1½ år efter
reglernes ikrafttræden. Kommunen havde tilsidesat sin vejledningspligt i
væsentligt omfang ved ikke i forbindelse med ansættelse og ved den løbende kontakt parterne imellem at undlade at foretage en vurdering af
hendes helbredsforhold, herunder at vejlede om de nye regler. Ombudsmanden henstillede til kommunen, at denne genoptog en sag om kompensation til den ansatte som følge heraf med henvisning til, at mangel-
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fuld vejledning fra en myndigheds side efter omstændighederne kan bevirke, at borgeren skal stilles som korrekt vejledning var givet)
01.227

(En studerende ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole havde klaget over, at Arkitektskolen havde udfærdiget en negativ studieaktivitetserklæring for det semester, hvor han havde haft et
studieophold i Sydafrika. Kritik af, at Arkitektskolen ikke havde vejledt ham om, at muligheden for at aflevere studieresultater stadig var
til stede og om, hvor længe denne mulighed i givet fald bestod)

01.457

(Ikke kritik af, at en kommune ikke i forbindelse med en telefonisk
henvendelse fra borgeren havde vejledt borgeren om den frist, der
gjaldt for indgivelse af ansøgning om boligstøtte i forbindelse med en
flytning. Der blev bl.a. lagt vægt på, at borgeren fik skriftlig vejledning, at kommunen ikke på daværende tidspunkt var bekendt med, at
han var blind, samt at han var opmærksom på, at han skulle indgive
ansøgning. Det havde dog været naturligt, om kommunen havde vejledt lejeren om fristen)

01.588

(Kritik af, at en kommune uden noget retligt grundlag herfor havde
vejledt en bilist om, at ombudsmanden – indtil en ændring af færdselsloven, hvorved pålæggelse af parkeringsafgifter ude på gaden blev
undtaget fra partshøringspligten, trådte i kraft den 1. juni 2001 – ikke
ville foretage sig noget vedrørende den manglende partshøring i sager
om parkeringsafgifter. Således som vejledningen var formuleret, var
den egnet til at afholde bilisten fra at henvende sig til ombudsmanden)

01.618

(På at møde i en daginstitution med forældrene nævnte forvaltningen,
at eventuelle grundløse anklager kunne give anledning til, at medarbejderne overvejede en injuriesag. Det kunne efter omstændighederne
i særlige tilfælde være relevant for en myndighed at vejlede om mulige strafferetlige konsekvenser. I sådanne tilfælde er det yderst vigtigt,
at vejledningen ikke kommer til at fremstå som en utilbørlig trussel.
Vejledningen herom bør ikke føre til, at relevante klager og synspunkter fra de implicerede borgere holdes tilbage uden grund. På grund af
manglende bevissikkerhed for, hvad der direkte var blevet sagt på
mødet, var der ikke grundlag for at udtale kritik i den konkrete sag)

00.77

(Lektor blev afskediget som led i besparelser. Lektoren burde være
vejledt om, at han under alle omstændigheder ville være omfattet af en
fratrædelsesordning, uanset om han selv ansøgte om afskedigelse.
Henstillet, at myndigheden genoptog sagen)

00.285

(Et selskab, der var omfattet af en indslusningsordning til frivillig á
contoskat, havde på grund af en fejlregistrering ikke modtaget giroindbetalingskort fra Told- og Skattestyrelsen for indkomståret 1995.
Vejledningspligten omfattede også en situation som denne, der klart
var lovgivet om. Havde parten været repræsenteret af nogen, som måt-
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te formodes at have et særligt kendskab til regelgrundlaget, ville vejledningspligten imidlertid efter omstændighederne kunne have været
indsnævret)
00.320

(En afvigelse af proceduren i forbindelse med sygemeldinger under
aktivering ville have krævet, at kommunen oplyste om den nye fremgangsmåde)

00.338

(Flytning af ældre demente fra et amtsligt plejehjem til et almindeligt
kommunalt plejehjem. De pårørende var imod flytningen. Amtet burde have vejledt om muligheden for at få beskikket en værge)

00.368

(Kvinde havde fået utilstrækkelig vejledning om sin retsstilling med
hensyn til betaling af udgifter til fysioterapi. Kvinden havde disponeret i tillid til denne vejledning og havde som følge heraf lidt et tab.
Henstillet, at Den Sociale Ankestyrelse genoptog sagen)

00.531

(En kommune burde på et tidligere tidspunkt have underrettet en
grundejer, som ansøgte om tilladelse til opstilling af en vindmølle,
om, at sagen trak ud, og om hvornår den kunne ventes afsluttet)

99.80

(Klager befandt sig i en åbenbar vildfarelse om, at deponering af skyldigt beløb skete med frigørende virkning, hvorfor myndigheden burde
have vejledt klager herom. Iagttagelse af vejledningspligten gælder i
særlig grad i sager med meget vidtrækkende konsekvenser)

99.130

(Afslag på forlængelse af opholdstilladelse. Beregningen af 3 års frist
blev først regnet fra det tidspunkt, hvor manden havde indsendt dokumentation på, at han var i stand til at forsørge kvinden, hvilket skete
1½ år efter ægteskabets indgåelse. Kvinden burde ved en telefonsamtale være blevet vejledt om, hvilken virkning den manglende dokumentation blev tillagt)

99.341

(Ansøgning om aktindsigt i klagesager, der var afgjort af Skyldrådet,
blev sendt til behandling hos Told- og Skatteregionen. Skyldrådet var
imidlertid rette myndighed, og sagen skulle derfor ikke have været videresendt)

99.550

(Ombudsmanden var efter den tidligere lov ikke kompetent til at prøve
spørgsmålet om vejledningspligten, da det vedrørte en kommunal
myndighed, og da afgørelsen ikke kunne indbringes for en statslig
myndighed)

99.553

(En kommune sendte klagerne afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Vejledningen kunne give de pågældende indtryk af, at de
var parter, hvad de ikke var i den konkrete sag. Den fortrykte klagevejledning burde have indeholdt de nødvendige oplysninger til at fastslå kredsen af klageberettigede)
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98.304

(En skatteyder bosiddende i Københavns Kommune søgte om eftergivelse af restskat i Frederiksberg Kommune. Kommunen burde have
sendt sagen videre til Københavns Kommune i stedet for at behandle
sagen og give afslag)

97.74

(En klage over Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen stilet til
Arbejdsmarkedets Ankenævn blev sendt til Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. Den del af klagen, der indeholdt indsigelser mod
direktoratets afgørelse og kritik af den måde, der var indsamlet oplysninger på, hørte imidlertid under Arbejdsministeriets kompetence. Direktoratet og ankenævnet burde derfor have videresendt klagen dertil)

97.183

(Østre Landsret underkendte en praksis hos skattemyndighederne.
Dommen var udtryk for en sådan underkendelse af praksis, at myndigheden var forpligtet til at genoptage tilsvarende sager på eget initiativ. Myndighederne havde imidlertid oplyst, at mulighederne for at
finde de pågældende sager frem på eget initiativ var stærkt begrænsede. Da det ikke kunne afvises, at der var administrative vanskeligheder
forbundet med at finde de relevante sager frem, kunne det ikke kritiseres, at myndighederne undlod genoptagelse på eget initiativ. Henstillet, at der gennem offentlig information blev givet oplysning om muligheden for at søge om genoptagelse)

96.75,
(97.432)

96.155,
(98.814)

95.258

95.289,
(97.431)

(Patentdirektoratets Erhvervsservice ydede mod betaling rådgivning
inden for direktoratets sagsområde. Forvaltningsmyndighedernes almindelige vejledningspligt må være begrænset af de almindelige retsgrundsætninger om myndighedsinhabilitet, hvorfor en myndighed ikke i en konkret sag kan yde vejledning på en sådan måde, at myndigheden senere er afskåret fra at træffe afgørelse i samme sag)

(Direktoratet for Kriminalforsorgen skal indhente udtrykkeligt samtykke fra hæftedømte, for at disse hæftedømte kan sidde sammen med
straffefanger. Hæftedømte burde udtrykkeligt i tilsigelsen være vejledt
om de hæftedømtes ret til ikke at være anbragt samme sted som straffefanger)
(Fagforening ønskede forhåndsbesked om muligheden for, at et af
dens medlemmer kunne få førtidspension. Kommunen havde ikke
pligt til at give en sådan forhåndsbesked, men foreningen kunne som
partsrepræsentant ansøge herom og dermed sørge for, at der blev truffet en afgørelse)

(Sundhedsstyrelsen burde have henvist klager til Patientklagenævnet
og ikke til kommunen)
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94.60

(Klager mente at have fået et bindende forhåndstilsagn om boligstøtte,
når en lejlighed efter byfornyelse var omdannet til to 2-værelses lejligheder. Da der ikke var bevismæssig klarhed over klagers samtaler
med kommunen, foretog ombudsmanden imidlertid ikke videre i sagen)

93.212

(En forespørgsel vedrørende fradragsret var ikke af en sådan karakter,
at klager efterfølgende kunne dokumentere de faktiske omstændigheder og dermed støtte ret på den uformelle forhåndsbesked)

93.220,
(95.627)

(Told- og Skattestyrelsen skulle have underrettet klager om, at behandlingen trak ud, have besvaret rykkerskrivelser og desuden have
vejledt klager om rette afgørelsesmyndighed på et langt tidligere tidspunkt)

93.283

(Klager blev fejlagtigt under tjenstligt forhør vejledt om, at han havde
pligt til at udtale sig om sagens faktiske omstændigheder)

92.60

(Medarbejder i Finansministeriet havde fejlagtigt udtalt, at A’s sag om
genansættelse i Justitsministeriet risikerede at blive forsinket som følge af, at A havde indgivet klage til ombudsmanden)

92.104

(Kritik af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelte et selskab, at en
klage til ombudsmanden ikke kan tillægges opsættende virkning, hvilket ikke var retligt udelukket, men beroede på styrelsens eget skøn)

92.130

(Justitsministeriet/politimesteren skal sørge for, at der ikke bliver taget
skridt til fuldbyrdelse af en dom, uden at den domfældte er vejledt om
muligheden for at indgive ansøgning til landsrettens præsident om udsættelse eller standsning af straffuldbyrdelsen)

92.222

(Skatteministeriet afslog at godkende forening som omfattet af ligningslovens § 8A med henvisning til praksis. Foreningen havde påberåbt sig, at denne praksis ikke var blevet fuldt i alle tilfælde, men blev
af ministeriet fejlagtigt vejledt om, at fravigelse kun var sket i et fåtal
af tilfælde)

91.143

(I en skatteinddrivelsessag havde kommunen tilsidesat sin pligt til at
oplyse om, hvilke krav der var blevet fyldestgjort, når der skete inddrivelse gennem modregning samt om mulighederne for at søge om
henstand med skattebetalingen efter klage over skatteansættelsen)

91.150

(Told- og Skattestyrelsen burde have oplyst klager om, hvorpå sagens
behandling beroede. Styrelsen burde også have sikret sig, at klager
kunne læse en fremsendt tysk skrivelse. I benægtende fald burde klager være tilbudt hjælp til oversættelse af skrivelsen)
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90.187

90.240,
(93.418)

90.246,
(92.477,
94.511)

90.251,
(92.479)

90.270

89.168,
(93.417)

(Klager anfægtede skatteansættelse ved klage til Skatteministeriet, der
snarest muligt burde have vejledt om mulighederne for at søge om
henstand med skattebetalingen)

(Sikringsstyrelsen/Arbejdsskadestyrelsen anmodede en tyrkisk mand
om oplysninger i forbindelse med en arbejdsulykke anmeldt af mandens arbejdsgiver. Manden reagerede ikke på henvendelsen og senere
rykkerskrivelser. Styrelsen burde have undersøgt, om manden havde
forstået anmodningen, da han havde et åbenbart udenlandsk klingende
navn. Den mangelfulde vejledning burde tillægges den retlige virkning, at den pågældende blev stillet på samme måde, som behørig vejledning ville have medført. Sagen blev derfor genoptaget)

(Manglende eller utilstrækkelig vejledning af en ansøger i pensionssager kan efter omstændighederne bevirke, at pension må tilkendes fra
et tidspunkt forud for ansøgningen)

(Det var tvivlsomt, hvornår klager havde modtaget klagevejledning.
Kommunen havde endvidere ikke gjort notat om tidspunktet for anmodningen om en begrundelse efter § 23. Usikkerheden kunne ikke
komme borgeren til skade)
(En borger var ikke blevet vejledt om muligheden for at få dækket sin
børnebidragsforpligtelse efter bistandsloven. Borgeren var repræsenteret ved advokat, hvilket i et vist omfang fritager myndigheden for vejledningsforpligtelsen)

(Manglende eller utilstrækkelig vejledning får efter omstændighederne
den retlige virkning, at den pågældende bør stilles, som var behørig
vejledning givet)

89.370

(Myndigheden burde have vejledt borgeren om muligheden for at få
erstatning efter erstatningsansvarsloven)

88.43

(A-kasse medlem burde have været vejledt om, at særskilt betaling af
et kontingent, som hidtil var blevet trukket i de løbende dagpengeudbetalinger, skulle betales af medlemmet selv, og at manglende betaling
ville medføre slettelse af medlemskabet)

88.168

(Under en samtale i Social- og Sundhedsforvaltningen fik en frasepareret
underretning om, at hun i en periode havde været berettiget til børnetilskud, såfremt hun havde indgivet ansøgning herom. Det følger af almin-

142

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
delige forvaltningsretlige principper, at manglende eller mangelfuld vejledning efter omstændighederne får den retlige virkning, at den pågældende bør stilles på den måde, som behørig vejledning ville have medført. Henstillet, at Amtsankenævnet genoptog sagen til fornyet behandling på baggrund af det anførte)
88.187

(Kritik af, at formanden for Det Sociale Ankenævn havde afvist at give
en besvarelse af et spørgsmål om betydningen af en udsendt vejledning
fra Socialministeriet, der var af væsentlig betydning for vurderingen af
rigtigheden af ankenævnets afgørelse)

87.95

(Kritik af, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning, havde vejledt ansøgeren om muligheden for domstolsbehandling efter retsplejeloven)

87.102

(Erstatningsansvar. Når en myndighed vejleder om et retsområde, som
myndigheden burde have forstand på, antages det, at målestokken for et
ansvar for manglende eller mangelfuld vejledning følger målestokken
for et professionsansvar)

87.138

(Henstillet, at Skattedepartementet udvidede praksis med hensyn til frafald af procenttillæg i en sag, hvor der ikke var givet vejledning om muligheden for at undgå procenttillæg ved at indbetale restskat. Den manglende vejledning skulle ikke komme borgeren til skade)

87.232

(Det var uheldigt og vildledende, at der inden for området vedrørende
rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem vejledningens oplysninger om det retlige grundlag og den udøvede praksis vedrørende dispensation i forbindelse med en overskridelse
af ansøgningsfristen. Henstillet, at der i forbindelse med et kommende
ansøgnings- og informationsmateriale på området blev oplyst om dispensationspraksis)

87.237

(Vejledningen skal være juridisk korrekt og så omfattende og detaljeret, at det konkrete informationsbehov imødekommes på en rimelig
måde. Kritik af, at myndighedens vejledning om ytringsfrihed ikke levede op til disse krav)

86.99

(Landbrugsministeriet havde givet A misledende oplysninger om hendes
retlige muligheder for at bebygge sin landbrugsejendom. A blev først
under ombudsmandens behandling af sagen klar over, at hun i en periode
havde haft mulighed for at bebygge ejendommen. Kritik af, at ministeriet, der måtte være klar over A’s misforståelse, ikke havde givet A nærmere vejledning om retstilstanden ved en af de mange anledninger, sagen gav, men tværtimod – som noget tydede på – bevidst havde søgt at
holde A i uvidenhed om hendes adgang til at bebygge ejendommen)
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85.48

(En mand ønskede at klage over en afgørelse om dagpenge fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. I stedet for at sende klagen til
den rigtige myndighed, sendte han den til sin A-kasse. A-kasser er ikke en del af den offentlige forvaltning. Ved bekendtgørelse var der
imidlertid fastsat nærmere regler om indgivelse af klage over afgørelse
fra en A-kasse. Bekendtgørelsen indebar bl.a., at klage til direktoratet
for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra en hovedledelse
skal indgives til hovedledelsen. På denne baggrund kunne der rejses
spørgsmål om, hvorvidt der ved afgørelser om iagttagelse af klagefristerne inden for dette forvaltningsområde ganske kunne bortses fra, at
en klage er rettidigt indgivet til vedkommende A-kasse. Ankenævnet
besluttede at betragte klagen som rettidig indgivet)

85.163

(Bestemmelser om klagefrist er principielt kun anvendelige på klager,
der angår forhold, som i øvrigt er undergivet klageinstansens kompetence. I tilfælde, hvor det er åbenbart, at denne grundlæggende procesforudsætning ikke er opfyldt, må klagen afvises med henvisning hertil,
uanset om klagen er »rettidigt« indgivet)

85.169

(Den Sociale Ankestyrelse havde afvist at realitetsbehandle en ansøgning om forhøjelse af tilkendt invalidepension. Efter reglerne kunne
pensionstypen kun ændres, hvis ansøgning herom blev indgivet, inden
den pågældende fyldte 60 år. I det foreliggende tilfælde skyldtes det
forhold – at ansøgningen var fremsendt for sent – en erkendt fejl på
det hospital, hvor ansøgeren var indlagt til behandling. Henstillet, at
ankestyrelsen genoptog sagen)

82.124

(Et amt havde i et brev, uden at kontakte ansøger, forelagt dennes ansøgning for ægtefællen, uanset at ansøger i ansøgningen havde anført, at
han ikke ønskede, at ægtefællen blev bekendtgjort med hans økonomiske forhold. Kritik af, at amtet ikke havde vejledt ansøger om hans mulighed for at tilbagekalde ansøgningen, forinden amtet forelagde oplysningerne for ægtefællen)

80.124

(Ønskeligt om de sociale myndigheder havde vejledt et forældrepar
om reglerne i forbindelse med spørgsmålet om forældremyndighed)

80.480

(Kritik af, at Rigsombudsmanden på Grønland i en pressemeddelelse
om forbud mod torskefiskeri fejlagtigt havde givet udtryk for, at der
var det fornødne retsgrundlag for forbudet)

80.695

(Et statsamt ophævede en aftale om børnebidrag som værende i strid
med barnets tarv. I forbindelse med indgåelse af aftaler om børnebidrag er det af betydning, at parterne er klar over muligheden for, at aftalen kan ændres af statsamtet)

78.261

(Kritik af manglende vejledning i forbindelse med separation og
skilsmisse om muligheden for at opnå »konfirmationsbidrag«. Der var
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ikke vejledt om, at »konfirmationsbidraget« kunne ydes, selv om barnet ikke skulle konfirmeres)
78.312

(Generelle synspunkter om at give pensionister informationer om den
samlede opgørelse, der finder sted ved tildeling af invalidepension,
samt om muligheden for at gøre tilbagebetalingskrav gældende)

78.340

(Vigtigheden af, at 1. instanserne får vejledning. Henstillet, at Justitsministeriet overvejede at vejlede amterne om reglerne i børnelovens §
18, stk. 2, 2. pkt., og eventuelt i forbindelse hermed om den praksis,
der kan ventes fulgt på grundlag af bestemmelsen)

78.422

(Vigtigheden af, at 1. instanserne får vejledning. Henstillet, at Boligministeriet genoptog en sag om beregning af boligsikring til en lejer i
en el-opvarmet ejendom. Ministeriet burde i den forbindelse overveje
at udsende en vejledning til kommunerne og amterne om boligsikringsberegningen for el-opvarmede lejligheder)

77.104

(En skatteyder spurgte en kommune, om en henvendelse havde opsættende virkning for fristen til at klage til Landsskatteretten. Kritik af, at
svaret først nåede frem efter klagefristens udløb)

77.153

(Vigtigheden af, at myndighederne oplyser om risikoen for, at den påklagede afgørelse kan ændres til skade for klager. Princippet om reformatio in pejus)

77.374

(Vigtigheden af, at ansøgere er velinformerede)

77.499

(Vejledning om sygedagpengesystemet)

76.237

(Vigtigheden af, at myndighederne oplyser om risikoen for, at den påklagede afgørelse kan ændres til skade for klager. Princippet om reformatio in pejus)

76.386

(Forespørgsel til Arbejdsministeriet, om ministeriet og Arbejdsdirektoratet overvejede eller ville være indstillet på at overveje, at der blev
udarbejdet en pjece eller lignende med information til arbejdsløse om
deres rettigheder og pligter i forhold til arbejdsformidlingskontorer og
arbejdsløshedskasser)

75.94

(Vejledningspligt på myndighedens initiativ var aktuel i sager, hvor
ejere af faste ejendomme, som skulle betale frigørelsesafgift, havde en
vis adgang til at kræve ejendommen overtaget af det offentlige. Ombudsmanden henstillede til, at det blev overvejet at vejlede om adgangen til frigørelsesafgift i standardmeddelelser)

73.50

(Om en myndighed af egen drift skal vejlede om en dispensationsmulighed, beror på en konkret vurdering af borgerens interesse i at få di-
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spensation og af, hvor realistisk muligheden er for at opnå en sådan
dispensation)
73.75

(Kritik af, at et amtsråd og Vejdirektoratet ikke i forbindelse med en
ekspropriation i fornødent omfang havde vejledt eksproprianten om retsgrundlaget, herunder om, at spørgsmålet om ekspropriationens berettigelse kunne indbringes for taksationsmyndighederne)

67.22

(Det var en fejl, at parterne i en ægteskabssag ikke var blevet vejledt
om, at en aftale vedrørende samværsret ikke var bindende for familieretsmyndighederne)

62.21

(Ved behandlingen af sager, for hvilke der er fastsat et gebyr efter §
17 i lov om udenrigstjenesten, burde Udenrigsministeriet overveje, om
det ville være hensigtsmæssigt på et så tidligt tidspunkt som muligt at
vejlede den bistandssøgende om dette gebyr)

59.69

(Klager havde rimelig anledning til at rejse spørgsmålet om Sundhedsstyrelsens vejledningspligt over for en læges patienter om forskellige
præparater)

59.146

(Da der var en offentlig interesse i at få nem adgang til politivedtægten, burde Justitsministeriet overveje muligheden for, at vedtægten
blev trykt på det offentliges regning med henblik på salg til private)

58.227

(En politiassistent havde vejledt et reklamebureau forkert om reglerne
på skatteområdet. Det falder uden for politiets beføjelser at tage stilling til afgiftsspørgsmål. Københavns Politi havde da også tilkendegivet, at politiet for fremtiden ville henvise til skattemyndighederne for
så vidt angår vejledning vedrørende afgiftsspørgsmål)

57.118

(Et amt havde begået fejl ved ikke under en vilkårsforhandling at vejlede ægtefællerne om, at aftaler om samværsret ikke var bindende for
myndighederne)

Spørgsmålet om vejledningspligt er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:
04.569 (594ff.), 03. 735 (745ff.), 03.794 (809 og 845), 99.693 (33 og 709ff.), 98.723
(733ff. og 780), 91.207 (214ff., 233 f.), 90.458 (511f.), 90.339 (20, 357, 371f., 397ff.,
417 f.), 88.249 (255, 265ff. og 305).
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3.3.8.

Undersøgelsesforpligtelsen (officialprincippet)

Som et grundlæggende princip i forvaltningsretten gælder, at det påhviler
den enkelte forvaltningsmyndighed selv at fremskaffe fornødne oplysninger
om de foreliggende sager. Det kan eventuelt ske ved, at forvaltningsmyndigheden sørger for, at private – navnlig sagens parter – medvirker til at fremskaffe oplysningerne.
Der kan ikke opstilles nogen almindelig regel om, hvilke oplysninger og
undersøgelser der er nødvendige for at træffe afgørelse i en sag. Oplysningen
af de faktiske omstændigheder styres i første række af det retsgrundlag, som
afgørelsen søges truffet efter, idet der i den konkrete situation skal indhentes
tilstrækkelige oplysninger til at træffe en rigtig og lovlig afgørelse. Myndigheden er derfor allerede sideløbende med sagens oplysning forpligtet til at
tage stilling til retsgrundlaget for at kunne finde ud af, hvilke oplysninger der
er nødvendige for, at myndigheden i den konkrete sag træffer en lovlig og
rigtig afgørelse.
Det følger endvidere af officialprincippet, at myndighederne efter omstændighederne er forpligtede til at forholde sig kritisk til indhentede oplysninger, således at det i videst muligt omfang sikres, at de oplysninger, der
lægges til grund ved afgørelsen, er rigtige og pålidelige.
Reglerne om sagens oplysning anses som garantiforskrifter, der tjener som
garanti for den trufne afgørelses lovlighed og rigtighed. Mangler ved sagens
oplysning er derfor en retlig mangel, der generelt er egnet til at påvirke afgørelsens indhold, og derfor som udgangspunkt vil medføre ugyldighed.
Konkrete domme:
2006.607 H

(Skattemyndighederne anset for at have tilvejebragt det fornødne
oplysningsgrundlag til at træffe afgørelse om lønindholdelse på grund af
skatterestancer, da myndighederne havde udarbejdet et budget blandt
andet på grundlag af oplysninger fra skatteyderen, og da skatteyderen
havde været indkaldt til flere møder med henblik på at dokumentere
indtægter og udgifter, som skatteyderen imidlertid mødte ikke op til)

2006.657/2 V

(Forsvarskommandoens beslutning om ikke at tildele to
elektromekanikere individuelt løntillæg, selvom begge var indstillet
hertil af flere chefer, anset for ugyldig, da forsvarskommandoen ikke
havde taget skridt til at sikre, at fællestillidsmandens oplysninger til
støtte for ikke at tildele de to mekanikere individuelt løntillæg ikke var
begrundet i mekanikernes medlemskab i et andet fagforbund end det,
tillidsmanden repræsenterede. Mekanikerne tildeltes erstatning, da
lønforhandlingerne ikke kunne genoptages)
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2006.1018 H

(En kommune, der fastholdt et krav om aktivering af en
bistandsmodtager – på trods af lægeerklæringer om bistandsmodtagerens
svære migræneagtige hovedpine – og som i april 2001 stoppede
udbetaling af kontanthjælp som følge af den pågældendes udeblivelse fra
aktivering, havde ikke på det daværende lægeerklæringsgrundlag pligt til
at foranledige yderligere undersøgelser af den pågældendes sygdom. Da
det i august 2001 kom frem, at den pågældende muligvis led af
Aspergers syndrom, iværksatte kommunen indenfor rimelig tid
yderligere lægelige undersøgelser og indledte i juni 2002 en
førtidspensionssag. Kommunen havde således ikke påført borgeren en
retstridig krænkelse og godtgørelse for tort blev afvist)

2005.303 H

(Fortolkning af udlændingelovens § 40. Ministeriet for Udlændinge,
Indvandrere og Integrations afgørelse om at nægte opholdstilladelse med
henvisning til, at to børn, der søgte familiesammenføring, ikke undergik
en aldersundersøgelse som krævet af ministeriet, ophævet og hjemvist til
fornyet behandling. Det blev lagt til grund, at den manglende
aldersundersøgelse ikke skyldes børnenes forhold. I en sådan situation
var det en fejl, at risikoen for den manglende aldersundersøgelse – uden
videre – var lagt hos ansøgerne. Ministeriet havde ikke foretaget en
konkret vurdering af, om de af børnene oplyste aldre var rimeligt
bestyrkede af andre omstændigheder. Betydningen af denne mangel forstærkes af, at en ikke-sagkyndig, subjektiv aldersbedømmelse ud fra fotografier udgjorde en væsentlig del af begrundelsen for kravet om aldersundersøgelse. Det samme gælder en antagelse om og hensyntagen
til, at ansøgernes fader under sin asylsag skulle være fremkommet med
upræcise oplysninger om drengenes alder ved kun at oplyse fødselsår ikke fødselsdato - idet skemaerne fra marts 1999 ifølge hans forklaring
for byretten er udfyldt ved hjælp af tolk, og skemaet fra december 1999
var ledsaget af identitetskort med oplysning om drengenes fødselsdatoer.
På denne baggrund fandt Højesteret, at den manglende aldersundersøgelse ikke kan være afgørende. Bevisbedømmelsens udfald må herefter i overensstemmelse med lovforarbejderne - bero på, om »udlændingenes
oplysninger dog er blevet rimeligt bestyrket af andre omstændigheder«.
Med henblik på, om denne bedømmelse kunne foretages, blev sagen
herefter hjemvist)

2005.349 H

(Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra
virksomheder, at de vejledende grænseværdier for støjbelastningen er
afhængige af områdetypen, og at denne normalt bestemmes ud fra den
planlagte anvendelse. Et område var tidligere blevet henregnet til områdetype 5, men Miljøstyrelsen havde denne status, hvilket blev prøvet under sagen. Da der ikke efterfølgende var sket nogen ændring i områdets
retlige status, ligesom det ikke var godtgjort, at der var sket relevante
ændringer vedrørende de faktiske forhold, fandt Højesteret, at Miljøstyrelsen ikke havde været berettiget til at foretage en anden kategorisering)
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2005.397 S

(I en sag om påbud fra Sikkerhedsstyrelsen om tilbagekaldelse af en
række barnevogne, kunne styrelsen ikke dokumentere, at det var den
rigtige barnevogn, som man havde testet. Retten udtalte på denne
baggrund, at »Sikkerhedsstyrelsens afgørelse lider derfor af en væsentlig
mangel som følge af en faktisk vildfarelse«. Afgørelserne blev ophævet
som ugyldige på grund af denne og andre sagsbehandlingsfejl, men
virkningen blev suspenderet, indtil styrelsen havde truffet nye afgørelser
i deres sted, da der under bevisbedømmelsen var godtgjort, at et andet
resultat kunne føre til farlige situationer)

2005.1520 H

(Patientforsikringens afgørelse om méngrad og godtgørelse for svie og
smerte blev påklaget til Patientskadeankenævnet. Selvom hverken
sygehuset, der havde behandlet patienten, eller sygehusets
forsikringsselskab nedlagde påstand eller afgav svar i sagen, var
Patientskadeankenævnet ikke afskåret fra at ændre Patientforsikringens
afgørelse til skade for patienten. Patientskadeankenævnets
tvistløsningskarakteristika til trods var nævnet undergivet
officialprincippet, og nævnet skulle derfor nå den efter nævnets
opfattelse rigtige afgørelse)

2005.1780 H

(Da udlændingemyndighederne i en sag om opholdstilladelse til et sygt
barn, der opholdt sig Tyrkiet, havde lagt forkerte oplysninger til grund
om omfanget af moderens ophold i Tyrkiet for at pleje sit barn, og da det
ikke kunne afvises, at myndighederne på baggrund af praksis om reglen i
udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1, havde truffet en anden afgørelse, hvis
det korrekte faktum blev lagt til grund, blev afgørelsen ophævet og
sagen hjemvist til fornyet behandling)

2005.2489 H

(En kommune havde forgæves indkaldt en sygemeldt landmand til
opfølgningssamtaler omkring hans arbejdsevnesituation. Herefter lagde
kommunen på baggrund af foreliggende lægeudtalelser mv. til grund, at
landmanden kunne genoptage arbejdet fuldt ud og standsede derfor
fremtidige udbetalinger af sygedagepenge. Det Sociale Nævn hjemviste
afgørelsen med henvisning til, at landmanden ikke havde haft lejlighed
til at fremlægge sin situation mv. over for kommunen samt på grund af,
at kommunen ikke havde sørget for udarbejdelse af skriftlige
evalueringer mv. Højesteret fandt ikke, at den skete hjemvisning
indebar, at den trufne afgørelse var ugyldig. Kommunen var herefter
ikke afskåret fra at træffe en ny afgørelse med samme indhold. Denne
afgørelse blev da også efterfølgende stadfæstet af ankestyrelsen.
Højesteret fandt heruover ikke, at der var grundlag for, at kommunens og
ankestyrelsens afgørelser var ugyldige som følge af de
sagsbehandlingsfejl, der var begået, da disse fejl ikke var af betydning
for de trufne afgørelsers lovlighed og rigtighed)
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2005.2527/2 H

(En kommune afslog af give dispensation til et hegn, der ubestridt var
opført i vejskellet i strid med en lokalplan. Bestemmelsen i lokalplanens
§ 8, stk. 3, var omfattet af kommunens tilsynspligt, jf. planlovens § 51.
Efter det oplyste påså kommunen alene overholdelse af bestemmelsen i
forbindelse med byggesager og ved modtagelse af konkrete klager.
Kommunen skred således ikke uden konkret anledning ind over for hegn
opført i strid med bestemmelsen, selv om det må antages, at kommunen
allerede i 1995 var bekendt med, at sådanne tilfælde forekom. Denne
praksis for tilsyn med og håndhævelse af lokalplanens hegnsbestemmelse kan imidlertid ikke føre til, at de pågældende borgere ud fra en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning havde krav på at få den ansøgte dispensation. Det var derfor ikke afgørende i denne sammenhæng at foretage nærmere undersøgelser vedrørende den hidtil førte praksis)

2004.622 V

(Skov- og Naturstyrelsens beslutning om at udsætte bævere var ikke
ugyldig, idet der bl.a. ikke var grundlag for at fastslå, at afgørelsen var i
strid med habitatdirektivets art. 22, litra a, eller Bern-konventionens art.
11, stk. 2, litra a. Det anførtes videre bl.a., at afgørelsen med tilhørende
vurdering af de miljømæssige konsekvenser var en generel tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 31 til genudsætning af bæveren i Danmark
uden stillingtagen til de konkrete udsættelsesområder. Afgørelsen var
truffet af styrelsens økologiske kontor, som allerede på grund af tilladelsens generelle karakter ikke ved afgørelsen havde haft pligt til at foretage
nogle nærmere angivne vurderinger efter habitatdirektivet. Derimod var
Naturklagenævnets beslutning i en klagesag, hvor et amt konkret havde
bestemt, at der skulle ske udsætning af bævere i området ved Flynder Å,
ugyldig. Baggrunden herfor var, at der hverken i forbindelse med Naturklagenævnets afgørelse eller amtets forudgående afgørelse herom var anført noget om udsætningens påvirkning af de beskyttede dyrearter og naturtyper i Nissum Fjord, jf. § 6, stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse
om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. Sådanne vurderinger var heller ikke foretaget af amtet eller af
nævnet, og dette måtte, i hvert fald således som sagen var forelagt, føre
til, at afgørelsen herom var ugyldig. Da det ikke på forhånd kunne udelukkes, at der efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, kan gives tilladelse til udsætning af bævere i Klosterheden Statsskovdistrikt efter foretagelse af sådanne vurderinger, var der ikke grundlag for indfangning af de
allerede udsatte bævere, men sagen måtte hjemvises til fornyet behandling)

2004.861 H

(Ministeriet afviste at realitetsbehandle en asylsag, idet der blev lagt til
grund, at denne skulle behandles i Frankrig. Højesteret fandt, at der var
foretaget tilstrækkelige undersøgelser vedrørende den pågældendes identitet, bl.a. fordi dette spørgsmål tillige kunne prøves under sagen i Frankrig)
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2004.1450 H

(Oplysninger om en borgers forudbestående lidelser forelå for Den Sociale Ankestyrelse i forbindelse med deres afgørelse. Styrelsen vurderede
imidlertid, at reduktionen af A's erhvervsevne med 50 % var begrundet i
den arbejdsskade, hun tidligere havde pådraget sig. Højesteret fandt ikke
grundlag for at fastslå, at ankestyrelsens sagsbehandling frem til afgørelsen var behæftet med mangler vedrørende sagens oplysning, der kan begrunde en hjemvisning af sagen. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at det følger af formodningsreglen i § 13 i den dagældende arbejdsskadeforsikringslov, at det påviste tab af erhvervsevne skal anses for at
være en følge af den indtrufne skade, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod)

2003.199 V

(Kommune havde ikke varetaget sin oplysningspligt ved en konkret forespørgsel om ejendomsoplysninger, herunder brandmæssige vilkår i
forbindelse med køb af et pensionat. Selvom brandsyn efter aftale reelt
blev varetaget af politiet, var kommunen den kompetente myndighed og
burde derfor have kontaktet politiet med henblik for tilstrækkelig oplysning af sagen eller have henvist køberen til politiet. Kommunen fandtes
således erstatningspligtig)

2003.770 Ø

(Autorisation til at drive økologisk jordbrugsproduktion blev inddraget
alene på baggrund af en kontrollørs indberetning. Dette var også tilfældet, da sagen senere blev genoptaget. Der må stilles strenge krav til den
indhentede dokumentation i forbindelse med et sådant indgreb. Indberetningen var et kritisabelt spinkelt grundlag bl.a. henset til, at indberetningen beroede på en kort og ufyldestgørende besigtigelse, der ikke varede mere end 15 minutter, og som ikke kunne anses for at være egnet til
at danne grundlag for en så indgribende afgørelse)

2003.1011 H

(En borger blev af Det Sociale Nævn og senere Den Sociale Ankestyrelse tilkendt forhøjet almindelig førtidspension efter lov om social pension. Dette ønskede borgeren ændret til tilkendelse af mellemste førtidspension. Det var imidlertid en betingelse for dette, at ansøgerens erhvervsevne på grund af fysisk eller psykisk invaliditet varigt var nedsat
med omkring 2/3. Højesteret antog, at de relevante oplysninger var indgået ved ankestyrelsens vurdering af sagen, og der forelå derfor ikke et
tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte den af ankestyrelsen
trufne afgørelse)

2003.1462 H

(Ved fastsættelse af ægtefællebidrag havde en borger undladt at fremlægge relevant dokumentation vedr. hans økonomiske forhold, og dermed kunne det ikke kritiseres, at Civildirektoratet ved vurderingen af bidragets størrelse havde lagt de oplysninger, som de var i besiddelse af, til
grund)
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2003.2202 V

(Kommune afskedigede under et møde en dagplejemoder på baggrund af
nogle modtagne skriftlige klager. Kommunen undersøgte imidlertid ikke
nærmere berettigelsen af disse klager på trods af, at dagplejemoderen og
hendes mand havde bestridt disse. Dette var i strid med officialmaksimen)

2002.1325 Ø

(Københavns Amt vedtog i et regionsplanstillæg, at der skulle opføres en
yderligere kraftvarmeenhed ved Avedøreværket i Hvidovre Kommune.
Kommunen gjorde herefter gældende af afgørelsen var ugyldig, da ikke
alle relevante oplysninger var indgået i afgørelsesgrundlaget, samt et
medlem af amtsrådet var inhabilt. Landsretten fandt, at de oplysninger,
der var indhentet som led i VVM processen, var tilstrækkelige til en fyldestgørende beskrivelse af de relevante og væsentlige miljømæssige
aspekter, og det var ikke godtgjort, at disse oplysninger ikke var indgået
i bedømmelsesgrundlaget)

2002.1488 H

(A søgte om mellemste førtidspension. Den Sociale Ankestyrelse afslog
anmodningen, hvilket Højesteret stadfæstede. Ved sin afgørelse havde
styrelsen lagt afgørende vægt på lidelsens art og sværhedsgrad og skønnede, at der var mulighed for at forbedre hendes nuværende erhvervsevne. At der ikke forud for afgørelsen var foretaget undersøgelse af revalideringsmuligheder, arbejdsprøvning eller lignende, kunne under de foreliggende omstændigheder ikke føre til et andet resultat)

2002.2338 V

(En kvinde pådrog sig i en whiplash-læsion ved et færdselsuheld. Hun
blev tilkendt forhøjet almindelig førtidspension, der forhøjedes til mellemste førtidspension, idet hun samtidig fik afslag på sin ansøgning om
at få tilkendt højeste førtidspension. Dette afslag stadfæstedes af Det Sociale Nævn. Kvinden havde til brug for sagen tilvejebragt en række erklæringer fra speciallæger, neuropsykolog og praktiserende læge. Nævnet havde i sin afgørelse henvist til nogle af disse erklæringer. For byretten afgav tre af lægerne vidneforklaring, og retten fandt det på baggrund
af lægeerklæringerne og forklaringerne godtgjort, at kvinden ikke havde
nogen erhvervsevne i behold. Kvindens påstand om tilkendelse af højeste førtidspension blev derfor taget til følge. Landsretten bemærkede, at
det ikke af nævnets afgørelse kunne udledes, hvilke oplysninger i det tilvejebragte grundlag for sagens behandling der havde ført til, at kvindens
erhvervsevne ikke – trods de sagkyndige erklæringer – var anset for varigt nedsat til det ubetydelige i ethvert erhverv. I hvert fald på denne
baggrund tiltrådt, at det ved kvindens forklaring og de foreliggende lægelige og neuropsykologiske oplysninger var tilstrækkeligt godtgjort, at
betingelserne for tilkendelse af højeste førtidspension var opfyldt)
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2001.14/1 H

(Under behandlingen af en sag afviste Landsskatteretten en begæring om
adgang til at udtale sig mundtligt for retten under et retsmøde, idet retten
anså sagen for tilstrækkeligt oplyst. Højesteret fandt ikke, at Landsskatterettens afvisning af at holde et møde kunne medføre, at den trufne afgørelse var ugyldig. Baggrunden herfor var, at der ikke var grund til at
antage, at afholdelsen af et retsmøde ville medføre et andet udfald af sagen, og at der i øvrigt ikke var påvist omstændigheder, der gav grundlag
for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn om, at et møde ville være
overflødigt)

2001.1486 H

(Forvaltningsloven gælder ikke direkte for Landssamarbejdsudvalget,
der er nedsat i henhold til landsoverenskomsten mellem Sygesikringens
Forhandlingsudvalg, men organet skal alligevel overholde visse forvaltningsretlige krav som følge af en bestemmelse herom i overenskomsten.
Flertallet fandt, at den konkrete sag trods visse mangler, der ikke kunne
medføre ugyldighed, var forsvarligt undersøgt, inden afgørelsen blev
truffet. Det blev i den forbindelse lagt vægt på, at lægen havde fået fornøden aktindsigt, og at lægen herefter havde haft anledning til blandt andet at udtale om, hvorvidt der manglede oplysninger i sagen).

2000.1380 H

(En afgørelse om støjgrænser for en virksomhed blev annulleret og
hjemvist til fornyet behandling som følge af miljømyndighedernes utilstrækkelige undersøgelser)

1999.1178 H

(I forbindelse med vurdering af grundværdi for nogle arealer, der var
overført til byzone, og som kommunen skulle overtage i medfør af frigørelsesafgiftsloven på grund af tinglyste deklarationer om højspændingsledninger, burde Landsskatteretten have indhentet nærmere oplysninger om deklarationsarealets udstrækning, da man under besigtigelsen af arealerne fik oplyst, at deklarationsarealerne var »et par tusinde m2«. Højesteret anså imidlertid ikke manglen for væsentlig, da
Landsskatterettens afgørelse blev truffet efter, at Landsskatteretten
havde besigtiget arealerne og på grundlag af kortbilag, som angav deklarationsarealernes forholdsmæssige størrelse)

1999.1600 H

(Miljømyndighederne havde ikke hjemmel til at pålægge ejerne af to
forurenede ejendomme at bekoste en undersøgelse af ejendommene,
da forureningen måtte anses for at være sket inden ikrafttrædelse af
miljøbeskyttelseslovens § 72, og da der ikke på tidspunktet for påbudets udstedelse udgik forurening fra ejendommene. Myndighedernes
påbud blev derfor kendt ugyldigt)

1998.74 H

(I 1968 blev der på Anholt indrettet en kommunal losseplads på en
fredet grund, der var nabogrund til en fredet sommerhusgrund. Ved
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senere tidsbegrænsede dispensationer tillod fredningsmyndighederne,
at lossepladsen blev opretholdt. I 1994 tillod fredningsmyndighederne,
at lossepladsen blev indrettet og udbygget som en permanent containerlosseplads. Ejeren af den fredede sommerhusgrund fik medhold i,
at kendelsen fra 1994 var ugyldig som stridende mod fredningen på
grund af sagsbehandlingsfejl, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst,
og at kommunens indrettelse af lossepladsen var uberettiget som følge
heraf, og fordi det var sket uden tilvejebringelse af lokalplan. Det havde f.eks. været naturligt, at et fredningsnævn havde besigtiget et fredet
område, før nævnet traf afgørelse om dispensation til oprettelse af en
permanent losseplads)

1998.1193 V

(Ikke grundlag for at anse amtets sagsoplysning i forbindelse med behandling af en sag om overfodring i dambrug for mangelfuld, fordi
amtet ikke havde indhentet oplysninger fra dambrugsejeren om eventuelle problemer som følge af okkerforurening, inden amtet traf afgørelse i sagen)

1998.1228 V

(Kommune fandtes ikke at have ikke begået sagsbehandlingsfejl, som
kunne påføre kommunen et erstatningsansvar ved at have givet afslag
på en ansøgning om pension på grundlag af ansøgerens oplysninger og
tilvejebragte lægeerklæringer, selvom kommunens vurdering blev underkendt af Revaliderings- og Pensionsnævnet og Den Sociale Ankestyrelse)

1997.180 H

(En langtidsledig gjorde indsigelse mod et arbejdstilbud, som den pågældende blev anvist på et genbrug og mødte ikke op på arbejdspladsen. A-kassen meddelte, at den pågældendes dagpenge ville blive
stoppet, hvilket den pågældende indbragte for Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring. Arbejdsmarkedsnævnet afgjorde i den forbindelse, at arbejdstilbudet var rimeligt, hvorefter direktoratet stadfæstede arbejdsløshedskassens afgørelse. Arbejdsmarkedsnævnet måtte gå
ud fra, at spørgsmålet om inhabilitet var belyst ved pågældendes klage
og sagens oplysninger, og nævnet havde derfor ikke begået sagsbehandlingsfejl ved ikke at have taget stilling til inhabilitetsspørgsmålet)

1997.1442 Ø

(Ikke grundlag for at pålægge kommune erstatningsansvar for fejlagtigt at have oplyst i BBR-registeret, at en ejendom var tilsluttet det offentlige kloakanlæg. Kommunen kunne ikke anses for at have udvist
en adfærd i forbindelse med afgivelse af oplysningerne, som kunne
anses som ansvarspådragende. Kommunen frifandtes)

1996.1462 H

(Afskedigelse af klinikassistent ugyldig, da afgørelsen var truffet uden at
inddrage den daglige leder af skoletandplejen og i øvrigt indhente oplys-
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ninger om de ansatte klinikassistenter og deres arbejdsopgaver, og da
den afskedigede ikke var blevet hørt, jf. forvaltningslovens § 19, inden
afskedigelsen. Afskedigelsen anset for ugyldig)

1995.151 V

(Den Sociale Ankestyrelses afgørelse om anbringelse af barn uden for
hjemmet ophævet som ugyldig, da rapporten, som dannede grundlag
for børne- og unge-udvalgs og senere Den Sociale Ankestyrelses afgørelse, ikke opfyldt bistandslovens betingelser hertil, hvorfor afgørelsen
led af væsentlige mangler)

1994.247 H

(Beslutninger om tvangsfjernelse af børn må nødvendigvis træffes forholdsvis hurtigt, og det kan i sådanne situationer komme på tale at slække på kravene til omfanget af de undersøgelser, der normalt skal foretages)

1993.307 H

(Ikke grundlag for at kritisere, at Hyrevognsnævnet lagde vægt på kriterierne årligt indkørte beløb og anciennitet ved den første frasortering af
ansøgere til hyrevognsbevillinger uden at foretage en nærmere individuel vurdering af ansøgningerne, da Hyrevognsnævnet ifølge bekendtgørelse havde pligt til at lægge vægt på disse kriterier ved udøvelsen af sit
skøn, og da antallet af ansøgere betydeligt oversteg antallet af ledige bevillinger)

1977.495/2 H

(En kommunes afslag på ansøgning om hyrevognsbevilling tilsidesat
som ugyldig, da afslaget var baseret på kritiske oplysninger, som var
indhentet fra en taxa-sammenslutning, som ansøgeren ikke var medlem
af, uden at ansøgeren havde haft lejlighed til at udtale sig om oplysningerne)

1975.1118 H

(Stærksstrømsloven og ekspropriationsloven ansås for at indeholde fornøden hjemmel til at foretage undersøgelser i forhold til mulighederne
for at opføre et påtænkt elværk (nuklearanlæg) på privat ejendom)

1960.1101 Ø

(Et huslejenævns godkendelse af lejeforhøjelse alene på grundlag af en
hovedentreprisekontrakt for det gennemførte moderniseringsarbejde tilsidesat, blandt andet fordi afgørelsen ansås for at være truffet på et
ufuldstændigt grundlag)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
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05-4-1

(Såfremt en myndighed ikke kan antages at have den fornødne sagkundskab, er den efter omstændighederne forpligtet til at søge fornødne oplysninger om det pågældende område med henblik på at opnå et sådant
kendskab. Det var derfor beklageligt, at et tilsynsråd ikke indhentede en
udtalelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om forståelsen af nogle bestemmelser i lovgivningen om almene boliger, som styrelsen administrerede, idet tilsynsrådet, der havde et generelt tilsyn med kommunens virksomhed, ikke kunne anses for at besidde den nødvendige særlige fagkundskab til at vurdere, om kommunen havde handlet inden for lovens
rammer i en sag om en andelsboligforenings opkrævning af et tillægsbidrag fra en afdeling. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at Erhvervs- og Boligstyrelsen telefonisk havde tilkendegivet, at tilsynsrådet
selv måtte tage stilling til den konkrete sag. Tilsynsrådet skulle endvidere i forhold til klagen have inddraget reglerne om beboerdemokrati.
Henstillet, at Tilsynsrådet genoptog sagen)

05-6-2

(En diskretionær påtale skulle for at være hjemlet i ledelsesretten være
fremadrettet med henblik på at ændre den ansattes fremtidige adfærd. Da
sognepræsten helt fik frataget begravelsesmyndigheden, var en påtale
omkring sognepræstens udførelse af begravelseshvervet således uhjemlet. Ombudsmanden mente i øvrigt, at der var betydelig tvivl om det bevismæssige grundlag for fratagelsen af begravelseshvervet)

05-10-1

(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration havde nægtet en
mand indsigt i sin ægtefælles opholdstilladelsessag med den begrundelse, at en af de personer, som Udlændingestyrelsen havde talt med i sagen, frygtede repressalier fra manden. Den pågældende borger ønskede
derfor anonymitet. Ombudsmanden udtalte, at en nærmere vurdering af
styrken af de modstående hensyn til personen, der talte imod aktindsigt,
skulle afdækkes, og det var derfor nødvendigt, at ministeriet indhentede
oplysninger om de skadevirkninger, der kunne tænkes at ramme den pågældende eller grunden til frygten herfor. Henstillet at sagen blev genoptaget. Ministeriet gav herefter på baggrund af en fornyet vurdering aktindsigt)

05-10-2

(En bosnisk-hercegovinsk kvinde søgte om genoptagelse af afslag på
opholdstilladelse, idet hun i tiden fra ansøgning om opholdstilladelse til
afgørelsestidspunktet var blevet skilt. Udlændingestyrelsen og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration afviste at genoptage sagen
under henvisning til kvindens sociale netværk i Bosnien. Myndighederne
baserede imidlertid deres afgørelser på oplysninger om kvindens sociale
netværk i Bosnien, der var mere end 3 år gamle. Der var et betydeligt
behov for at indhente mere aktuelle oplysninger om kvindens sociale
netværk, idet oplysningerne om netværket først havde haft betydning efter kvindens skilsmisse. Henstillet, at myndighederne genoptog sagen)

05-13-1

(Det var beklageligt, at Skatteministeriet afgjorde sag om aktindsigt
uden at være i besiddelse af sagsakterne, idet en myndighed normalt ikke
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kan behandle sager om aktindsigt uden at være i besiddelse af – og gennemgå – de akter, som ansøgeren ønsker indsigt i)
05-19-1

(Elsparefonden krævede tilbagebetaling af udbetalt tilskud til etablering
af fjernvarme med den begrundelse, at der ikke var opstillet radiatorer i
alle rum i overensstemmelse med en internt fastsat regel. Indholdet af
denne interne regel fremgik ikke entydigt af de tekniske standarder på
området, som der var henvist til i ansøgningsskemaerne. En manglende
afkrydsning af skemaet kunne ikke længere tillægges vægt, idet myndighederne inden tilsagnet blev givet havde pligt til at påse, at ansøgningsskemaerne var korrekt udfyldt)

04.79

(En ansat i arbejdsformidlingen, der stod overfor nedskæringer, blev afskediget med henvisning til, at den pågældende viste mindre tilbøjelighed til selvstændigt initiativ. Myndigheden burde i denne situation have
indhentet oplysninger om de enkelte medarbejdere og deres opgaver,
førend det blev besluttet, hvem der skulle afskediges, og burde derfor
have søgt konkrete oplysninger om, hvorledes den pågældendes mindre
tilbøjelighed til selvstændige initiativer viste sig)

04.114

(Personalestyrelsen burde i en sag om aktindsigt i en generel sag indeholdende direktørkontrakter have indhentet udtalelser fra direktørerne,
således at udtalelserne fra disse kunne indgå i den konkrete afvejning af,
om der skal gives aktindsigt. Baggrunden herfor var navnlig, at det ikke
uden en udtalelse fra den enkelte direktør var muligt at vurdere, om de
hensyn, der kunne begrunde afslag, i den konkrete situation var tilstrækkelig tungtvejende. Aktindsigtsspørgsmålet skulle afklares efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6. Personalestyrelsen genoptog sagen og
gav efterfølgende aktindsigt, hvor der hidtil ikke på anden vis var givet
aktindsigt)

04.175

(Erstatningsnævnet afslog at give erstatning til en ung mand, der blev
udsat for vold blandt under henvisning til, at den unge mands fader havde tilbagekaldt politianmeldelsen angiveligt på den unges vegne. Kritisabelt, at nævnet ikke, forinden der blev truffet afgørelse om afslag, undersøgte, om der forelå dokumentation for at faderen handlede efter bemyndigelse fra den unge. Det var ydermere kritisabelt, at nævnet ikke på
baggrund af efterfølgende henvendelser, hvor den unges advokat blandt
andet gjorde opmærksom på, at det var faderen, der tilbagekaldte anmeldelsen, undersøgte disse forhold nærmere inden nævnet afslog at genoptage af sagen. Det forhold, at indsigelserne mod nævnets beslutningsgrundlag kun kom sent i forløbet kunne ikke tillægges betydning)

04.217

(Det var kritisabelt, at et arresthus ikke afventede endelig obduktionserklæring i en sag om dødsfald i arresthuset, forinden det sendte indberetning om dødsfaldet med indstilling til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det var ydermere kritisabelt, at direktoratet ikke inddrog en fuldstændig udgave af den foreløbige obduktionserklæring og ikke afventede
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den endelige erklæring, inden direktoratet traf afgørelse i sagen, da den
endelige obduktionserklæring – som illustreret i den konkrete sag – kunne give anledning til at foretage yderligere undersøgelser i arresthuset,
der ikke først blev iværksat)
04.297

(Kritik af, at en afgørelse ikke indeholdt en korrekt og fyldestgørende
beskrivelse af mulighederne i praksis for at give en forlængelse af visum. Det var endvidere beklageligt, at ministeriet i udtalelser til ombudsmanden havde givet ukorrekte oplysninger)

04.328

(Der er normalt ikke nogen begrænsning i adgangen til at komme med
nye faktiske omstændigheder eller andet nova under rekursinstansens
behandling af sagen. Dette hænger sammen med, at undersøgelsesforpligtelsen indebærer, at rekursmyndigheden aktivt skal medvirke til, at
sagen får den materielt rigtige afgørelse. Rekursmyndigheden kan derfor
endda efter omstændighederne være forpligtet til at inddrage nye oplysninger ved sin bedømmelse af sagen. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration burde derfor have inddraget oplysninger om, at klageren i mellemtiden havde fået dansk statsborgerskab/indfødsret i en sag
om familiesammenføring. Samtidig udtalt, at ny mellemkommende lovgivning og lignende retlige ændringer dog ikke skal lægges til grund for
så vidt, det indebærer en skærpelse. Ministeriet ændrede på baggrund af
den foreløbige redegørelse sin retsopfattelse, hvilket tillige førte til, at
syv andre sager blev genoptaget)

04.346

(En skatteyder bad i en skattekontrolsag om partsaktindsigt i sagen, og
anmodede om, at sagen sattes i bero, indtil han fik indsigt. Kommunen
var ikke i medfør af forvaltningslovens § 11 og § 21 forpligtet til helt at
standse sagsbehandlingen og kunne fortsætte med at oplyse sagen, herunder ved at indhente oplysninger fra klageren selv. Det ville imidlertid
have været bedst stemmende med princippet i bestemmelserne og med
principperne om god forvaltningsskik, at kommunen havde ventet med
at kræve oplysninger fra skatteyderen selv, til spørgsmålet om aktindsigt
var behandlet)

04.375

(Det var kritisabelt, at Det Sociale Nævn ikke indhentede sagens akter
fra kommunen. Det var endvidere kritisabelt, at nævnet ikke havde sikret, at der forelå en genvurdering fra kommunen i en klagesag over
kommunens afgørelse om efterbetaling af boligstøtte. Baggrunden herfor
var, at en rekursmyndighed nødvendigvis må være bekendt med det materiale, som danner grundlag for undermyndighedens afgørelse)

04.391

(En kommune traf tidsbegrænset afgørelse om ret til sygedagpenge ud
fra en prognose i en lægelig vurdering. Efter udløbet af den tidsbegrænsede sygedagpengeperiode traf kommunen på ny tidsbegrænset afgørelse
om ret til sygedagpenge på baggrund af nye lægelige oplysninger. Dette
pågik flere gange. Ombudsmanden anså det for kommunens pligt at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til brug for sygedagpengesagen.
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Kommunen var ikke berettiget til at træffe tidsbegrænset afgørelse, men
burde løbende have indhentet aktuelle lægeerklæringer, inden den traf
afgørelse om ophør af sygedagpenge)
04.425

(En borger gjorde overfor en kommune, der havde standset hans sygedagpenge, fordi han var udeblevet fra en opfølgningssamtale vedrørende
hans sygedagpengesag, gældende, at han ikke havde modtaget indkaldelsen til samtalen sendt med posten. Ombudsmanden udtalte, at det
som udgangspunkt er kommunen, der skal dokumentere, at brevet er
kommet frem. Bevisbyrden kan normalt løftes ved detaljeret at redegøre
for proceduren for afsendelse af post. Brevet må herefter anses for
kommet frem dagen efter afsendelsen, medmindre der foreligger oplysninger, der kan sandsynliggøre et andet forløb. Kommunens praksis om
ikke at kontakte Post Danmark i sådanne situationer kunne derfor i konkrete tilfælde udgøre en tilsidesættelse af officialprincippet)

04.476

(En politikreds havde på baggrund af to andre politimestres indvendinger mod transporten tilbagekaldt en transporttilladelse til et transportfirma. Politikredsen havde oplyst tilbagekaldelsessagen utilstrækkeligt, idet
den ikke havde indhentet oplysninger fra transportfirmaet med henblik
på at få afdækket karakteren og styrken af de hensyn til transportfirmaet,
der talte imod en tilbagekaldelse af den givne transporttilladelse, herunder at en omlægning af transporten ville indebære en fordyrelse for firmaet)

04.508

(En studerende, der ved en fejl glemte at forny sit årskort, fik afslag på
SU i den måned der gik, inden han igen formelt blev indskrevet ved universitetet. SU-styrelsen begrundede afslaget med, at det udover studieaktivitet efter styrelsens egen praksis tillige var et krav, at man var formelt
indskrevet på uddannelsen for at modtage SU. Ombudsmanden udtalte,
at det var i strid med blandt andet officialprincippet på den måde at afskære en studerende fra muligheden for på anden måde at bevise sin studieaktivitet, f.eks. ved erklæringer fra uddannelsesinstitutionen eller lignende. Det kræver særlig lovhjemmel at fravige almindelige principper
for sagsoplysning og bevisbedømmelse)

03.233

(Ved en borgers klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen over et
statsfængsels sagsbehandlingstid var direktoratet nødsaget til at afvente
statsfængslets udtalelse til sagen, førend det traf afgørelse. Det ændrede
ikke herpå, at denne udtalelse var længe undervejs, idet sagen blandt andet vedrørte statsfængslets opfattelse af faktiske forhold og spørgsmålet
om, hvad statsfængslet havde gjort for at sikre sig mod, at sagsakter
fremover forsvandt. Disse forhold kunne ikke belyses tilstrækkeligt uden
et svar fra statsfængslet)

03.264,
(04.56)

(Det var beklageligt, at hverken ministerialbogsføreren eller Kirkeministeriet i en sag om navneændring af en 6-årig piges efternavn ikke forin-
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den navneændringen selv havde gjort sig bekendt med pigens holdning,
idet oplysninger om pigens og moderens holdninger om det forestående
navneskifte kun fremkom indirekte gennem kontakt med anden kirkemyndighed, der havde talt med de pågældende)
03.345

(Told- og Skatteregionen burde ved behandlingen af en klagesag over
afslag på en arvings aktindsigtsanmodning i et dødsbos skatte- og afgiftssag have indhentet sagsakterne fra skatteforvaltningen for derved
selv at kunne bedømme, om dokumenterne med rette var undtaget fra
aktindsigt. Det var beklageligt, at dette ikke skete)

03.385

(En kommune og Det Sociale Nævn havde ved afslag på hjælp til en
tandbehandling lagt vægt på, at det ikke var dokumenteret, at lidelsen
var medfødt. Dette var en væsentlig del af begrundelsen for afslaget.
Generelt udtalt, at hvis der er tvivl om holdbarheden af et væsentligt faktum, hører det med til sagsoplysningen at søge denne tvivl afklaret, således at det ved en sædvanlig bevismæssig vurdering kan afgøres, om den
pågældende oplysning kan lægges til grund for afgørelsen. I den konkrete sag havde ansøgeren selv indhentet speciallægeerklæringer, der fastslog, at lidelsen var medfødt. Myndighederne burde ved tvivl om holdbarheden af de foreliggende oplysninger selv havde undersøgt spørgsmålet nærmere, herunder ved at indhente andre speciallægeerklæring(er)
eller lignende, og det var kritisabelt, at det ikke skete)

03.552

(Det var kritisabelt, at en adjunkt blev afskediget fra en handels- og ingeniørhøjskole på baggrund af nogle anonyme elevevalueringer og adjunktens afvisende holdning til en voksenunderviseruddannelse. Ombudsmanden fandt, at de anonyme evalueringer ikke kunne indgå i afgørelse om afskedigelse, bl.a. fordi myndigheden ikke havde mulighed for
at kontrollere pålideligheden af oplysningerne. Skolen burde herudover
have hørt adjunkten, om dennes afvisende holdning til voksenunderviseruddannelsen, således som dette var kommet til udtryk på et tidligere
møde, var udtryk for, at hun nægtede at deltage i uddannelsen)

03.590

(En adjunkt, der søgte en lektorstilling, havde overfor et professorbedømmelsesudvalg kritiseret institutlederen for videnskabelig uredelighed. Universitetet stillede som vilkår for ansættelsen, at adjunkten undskyldte overfor institutlederen og trak sin ytring tilbage. Ombudsmanden
mente, at for sådanne vilkår kunne være saglige, måtte universitetet
f.eks. gennem samtaler med institutlederen, udvalget og adjunkten sandsynliggøre, at der ville være en væsentlig risiko for samarbejdsvanskeligheder ved at ansætte adjunkten, og at de opstillede vilkårs efterlevelse
væsentligt ville mindske denne risiko)

03.644

(En arbejdspladsvurdering i en ungdomsskole viste stor utilfredshed med
inspektøren. Der blev blandt andet søgt om aktindsigt i de spørgeskemaundersøgelser, der lå til grund for undersøgelsen. En sikkerhedsgruppe
kom med mundtlige tilkendegivelser om, at der ikke fandtes flere doku-
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menter vedrørende en arbejdspladsvurdering (APV) end selve vurderingen, ligesom der var en uklar formulering herom i selve vurderingen.
Kommunen havde imidlertid ikke på denne baggrund et tilstrækkeligt
oplysningsgrundlag til at træffe afgørelse om en aktindsigtsanmodning.
Havde kommunen derimod rettet en konkret henvendelse til ungdomsskolen vedrørende bl.a. eksistensen af spørgeskemaerne, der lå til grund
for APV’en, ville kommunen straks have klarlagt, at disse spørgeskemaer var blevet ulovligt makulerede. Kritik af, at kommunen ikke havde foretaget de fornødne undersøgelser)
02.121

(En borgmester og en kommunaldirektør burde under kommunalbestyrelsens afstemning om indstilling af en kandidat til stillingen som formand for kommunens huslejenævn have oplyst om, at den nuværende
formand ønskede genbeskikkelse, da der var tale om en relevant oplysning i en ansættelsessag. Formanden havde forinden bestyrelsesmødet
mundtligt oplyst kommunaldirektøren herom, der havde videregivet oplysningen til borgmesteren)

02.140

(Det gav ikke anledning til kritik, at Patientklagenævnet som altovervejende hovedregel efter en fast praksis i sager, der vedrørte en klage over
en alment praktiserende læge, indhentede udtalelser fra to andre alment
praktiserende læger, og ikke fra specialister f.eks. i henholdsvis patologi,
hjertesygdomme, mavesygdomme og allergi. Det ændrede ikke herpå, at
klager i den konkrete sag udtrykkeligt havde ønsket, at der blev indhentet udtalelser fra specialister. Ombudsmanden havde dog ikke de fornødne forudsætninger til at vurdere, om sagen konkret var tilstrækkeligt oplyst)

02.194

(Det gav ikke anledning til kritik, at et statsamt ikke forinden dets afgørelse i en sag, som vedrørte en udenlandsk statsborgers datter, der ønskedes adopteret af moderens nye mand, havde foretaget en høring af
barnet, som adoptionslovgivningen ellers gav mulighed for, bl.a. henset
til barnets alder, at der gennem moderen forelå oplysninger om barnets
holdning til adoptionen, og at der ikke på tidspunktet for sagsbehandlingen forelå konflikt mellem faderen på den ene side og moderen og dennes mand på den anden)

02.212

(En borger søgte om aktindsigt i sin navnesag ved Civilretsdirektoratet.
Direktoratet henviste til statsamtet for så vidt angår akter, der havde indgået i sagen ved direktoratet, men som ikke fandtes i direktoratets sag på
det tidspunkt, der blev truffet afgørelse om aktindsigt. Ombudsmanden
udtalte, at Civilretsdirektoratet som klageinstans skulle træffe afgørelse
om aktindsigt i sagen, og at direktoratet i den forbindelse skulle undersøge om der fandtes yderligere akter fra klagesagen hos statsamtet)

02.272

(En teologistuderende søgte om dispensation til for fjerde gang at tage en
eksamen, men Fakultetsrådet meddelte afslag på ansøgningen. I sagsbehandlingen indgik bl.a. en lægeerklæring fra den studerendes læge om-
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kring en angstpræget animositet mod at nærme sig teologistudiets lokaler. Det var ikke kritisabelt, at Fakultetsrådet ikke tillagde lægeerklæringen vægt, idet myndigheden kunne lægge sin egen bevisvurdering til
grund og ikke nødvendigvis var bundet af oplysninger indhentet fra en
sagkyndig)
02.313

(Under hensyn til en lægeerklærings tvetydighed i en sag om ophør af
sygedagpenge burde kommunen have indhentet uddybende lægeudtalelse, inden den traf afgørelse i sagen)

02.347

(En forening klagede på vegne af en kvinde til Det Sociale Nævn efter
klagefristen var udløbet over en kommunes afgørelse om nægtelse af eftergivelse af et lån. Uanset, at foreningen havde gjort gældende, at kvinden på grund af et hospitalsophold og efterfølgende sygdom ikke havde
kunnet klage rettidigt, afviste Det Sociale Nævn at dispensere fra klagefristen. Nævnet burde have undersøgt kvindens helbredsforhold yderligere, forinden det traf afgørelse, da oplysningerne var relevante for sagen)

02.358

(Det var kritisabelt, at Det Sociale Nævn og ankestyrelsen – på trods af
faderens nægtelse – uden nærmere undersøgelser lagde kommunens oplysning om, at han løbende havde fået tilsendt samtlige oplysninger vedrørende sine personlige forhold til grund i en sag om aktindsigt i børnenes bistandssager. Myndighederne havde pligt til at sikre, at oplysningerne i sagen var korrekte og burde have bedt kommunen oplyse, præcis
hvilke dokumenter faderen havde fået udleveret)

02.369

(En borger klagede til Vejdirektoratet over føringen af en af kommunen
planlagt sti. Det var kritisabelt, at Vejdirektoratet i sin afgørelse lagde
vægt på, at selve stiføringen var fastlagt i lokalplanen af kommunen –
uden at være i besiddelse af lokalplanen. Det var endvidere kritisabelt, at
Vejdirektoratet efter at have indhentet et eksemplar af lokalplanen fejlagtigt fastholdt, at stiprojektet var omfattet af planen)

02.412

(Ombudsmanden udtalte, at den alvorlige karakter af sager om uansøgt
afskedigelse indebærer, at det bevismæssige grundlag for samarbejdsproblemerne skal være særlig sikkert. Der må ikke kunne rejses rimelig
tvivl om, at samarbejdsproblemerne forelå, og oplysningerne må efter
omstændighederne være konkretiseret ved angivelse af tid og sted for de
konkrete samarbejdsvanskeligheder)

02.502

(Indhentelse af sygefraværsoplysninger i strid med helbredsoplysningsloven kritisabelt)

02.543

(Det var meget kritisabelt og i strid med den generelle sandheds- og oplysningspligt, at en kommune over for en organisation – der havde begæret aktindsigt – tilsynsrådet, Indenrigsministeriet og ombudsmanden
havde oplyst, at der ikke fandtes oplysninger på skrift om en række kon-
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trakter mellem kommunen og private, når kommunen rent faktisk førte
nogle interne notater, der til dels gengav indholdet af kontrakterne)
02.562

(Det var meget beklageligt, at et amt over for ombudsmanden oplyste, at
en borger, der klagede over amtets sagsbehandlingstid, havde modtaget
svar, selvom amtet først efterfølgende traf afgørelse, og at amtet telefonisk til ombudsmandsinstitutionen oplyste, at sagens dokumenter var afsendt dertil, selvom dette ikke var tilfældet)

01.270 og 276

(To srilankanske drenge rejste ind i Danmark og søgte om opholdstilladelse. De fik hverken asyl eller opholdstilladelse. Indenrigsministeriet skrev bl.a., at der ikke var sikre oplysninger om, at drengenes familie ikke opholdt sig i hjemlandet. Drengenes advokater havde tidligere oplyst, at den ene dreng via Røde Kors havde fået oplyst, at hans
farbror i hjemlandet ikke havde været i kontakt med familien siden
1996. Den anden dreng havde efter ankomsten til Danmark forgæves
forsøgt at spore forældrene gennem Røde Kors. I lyset af officialprincippet og praksis om opholdstilladelse til uledsagede flygtningebørn
blev Indenrigsministeriet bedt om bl.a. at udtale sig om, hvem det påhviler at fremskaffe oplysninger om eventuelle tilbageblevne familiemedlemmer i hjemlandet. I begge sager fandt Indenrigsministeriet det
rettest at meddele opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2,
nr. 4, som følge af manglende netværk i hjemlandet)

01.126

(Et forældrepar gav gennem en årrække pengegaver til deres mindreårige børn til indsættelse på en almindelig bankkonto. Efter faderens
død traf Civilretsdirektoratet afgørelse om, at pengegaverne skulle
indsættes på en konto i en forvaltningsafdeling. Tilkendegivet, at officialprincippet og almindelige bevisprincipper måtte være afgørende
for vurderingen af gavegivers bestemmelse om administration af pengegaven til de umyndige børn. Det forhold, at der var identitet mellem
gavegiver og værge, talte med stor vægt for, at værgerne havde handlet i overensstemmelse med gavegiverens klare hensigt på tidspunktet,
hvor gaverne blev givet. Civilretsdirektoratet genoptog herefter sagen)

01.137

(Det var meget beklageligt, at statsamtet og Civilretsdirektoratet ikke
indhentede oplysninger om faderens forsørgelsesevne, inden der blev
truffet afgørelse om, at han måtte antages at opfylde sin forsørgelsespligt
efter evne og dermed ikke skulle betale underholdsbidrag til moderen)

01.155

(En indsat gjorde i forbindelse med klage over en afgørelse om anbringelse i enrum gældende, at statsfængslet savnede fornødent kendskab til ham. Afgørelsen var imidlertid truffet på baggrund af konkrete
og aktuelle oplysninger fra det personale, som den indsatte dagligt
havde kontakt med. En endelig konstatering af graden af kontakt mellem den indsatte og personalet kunne ikke afklares inden for rammerne af ombudsmandens undersøgelse, fordi ombudsmandsinstitutionen
ikke er egnet til at afklare sådanne bevismæssige spørgsmål)
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01.322

(Danmarks Farmaceutiske Højskole afskedigede fire lektorer, der havde
fysik som fagområde, da man havde besluttet at standse forskningen inden for fysik. Afskedigelserne, der var begrundet i behovet for besparelser, skete uden faglig bedømmelse af de fire lektorer. Der var ikke
grundlag for at tilsidesætte afskedigelsesbeslutningen. Højskolen burde
dog have foretaget en mere omfattende og faglig vurdering af, hvem
man bedst kunne undvære. Dette måtte indebære en vurdering af, om de
personer, der umiddelbart var i søgelyset inden for deres ansættelsesområde, kunne gøre god fyldest på fagområder som blev bevaret, og måske
ligefrem var mere kvalificerede end nogle af de ansatte på disse fagområder)

01.408

(Henstillet, at Den Sociale Ankestyrelse søgte oplysningsgrundlaget
yderligere suppleret, efter at ankestyrelsen havde tilsidesat den eneste
speciallægeerklæring i en sag om førtidspension for så vidt angår forholdet om resterhvervsevnen, idet der ved ankestyrelsens afgørelse i
sagen var en betydelig usikkerhed)

01.443

(Myndighedernes oplysningsgrundlag vedrørende spørgsmålet om en
boligstøttemodtagendes ægtefælles ophold hos boligstøttemodtageren
var meget omfattende, og der var en række oplysninger der pegede
henholdsvis mod fast og løst ophold. Det kunne ikke kritiseres, at
myndighederne ikke afholdt et indenretligt afhør i medfør af retsplejeloven, da dette oplysningsskridt var helt usædvanligt i praksis. Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere myndighedernes bevisvurdering)

01.514

(Kritik af, at Undervisningsministeriet havde godkendt et seminariums
delvise afslag på en pædagogstuderendes anmodning om aktindsigt i
samtlige dokumenter om hans hidtidige uddannelsesforløb. Ministeriet
burde under sagen have indhentet og gennemgået samtlige sagsakter,
som den studerende havde søgt seminariet om aktindsigt i. Henstillet, at
ministeriet genoptog sagen)

01.534

(Et statsamt burde havde skaffet nærmere oplysninger om et udvalgsmedlems deltagelse i drøftelserne i udvalget i en sag om meddelelse af
tilladelse til tilbygning til et sommerhus, der var ejet af dennes fætter,
for derved at kunne vurdere, om udvalgsmedlemmets inhabilitet efter
en konkret væsentlighedsvurdering skulle medføre afgørelsens ugyldighed)

01.539

(Det var kritisabelt, at Det Sociale Nævn ikke havde foretaget en nærmere oplysning og vurdering af sagens konkrete omstændigheder. Nævnet burde særligt have skaffet sig kendskab til socialcentrets journaliseringspraksis, som ombudsmanden fandt kritisabel, før nævnet traf afgørelse i en sag om tilbagebetaling af modtaget boligstøtte som følge af, at
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socialcentret hævdede ikke at have modtaget et brev fra boligstøttemodtageren om stigning i hans indkomst)
01.630

(Det var kommunens ansvar som inddrivelsesmyndighed bl.a. at undersøge, om en bidragsresolution, der dannede grundlag for inddrivelsen af ægtefællebidrag, var faldet bort. Kommunen begik en væsentlig
fejl ved ikke at sikre sig, at der ikke blev inddrevet bidrag på grundlag
af en bidragsresolution, der var bortfaldet som følge af endelig separation)

00.111

(En kommune havde ikke undersøgt en række forhold, inden den traf
en bebyrdende afgørelse vedrørende påbud om tilslutning til offentligt
kloaknet. De uoplyste forhold kunne antageligvis få væsentlig betydning for kommunens stillingtagen i sagen. Henstillet, at tilsynsrådet
genoptog sagen)

00.232

(Kritik af, at Kirkeministeriet bl.a. havde lagt vægt på, at mindretallet i
en menighed i et vist omfang bestod af sognebåndsløsere, uden at ministeriet havde oplysninger om, i hvilket omfang sognebåndsløserne
havde valgret til det pågældende menighedsråd)

00.310
(01.888)

(Myndigheden var i forbindelse med tilvejebringelsen af fakta til bedømmelsen af væsentlige bevistemaer forpligtet til at anvende det
bedste blandt de tilgængelige oplysningsmidler i hvert fald, hvis der
ikke er tale om ganske konkrete og umisforståelige oplysninger. En
arbejdsskadesag kunne have været belyst på en mere sikker måde end
sket. Blandt andet fordi oplysningsgrundlaget i den konkrete sag ikke
havde været fyldestgørende, blev det henstillet, at ankestyrelsen genoptog sagen)

00.345

(Det oplysningsgrundlag, kommunen og senere Det Sociale Nævn traf
deres afgørelser på, ansås for utilstrækkeligt til vurderingen af, om en
persons medicinforbrug var vedvarende)

00.419

(Trafikministeriet ændrede en afgørelse fra et amt. Efterfølgende tilbagekaldte ministeriet sin afgørelse. Kritik af, at Trafikministeriet
uden at have undersøgt spørgsmålet nærmere lagde til grund, at den
første afgørelse ville skabe forsinkelse og fordyre projektet)

99.140

(Indenrigsministeriet havde i udlændingesag pligt til at undersøge rigtigheden af nye oplysninger og vurdere oplysningernes relevans i forhold
til sagen)

99.156

(I sag om bortfald af opholdstilladelse havde myndighederne ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at udlændingen havde opgivet sin bopæl i Danmark, hvilket var en betingelse efter udlændingelovens § 17)
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99.170

(En borgmester udarbejdede en redegørelse på baggrund af en socialchefs indberetning af to socialudvalgsmedlemmer for ulovligheder. Oplysningsgrundlaget led imidlertid af åbenbare mangler, idet der ikke i realiteten var foretaget en egentlig undersøgelse af indberetningerne)

99.218

(Statsadvokats oplysning af politiklagesag. Ikke kritik af, at en afhøringsrapport indgik i sagen, selvom den var udarbejdet af politiet. Rapporten udgjorde det skriftlige grundlag for klagen og var underskrevet af
klageren selv)

99.226

(Tolk slettet fra tolkeregister. Myndigheden bør være varsom med at
lægge anonyme oplysninger til grund. I den konkrete sag burde politiet
f.eks. have undersøgt to navnelister nærmere)

99.299

(Der var ikke hjemmel til at afkræve en feriefond i et amt oplysning om
fondens udlejning af deres sommerhuse)

99.327

(Der var ikke hjemmel til at opgøre et hæftelsesbeløb som et gennemsnitsbeløb. Beløbet skulle fastlægges efter en konkret vurdering af de
faktiske forhold)

99.375

(Parten er forpligtet til at medvirke til sagens oplysning i sager, der rejses
ved ansøgning)

99.384

(Spørgsmålet var, om en førtidspensionist, der delte sin bolig med en
anden mand, var reelt enlig. Kritik af, at der ikke var blevet vurderet, om
der var tale om et ægteskabs- eller partnerskabslignende forhold)

99.398

(Mangelfuld oplysning af sygedagpengesag. Afslag kunne ikke meddeles, blot fordi der blev givet afslag på førtidspension, idet lovens § 22
forudsatte en undersøgelse af, om de øvrige grunde til forlængelse af sygedagpengene var opfyldte)

99.415

(Ved fastsættelse af arbejdsskadeerstatning skete der reduktion under
henvisning til en forudbestående lidelse. Oplysningsgrundlaget fandtes
ikke at have været tilstrækkeligt til at danne grundlag for en afgørelse
om reduktion af erhvervsevnetabet på grund af forudbestående lidelse.
Henstillet, at ankestyrelsen genoptog sagen)

98.74

(Ankenævn lagde i sag om sletning fra A-kasse til grund, at anklagemyndighedens påtaleopgivelse i en sag om bedrageri i hvert fald delvis
var udtryk for procesøkonomiske hensyn. Da der ikke var belæg for
nævnets opfattelse, var dette fejlagtigt)

98.153

(Justitsministeriet havde efter omstændighederne pligt til at inddrage
fremmed ret – engelsk praksis – ved afgørelse af prøveløsladelsessag)
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98.183

98.331,
(99.795)

(Civilretsdirektoratet burde i sag om overførelse af forældremyndighed
have undersøgt og konkretiseret, hvorfor det måtte antages at blive vanskeligt for sønnen at falde til i Danmark)

(I en sag, hvor der var mistanke om, at en mand arbejdede på et værksted, mens han fik sygedagpenge, blev spørgsmålet undersøgt samtidig
af dagpengeudvalget, Told & Skat og politiet. Kritik af, at dagpengeudvalget traf afgørelse i sagen uden at inddrage oplysningerne fra de andre
myndigheders undersøgelser. Dette gjaldt, selv om dagpengeudvalget
ikke var forpligtet til at lægge disse myndigheders bevisvurdering til
grund)

98.350

(En kontanthjælpsmodtager skulle jævnligt møde i retten i udlandet. Ankestyrelsen mente derfor ikke, at den pågældende var berettiget til kontanthjælp, hvis han fremtidigt skulle opholde sig i udlandet i en længere
periode. Da ankestyrelsens oplysninger om varigheden af opholdet i udlandet ikke var tilstrækkelige til at træffe afgørelse, blev afgørelsen kritiseret)

98.360

(Spørgsmålet i sagen var, om der var en fælles husførelse. Udtalt, at
myndighederne var forpligtet til at skaffe nærmere oplysninger om,
hvorvidt pensionisten var reelt enlig, før de kunne lægge til grund, at han
havde fælles husførelse med en anden mand)

98.502

(Afskedigelse på grund af samarbejdsvanskeligheder. Udtalt, at afskedigelsen forudsatte, at der var det fornødne saglige grundlag, og at myndighederne skulle vurdere, om samarbejdsvanskelighederne skyldes den
pågældende afdelingssygeplejerske eller andre. Kritik af, at grundlaget
for afskedigelsen tilsyneladende alene byggede på udtalelser fra nogle få
personer, som den pågældende havde et belastet forhold til. Sagens oplysningsgrundlag var derfor mangelfuldt)

97.198

(At parten havde henvist til allerede foreliggende oplysninger, fritog ikke myndigheden fra pligten til sagsoplysning. Myndigheden skulle sikre,
at det samlede grundlag for forvaltningsafgørelsen var tilstrækkeligt og
rigtigt)

97.219,
(98.817)

(Arbejdsskadestyrelsen havde pligt til at sikre, at der forelå tilstrækkelige
oplysninger til at belyse, om der var tale om en erhvervssygdom. Oplysningerne i sagen bestod alene af 2 anmeldelsesblanketter. Da der ikke forelå præcise oplysninger om, hvordan arbejdet blev udført, hvor længe
borgeren havde arbejdet med opskæring af dæk, herunder om det var en
fuldtidsbeskæftigelse, blev oplysningsgrundlaget anset for mangelfuldt)
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97.248,
(98.820,
00.743)

(Kritik af en ankeinstans urigtige forudsætning om, hvorvidt en førtidspensionist opfyldte de økonomiske forudsætninger for tildeling af kosttilskud i medfør af pensionslovens § 17 om personlige tillæg)

97.256

(Kritik af mangelfuldt oplysningsgrundlag i sag om tilbagebetaling af
økonomisk hjælp efter bistandsloven)

97.262

(Myndighederne har en ulovhjemlet ret til at udvide sagens ramme ud
over, hvad der specifikt er klaget over. I den konkrete sag burde myndigheden have forsøgt at indhente samtykke, før myndigheden selv indhentede oplysningerne og afgjorde sagen)

97.273

(En kommune stoppede på baggrund af en anonym henvendelse og oplysninger om elforbruget på en mands privatadresse de sociale ydelser,
som en kvinde modtog i boligstøtte og ekstra børnetilskud. Kritik, da afgørelsen måtte antages at hvile på et bevismæssigt spinkelt grundlag)

96.93

(Søfartsstyrelsen havde orienteret en arbejdsgiver om, at styrelsen havde
fået en anmeldelse om, at en erhvervsdykker muligvis foretog ulovlig
dykning. Videregivelse af oplysningen om et muligt ulovligt forhold var
uberettiget, da videregivelsen ikke var påkrævet af hensyn til sagens oplysning)

96.105

(Anonymt baserede oplysninger og vurderinger fra medarbejdere må ikke indgå som led i den bevismæssige vurdering af, om der er grundlag
for indgribende personaleretlige reaktioner, da myndigheden er afskåret
fra at kontrollere holdbarheden af sådanne anonyme oplysninger)

96.122

(Indenrigsministeriet fandt ikke, at ministeriet kunne kritisere et amts
vurdering af, at der forelå begrundet mistanke om, at udlevering af navnene på to sygeplejersker kunne medføre, at de pågældende blev udsat
for chikane. Klager havde i sagen fremsat indsigelser imod de oplysninger om chikane, trusler mv. som lå til grund for ministeriets udtalelse.
Kritik af, at ministeriet ikke havde søgt disse oplysninger nærmere dokumenteret)

96.168

(Afslag på ansøgning om fri proces. På baggrund af klagen rejste ombudsmanden en række spørgsmål, der viste, at Civilretsdirektoratet burde
have undersøgt sagen nærmere. På baggrund af ombudsmandens høring
foretog direktoratet en fornyet gennemgang af sagen og meddelte herefter fri proces)

96.314

(Efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 11, stk. 1, skal visse oplysninger i dokumenter, omfattet af lovens § 7, ekstraheres. En rekursmyndighed er forpligtet til at påse, at også bestemmelsen i offentlighedslovens § 11, stk. 1, er overholdt. En stillingtagen til, hvorvidt ekstrahe-
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ringspligten er overholdt, kræver, at rekursmyndigheden i forbindelse
med sin behandling af sagen gennemgår de dokumenter, som myndigheden i første instans har undtaget for aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 7. Det tilsvarende gør sig gældende ved vurderingen af
omfanget af oplysninger, der kan undtages fra aktindsigt, jf. eksempelvis
§ 13, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med § 13, stk. 2. Da Undervisningsministeriets stillingtagen til det konkrete spørgsmål om aktindsigt krævede en
konkret gennemgang af de omhandlede dokumenter, var det beklageligt,
at ministeriet ikke ved sin behandling af sagen havde haft dokumenterne
til gennemsyn)
95.125

95.261,
(96.430)

(Flygtningenævnet gav ikke ombudsmanden oplysninger om Udenrigsministeriets brug af serbisk advokat til oplysning af asylsager. Det var
yderst kritisabelt, at nævnet – som havde kendskab til oplysningerne om
brugen af den serbiske advokat – ikke informerede ombudsmanden herom ved besvarelsen af ombudsmandens supplerende høring)

(En kommune og efterfølgende et socialt ankenævn havde givet en ældre
mand afslag på at yde ham tilskud til indkøb af en skrivemaskine. Det
Sociale Ankenævn lagde i sin afgørelse vægt på, at manden førte en begrænset korrespondance. Det Sociale Ankenævn havde imidlertid intet
gjort for at undersøge omfanget af ansøgerens korrespondance. Det Social Ankenævn havde herved handlet i strid med officialprincippet)

95.269

(Det Sociale Ankenævn havde ikke hjemmel til at gøre en stadfæstelse
af kommunens afgørelse betinget af, at kommunen foretog yderligere
undersøgelser. Det følger af officialprincippet, at hver enkelt myndighed
selv skal fremskaffe de nødvendige oplysninger)

95.335

(I forbindelse med afskedigelse af en lektor begrundet i utilstrækkelig
forskningsindsats var det retligt uholdbart at inddrage forskningsindsatsen i perioden fra før 1987, hvor lektoren i forbindelse med en samtale
måtte regne med, at der personaleretligt set var gjort op med forskningsindsatsen. Det var tvivlsomt, om der bl.a. på grund af mindre betydningsfulde partshøringsfejl forelå et tilstrækkeligt afskedigelsesgrundlag)

94.56

(Myndigheden havde pligt til at belyse de almene kriterier, der klarest
beskytter parten. For eksempel er hensynet til en parts økonomiske interesser et sådant alment hensyn)

94.86,
(96.405)

(En afgørelse må ikke bygge på formodninger, forudsætninger eller antagelser, som ikke har tilstrækkelig støtte i de tilvejebragte faktiske oplysninger)
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94.124

(Kritik af, at Flygtningenævnet i sag vedrørende afslag på asyl til serbisk
militærunddrager svarede ufyldestgørende på ombudsmandens spørgsmål)

93.68

(Mangelfuld sagsoplysning i arbejdsløshedsforsikringssag. En lægeerklæring var ikke blevet forelagt for arbejdstagerens arbejdsgiver med
henblik på at modtage arbejdsgiverens bemærkninger hertil)

93.119

(I tilfælde af uenighed om de faktiske forhold måtte udgangspunktet være, at tilsynsmyndigheden kunne lægge kommunens oplysninger til
grund. I den konkrete sag, hvor kommunen med en ny begrundelse fastholdt en afgørelse, som tilsynsmyndigheden tidligere havde anset for
ulovlig, kunne der dog være grund til at skærpe opmærksomheden om
kommunens oplysninger. Dette gjaldt navnlig, når de pågældende oplysninger slet ikke havde været anført i den oprindelige afgørelse)

93.184

(Det Danske Filminstituts Importudvalg havde fulgt den praksis, at behandlingen i importudvalget af en del støttesager i realiteten var den eneste sagsbehandling forud for støtteafgørelsen. Det blev anset for tvivlsomt, om denne praksis var forenelig med officialprincippet)

92.334

(En kommune anbragte en 13-årig pige på børnehjem efter samtykke fra
moderen, der havde forældremyndigheden alene. Kommunen traf afgørelse om samværsbegrænsning, der hovedsagelig hvilede på oplysninger
og vurderinger fra en overlæge. Kommunen undersøgte ikke faderens
indsigelser vedrørende oplysningsgrundlaget og om overlægens habilitet. Afgørelsen hvilede derfor på et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag)

91.163

(Beregning af boligtillæg beroede på en formodning om, at familien
havde et elforbrug, der ikke vedrørte husholdningen. Kritik, da en konkret vurdering af elforbruget var nødvendig)

90.58

(Aktindsigt i direktivudkast fra EF-Kommissionen, der var fortroligstemplet efter kommissionens interne regler. Danske myndigheder måtte
i almindelighed kunne gå ud fra, at når et dokument var omfattet af en
tavshedspligtsforskrift i EF, så var det af hensyn til landets forhold til EF
nødvendigt at undtage dokumentet for aktindsigt i Danmark. Kommer
der oplysninger frem om, at EF ikke vil opretholde tavshedspligtsforskriften, og kan disse oplysninger ikke uden videre afvises, følger det
imidlertid af officialprincippet, at myndigheden havde en pligt til at undersøge sagen nærmere)

90.153,
(92.471)

(Det burde have stået Skatteministeriet klart, at de af P & T afgivne oplysninger om anvendelsen af de enkelte postkøretøjer var irrelevante og
utilstrækkelige til afgørelse af spørgsmålet om afgiftsfritagelse efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2. Kritik af, at ministeriet ikke selv
i den forbindelse søgte efter de pågældende oplysninger)
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90.171

90.206,
(92.475)
90.227

90.253,
(92.479)

(I sagen var der givet et påbud om opgravning af en olietank. Spørgsmålet var, om tanken var tæt. Kritik af, at myndigheden ikke havde undersøgt hjemmelsgrundlaget tilstrækkeligt i forhold til de faktiske oplysninger)

(Mangelfuld sagsoplysning i sygedagpengesag)
(Myndigheden skal have udtrykkelig og klar lovhjemmel for at foretage
undersøgelsesskridt, som fysisk er rettet imod en person. Den konkrete
sag vedrørte en begrænsning af samkvemmet mellem A og hendes barn)

Officialprincippet giver forældre til børn, der er tvangsanbragt, ret til
som udgangspunkt at få undersøgt børnene af en læge. Afslag på sådanne undersøgelser kræver ganske tungtvejende modstående hensyn)

89.92

(Et voldsoffer havde forsøgt at anmelde volden, men var blevet henvist
til en anden politistation. Voldsofferet var imidlertid for udmattet til at
følge denne opfordring. Erstatningsnævnet burde have undersøgt denne
oplysning nærmere)

89.164

(Pligten til at søge en sag oplyst kunne kun udstrækkes til at omfatte oplysninger, der måtte antages at være af betydning for sagens afgørelse.
Det var i orden, at ankestyrelsen traf afgørelse uden at afvente en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Efter god forvaltningsskik burde myndigheden dog have orienteret parten om, at man ville afvise den udtrykkelige anmodning om at indhente yderligere oplysninger, og at man i stedet
ville træffe afgørelse i sagen)

88.81

(Indenrigsministeriet traf en afgørelse på baggrund af to udtalelser, som
klageren i sagen tidligere havde indhentet fra Boligstyrelsen. Ministeriet
burde have indhentet en ny udtalelse fra styrelsen til brug for afgørelsen
om, hvorvidt der var grundlag for at anvende sanktioner efter styrelsesloven)

88.213

(Det var af væsentlig betydning, at universitetsorganerne i en sag om afskedigelse af et antal medarbejdere fik den fornødne tid til at tilvejebringe det tilstrækkelige grundlag for afgivelse af indstilling mv. til Undervisningsministeriet)

87.30

(En sagsbehandler havde vejledt forkert med hensyn til, hvordan en borger skulle udfylde sit dagpengekort. Kritik af, at myndigheden ikke havde forsøgt at skaffe oplysninger om den forkerte vejledning, før den afgjorde sagen)
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87.74

(Justitsministeriet havde ikke i en sag om meddelelse af en eventuel tredje instans bevilling vedrørende en tvist om forlængelse af en jagtlejekontrakt hørt Landbrugsministeriet som ressortministerium om, hvorvidt den
konkrete sag havde principiel betydning. Ombudsmanden hørte herefter
selv Landbrugsministeriet, der mente, at sagen havde principiel betydning. Henstillet, at der bl.a. på baggrund af manglerne i oplysningsgrundlaget blev truffet en ny afgørelse i sagen, hvorved der blev meddelt
tilladelse til anke til Højesteret)

87.163

(Sikringsstyrelsen burde have tilvejebragt et mere fyldestgørende grundlag for den afgørelse, der skulle træffes i en arbejdsskadesag ved at indhente oplysninger fra den tilskadekomne og to øjenvidner, eller i det
mindste have gjort den tilskadekomne bekendt med de foreliggende oplysninger, og givet hende mulighed for at udtale sig om disse. Endvidere
kritik af, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde tilvejebragt de oplysninger, som Sikringsstyrelsen havde undladt at indhente)

83.221

(Kritik af, at et socialt udvalg havde tilbagekaldt et bevilget personligt
tillæg til en folkepensionist. Grunden, til at udvalget ønskede at tilbagekalde bevillingen, var, at det efterfølgende blev konstateret, at folkepensionisten ikke opfyldte kommunens almindelige regler for tildeling af
varmehjælp. Folkepensionisten havde ikke været skyld i vildfarelsen)

81.152

(Kritik af Tilsynet med Udlændinge for manglende og mangelfulde oplysninger i forbindelse med afgørelse om udvisning af udlændinge)

75.134

(Kritik af manglende undersøgelse af forældres psykiske forhold før
hjemgivelse af børn)

74.79

(Undersøgelsesforpligtelsen gælder, selv om borgeren har et medansvar
for, at sagen ikke oplyses korrekt)

74.446

(Når en patient indgiver en begrundet klage til et offentligt hospital over
en stedfunden behandling, og der er en begrundet formodning for, at der
er begået fejl, påhviler det hospitalet at drage omsorg for den undersøgelse, som er nødvendig for en vurdering af, om der er begået fejl)

68.87

(Ikke kritik af, at et ministerium ikke anså sig forpligtet til at imødekomme anmodninger om besigtigelse af forholdene på stedet. Når ministeriet skønner, at en sag er tilstrækkeligt oplyst ved det foreliggende
skriftlige materiale, er der ikke pligt til at foretage besigtigelser. Heller
ikke kritik af, at en efterfølgende besigtigelse var sket uden at klagerne
var varslet herom)

57.62

(Kritik af utilstrækkelige tekniske undersøgelser og manglende afhøring
af naboer)
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56.177

(Efter afslutningen af et tjenstligt forhør over en polititjenestemand havde Politidirektøren i København ved sagens fremsendelse til Rigspolitichefen og Justitsministeriet vedlagt en notits vedrørende polititjenestemanden. Politidirektøren burde ikke have vedlagt notitsen uden at gøre
polititjenestemanden eller dennes bisidder bekendt med notitsens indhold. Det var endvidere beklageligt, at hverken Justitsministeriet eller
Rigspolitichefen af egen drift havde foranlediget, at polititjenestemanden
eller bisidderen blev gjort bekendt med notitsens tilstedeværelse i sagen)

55.105

(Sagen vedrørte behandlingen af en reservedyrlæges doktordisputats ved
Den Kgl. Veterinær- og Landbrugshøjskole. Som led i officialmaksimen
burde en undersøgelseskommission have forelagt reservedyrlægen hele
det tilvejebragte materiale, inden den afgav indstilling til undervisningsrådet)

Spørgsmålet om undersøgelsesforpligtelsen er omtalt i følgende egen drift
undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
04.569 (607), 03.735 (755f.), 99.693 (760ff. og 782), 98.723 (747f. og 780), 95.481 (506ff.
og 565), 91.207 (230ff.), 90.458 (29 og 479ff), 90.339 (29, 363, 380f., 414ff., 420), 89.241
(29 og 299ff.), 88.249 (257, 287ff. og 305)

3.3.9.

Partshøring

Der er alene pligt til partshøring efter forvaltningsloven, hvis der er tale om
en afgørelsessag, hvori der er en part. Partshøringsreglerne supplerer undersøgelsesprincippet. Kernen i princippet om partshøring er, »at ingen kan
dømmes uhørt«.
Reglerne om partshøring har sammenhæng med officialprincippet, fordi
partshøringspligten netop skal medvirke til at sikre, at sagen er tilstrækkeligt
oplyst, inden myndighederne træffer afgørelse. Partshøringsreglerne indebærer normalt bl.a. en generel forpligtelse for myndighederne til ikke at træffe
bebyrdende afgørelser i en sag over for den enkelte borger, uden at den, afgørelsen retter sig imod, forinden er gjort bekendt med, at der overhovedet
verserer en sag mod den pågældende.
Partshøringen giver parten mulighed for at påpege eventuelle fejl i beslutningsgrundlaget, ligesom partshøringen også på anden måde giver parten
mulighed for at tilføje sagen sine synspunkter. Partshøringsreglerne skal
endvidere tjene til at styrke tilliden til forvaltningen i forbindelse med de berørte borgeres opfattelse af den måde, hvorpå myndighederne behandler deres sag.
Overholdelsen af partshøringsreglerne anses for at være en væsentlig forudsætning for, at den trufne afgørelse er lovlig og rigtig.
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Myndighederne bør foretage partshøring i videst mulig udstrækning,
medmindre hensynet til offentlige eller private interesser taler imod det.
Der er imidlertid fire grundlæggende betingelser, der skal være opfyldte,
før der er en egentlig pligt til at partshøre efter forvaltningslovens § 19, stk.
1. Myndigheden er således forpligtet til, inden afgørelsen lovligt kan træffes,
at partshøre for så vidt angår faktiske oplysninger (1), såfremt parten ikke
kan anses for at være bekendt med disse oplysninger (2), og såfremt disse
oplysninger må anses for at være til ugunst for parten (3) og af væsentlig betydning for afgørelsen (4).
Der er herudover en række undtagelser fra partshøringspligten i § 19, stk.
2. Der er bl.a. ikke pligt til at partshøre, hvis det må anses for ubetænkeligt at
træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.
Forvaltningslovens § 19 angår alene myndighedens pligt til at partshøre
over faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagens afgørelse.
Forvaltningsloven fastlægger imidlertid kun minimumsregler. En videregående pligt til partshøring kan også følge af ulovbestemte partsgrundsætninger
om partshøring. Dette gælder f.eks. i afskedigelsessager. Som andre eksempler på ulovbestemt partshøringspligt kan der henvises til udtalelserne i
00.386, 94.272, 88.118 og 84.139, der alle er refereret nedenfor.
Reglerne om partshøring anses som garantiforskrifter, der tjener som garanti for den trufne afgørelses lovlighed og rigtighed. Mangelfuld partshøring
anses derfor som en retlig mangel, der generelt er egnet til at påvirke afgørelsens indhold, og derfor som udgangspunkt vil medføre ugyldighed.
Konkrete domme:
2006.686 Ø

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde ikke tilsidesat reglerne om
partshøring ved ikke at høre en erhvervsdrivende fond inden udstedelse
af et pålæg til fondens bestyrelse om ikke indtil videre at træffe
væsentlige beslutninger, da grundlaget for Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens beslutning var kendt for bestyrelsen. Landsretten
fandt endvidere, at hensynet til tungtvejende interesser i øvrigt gjorde, at
der ikke var pligt til partshøring, jf. undtagelsesbestemmelsen i
forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 3)

2005.37 V

(Det måtte efter forklaringerne i voldgiftssag mellem en arbejdsformidling og en afskediget ansats faglige organisation lægges til grund, at den
reelle begrundelse for afskedigelse var samarbejdsvanskeligheder. Da
det imidlertid af de af arbejdsformidlingen udsendte høringsbreve fremgik, at afskedigelsen skyldes manglende fleksibilitet henholdsvis lønsumsmangel, var partshøringspligten overtrådt. Som begrundelse for afskedigelsen henviste arbejdsformidlingen tillige til det, der var anført i
parthøringsbrevet, hvorfor der tillige var tale om en urigtig begrundelse.
Kompensation til den ansatte på kr. 100.000)
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2005.397 S

(I en sag om påbud fra Sikkerhedsstyrelsen om tilbagekaldelse af en
række barnevogne fra markedet opfyldte et brev fra
Forbrugerinformationen, der havde forestået testen af barnevognene,
ikke kravene til korrekt partshøring. Brevet fremstod, som om det var fra
Forbrugerinformationen, der ikke var den kompetente myndighed. Hertil
kommer, at læseren på baggrund af formuleringen af brevet måtte forstå
dette som en anmodning om kommentarer til testen til brug for en
forbrugerbladsartikel. Der var ikke grundlag for at undtage for kravet om
partshøring i medfør af produktsikkerhedslovens § 20, stk. 2. Afgørelserne blev ophævede som ugyldige på grund af denne og andre sagsbehandlingsfejl, men virkningen blev suspenderet, indtil styrelsen havde
truffet nye afgørelser i deres sted, da der under bevisbedømmelsen var
godtgjort, at et andet resultat kunne føre til farlige situationer)

2005.523 H

(Selvom kommunen aldrig formelt havde partshørt ejeren, inden den
meddelte ejeren et påbud, havde ejeren og dennes advokat korresponderet med kommunen, inden afgørelsen blev truffet. Kommunens overtrædelse af forvaltningsloven var på denne baggrund ikke ansvarspådragende)

2005.569 H

(På grund af fejladressering kom en agterskrivelse, om at
skattemyndighederne påtænkte at ændre skatteansættelsen vedrørende
skatteyderens deltagelse i et interessentskab, ikke frem til skatteyderen.
Da skattemyndighederne imidlertid tidligere havde underkendt
skatteyderens deltagelse i interessentskabet, og da skatteyderen i øvrigt
ikke bestred ansættelsens realitet, var afgørelsen ikke ugyldig, idet fejlen
ikke kunne antages at have haft betydning for sagens udfald)

2005.1537 H

(Toldmyndighederne havde ikke tilsidesat forvaltningsretlige krav til
kontradiktion ved tilbageholdelse af et parti computermus, da der ikke i
EF-forordningen om indgreb over for varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, der indeholdt hjemmel til tilbageholdelsen, bestod adgang
for varemodtageren til at undersøge varepartiet ved ankomst eller overvære toldmyndighedernes udtagelse af eksemplarer til nærmere undersøgelser mv.)

2005.2682 H

(Undladelse af at høre Danmarks Jægerforbund, der var klageberettiget i
medfør af naturbeskyttelsesloven, forinden Naturklagenævnet traf
afgørelse om jagtforbud i forbindelse med fredning af nogle øer og
nærliggende søterritorium, var ikke en sådan fejl, at jagtforbuddet i
fredningsafgørelsen var ugyldigt)

2005.2885 H

(For at sikre, at offentligheden havde mulighed for at komme med kvalificerede indsigelser mod et lokalplansforslag, skulle lokalplansforslaget
indeholde beskrivelse af påvirkninger af ikke kun det af lokalplanen omfattede område, men også af tilstødende områder. Især skulle hensynet til
et nærliggende fredet område have været inddraget i forbindelse med
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udarbejdelse af lokalplansforslaget. På trods af mindre væsentlige fejl
ved beskrivelser og visualiseringer omkring placeringen af vindmøller i
henhold til lokalplanen nær det fredede område, var der imidlertid ikke
tilstrækkeligt grundlag til at anse lokalplanen for ugyldig eller til at pålægge myndighederne erstatningsansvar)
2004.904 V

(Der var ikke i et partshøringsbrev eller i selve afskedigelsesbrevet henvist til tjenestemandslovens § 17, der udgjorde grundlaget for afskedigelsen, ligesom det ikke var anført, at der var tale om en diskretionær eller
disciplinær afskedigelse. Da både den ansatte og dennes advokat igennem hele forløbet var gjort bekendt med retsgrundlaget for afskedigelsen, kunne fejlene imidlertid ikke medføre afgørelsens ugyldighed)

2004.982 H

(Det var uklart, om Advokatnævnet, forinden det traf afgørelse, havde
orienteret advokaten om, at der i sagen ville indgå en klage over, at
advokaten havde truet med at indgive politianmeldelse for et ugrundet
økonomisk krav og givet ham mulighed for at komme med eventuelle
bemærkninger, inden der blev truffet afgørelse. Advokatnævnets
kendelse blev derfor ophævet og hjemvist til fornyet behandling i
nævnet)

2004.990 H

(En medarbejder, der tidligere havde været offentlig ansat, var i forbindelse med en udlicitering overgået til et privat ansættelsesforhold, hvorfra han efterfølgende blev afskediget. Partshøringsbestemmelsen i forvaltningslovens § 19 fandt ikke anvendelse i en sådan situation allerede
fordi, at den nuværende private arbejdsgiver ikke var en del af den offentlige forvaltning)

2004.1203 Ø

(Som følge af bevillingsmangel var en myndighed nødt til at afskedige
en række medarbejdere. Det var opstillet fire kriterier, hvorefter det blev
valgt, hvem der skulle afskediges. I den foreliggende situation, hvor der
var tale om afskedigelse som følge af besparelser i en arbejdsformidling,
var det tilstrækkeligt i et høringsbrev at henvise til en ansats manglende
fleksibilitet, der var et af de valgte fire kriterier. Landsretten udtalte, at
der ikke kunne stilles krav om, at der blev givet en nærmere redegørelse
for den relative vurdering af den pågældende ansatte i forhold til de
påtænkt tilbageværende ansatte, idet et sådant krav ikke kunne støttes på
bestemmelserne i forvaltningsloven)

2004.1765 H

(En udlænding havde indgivet ansøgning om udvidet samværsret med
sin datter. Spørgsmålet var, om dette medførte en pligt for Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integration til at indhente yderligere
udtalelser fra udlændingens advokat eller til at afvente udfaldet af en
samværssag, før ministeriet traf afgørelse om afslag på forlængelse af
opholdstilladelse. Da dette ikke var tilfældet, og da der i øvrigt ikke var
grundlag for at tilsidesætte ministeriets skøn, hverken efter
udlændingeloven eller EMRK artikel 8, var ministeriets afgørelse ikke
ugyldig)
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2004.1961 V

(Uanset at en plejefader var bekendt med den uenighed, som gennem
lang tid havde bestået mellem en kommune og plejefamilien omkring et
plejeforhold, var kommunen forpligtet til at høre den pågældende i anledning af, at man nu overvejede at opsige plejekontrakten, således at
han kunne få lejlighed til at gøre sig bekendt med, hvilke faktiske forhold der efter kommunens opfattelse ville være væsentlige for en opsigelse, og således at plejefaderen herved kunne få lejlighed til at tage endelig stilling til, om plejefamilien ville gå ind på kommunens krav. Da
det ikke fra kommunens side var sandsynliggjort, at den retlige mangel
var uvæsentligt, blev plejefaderen tilkendt en kompensation på kr.
30.000)

2003.458 Ø

(Kommune tilbagekaldte bevilling til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
Dette skete uden iagttagelse af partshøringsreglerne i forvaltningslovens
§ 19, da A hverken blev gjort bekendt med, at kommunen overvejede at
tilbagekalde bevillingen, eller hvilke oplysninger kommunen indhentede
i forbindelse med sagens behandling. A blev heller ikke bedt om en udtalelse inden tilbagekaldelsen. Da fejlen måtte antages at have haft væsentlig betydning for sagens afgørelse, var tilbagekaldelsen ugyldig)

2003.721 V

(Aftale mellem et amt og en overlæge om dennes fratræden blev reelt
indgået på amtets initiativ, og overlægen indvilligede alene i aftalen, fordi han fik indtryk af, at alternativet var uafsøgt afsked. Aftalen havde
dermed karakter af en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og amtet
skulle således have iagttaget de forvaltningsretlige regler, der er gældende på området, herunder den ulovbestemte udvidede partshøringspligt,
der gælder ved afskedigelse af tjenestemænd pga. samarbejdsvanskeligheder. Denne partshøringspligt var ikke iagttaget, fordi overlægen ikke
fik nogen redegørelse for de faktiske og retlige årsager til hans afsked,
og fordi han ikke ved aftalens indgåelse havde fået udleveret samtlige
dokumenter i sagen)

2003.1417 Ø

(Et påbud om tilførsel af dagslys til arbejdspladser blev påklaget til Arbejdsmiljøklagenævnet. En advokat henvendte sig på vegne af en part til
bygningsmyndighederne med henblik på lovliggørelse og anmodede Arbejdsmiljøklagenævnet om, at klagenævnets afgørelse ville afvente bygningsmyndighedernes udtalelse. Dette måtte forstås som en anmodning
efter forvaltningslovens § 21 eller dennes analogi om, at advokaten ønskede at afgive en udtalelse, inden der blev truffet en afgørelse i sagen.
Da nævnet til trods herfor traf afgørelse i sagen uden at underrette advokaten om, at klagenævnet ikke ville afvente bygningsmyndighedernes
udtalelse og uden at høre advokaten, havde klagenævnet ikke iagttaget
forvaltningslovens § 21 eller dennes analogi. Forvaltningslovens § 21
må anses som en garantiforskrift og overtrædelse heraf som en generelt
væsentlig retlig mangel. Konkret uvæsentlighed var ikke godtgjort, og
afgørelsen var således ugyldig. Selv om landsretten fandt, at der var sket
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overtrædelser af påbudet, bortfaldt straffen som følge af sagsbehandlingsmanglerne)
2003.1628 Ø

(Et amt gav en gårdejer tilladelse til at opføre en gylletank. Det fandtes
godtgjort, at to naboer havde store gener af gylletanken, og da disse således havde væsentlig og individuel interesse i afgørelsen om tilladelsen,
var de parter i sagen. Partsstatus medførte et krav om partshøring efter
forvaltningslovens § 19, hvilket ikke var sket, hvorfor afgørelsen led af
en formel mangel. Da parthøring er en garantiforskrift, og da det ikke
kunne dokumenteres, at den manglende partshøring var konkret uvæsentlig for sagens udfald, var afgørelsen ugyldig)

2003.1660 H

(Kommunes beslutning om at afskedige en pædagogmedhjælper pga. tillidsbrud efter anklager om seksuelle overgreb var saglig)

2003.2173 V

(Efter lov om butikstid skulle byrådets beslutninger vedr. sommerhusundtagelsen træffes efter forhandling med de berørte organisationer, men
dette skete ikke. Ydermere sørgede byrådet heller ikke senere for, at parterne fik lov til at udtalelse sig, trods opfordringer fra parterne om dette.
Den manglende høring ansås som både generel og konkret væsentlig, og
afgørelsen var derfor ugyldig)

2003.2202 V

(Under et møde blev A afskediget som dagplejemoder. Afskedigelsen
var begrundet i nogle klagebreve, som blev læst højt for hende under
mødet. Det fandtes, at partshøringspligten ikke var iagttaget, idet A burde have fået en frist til at kommentere klagerne. Det faktum, at hun ikke
tilbageviste klagerne under mødet, kunne ikke i sig selv fritage for partshøring)

2002.460 V

(Overlæge havde givet en patient en lussing, fordi patienten havde
spyttet på ham. Han blev som følge heraf afskediget med opsat pension. Det fandtes ikke at være i strid med proportionalitetsprincippet, da
der var tale om en tilregnelig situation. Endvidere fandtes der ikke at
været grundlag for at tilsidesætte amtets vurdering af, at han som ansat
i en overordnet stilling var uskikket til at forblive i stillingen, efter han
havde begået en strafbar handling. Overlægen påstod, at han skulle
have været partshørt igen, efter et forhandlingsforslag var blevet afvist
af amtet. Dette afviste landsretten, da der ikke efter det det første møde var kommet nye faktiske oplysninger i sagen, og at overlægen og
hans faglige organisation havde afgivet fyldige forklaringer)

2002.1269 H

(Ved afskedigelse af tjenestemandsansat viceskoleinspektør skulle viceinspektøren efter tjenestemandsloven og den ulovbestemte udvidede
partshøringspligt ved diskretionær afskedigelse af visse offentlige ansatte høres om både det faktiske og retlige grundlag for hans afsked.
Denne pligt måtte anses for opfyldt, da viceinspektøren både ved et
møde og senere i en skrivelse blev opfordret til at udtale sig om den
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påtænkte afsked. Forvaltningslovens § 19 havde ikke i denne sammenhæng selvstændig betydning)
2002.1684 Ø

(For at opnå besparelser på lønbudgettet afskedigede en styrelse en række medarbejdere. Forud for afskedigelsen af en af medarbejderne havde
styrelsen sendt en høringsskrivelse, der angav som den individuelle begrundelse for opsigelsen, »at du ikke besidder de faglige kvalifikationer,
som styrelsen kræver af en fuldmægtig med din erfaring«. Trods pågældendes anmodning om at få en uddybende og konkret redegørelse for
den påtænkte afskedigelse blev begrundelsen for valget ikke uddybet.
Styrelsen havde ikke opfyldt kravet i forvaltningslovens § 19, idet høringsskrivelsen og den supplerende skrivelse ikke indeholdt en konkret
begrundelse for afskedigelsen, hvorfor det ikke var muligt for pågældende at forsvare sig herimod. Parten fik kr. 30.000 blandt andet henset til,
at parten også var tilkendt et beløb i forbindelse med en voldgiftssag)

2002.1761 /2H

(En borger havde bygget en tennisbane med omkransende hegn, men
blev af amtet påbudt at rive den ned. Da borgeren selv sad inde med
samtlige faktiske oplysninger, var det ikke en sagsbehandlingsfejl, at han
ikke blev partshørt om disse)

2002.1905 V

(Forsvarsforliget for nødvendiggjorde, at et ammunitionsarsenal måtte
afskedige 44 ud af 211 ansatte. 18 medarbejdere anlagde sag mod den
offentlige arbejdsgiver med henvisning til, at afskedigelserne var ugyldige på grund af mangelfulde partshøringer. Det blev lagt til grund, at udvælgelsen af medarbejdere, der indstilledes til afsked, skete efter overordnede kriterier fastsat af Forsvarsministeriet og tilpasset ammunitionsarsenalet. Det blev endvidere lagt til grund, at udvælgelsen skete efter en
individuel helhedsvurdering af de enkelte medarbejderes uddannelse,
kvalifikationer og egnethed til at varetage fremtidige opgaver, og at denne vurdering var foretaget på baggrund af de enkelte arbejdslederes
kendskab til medarbejderne og efter en fælles drøftelse i en arbejdsgruppe. Det blev endvidere lagt til grund, at også oplysninger af mere subjektiv og individuel karakter i al fald i et vist omfang var indgået i udvælgelsesgrundlaget, selv om det ikke direkte var kommet til udtryk i høringsskrivelserne, der alene indeholdt en henvisning til de overordnede
generelle kriterier for, hvordan udvælgelsen havde fundet sted. De berørte medarbejdere havde i forbindelse med udsendelsen af høringsskrivelserne fået tilbud om personlige samtaler, og det lagdes til grund, at de på
denne måde havde adgang til at få uddybet begrundelsen for, hvorfor
netop de var blevet udvalgt. Det blev også lagt til grund, at de enkelte
medarbejdere ikke afleverede individuelle høringssvar med opfordring
til ammunitionsdepotet om en uddybning af begrundelsen for deres afsked, og at heller ikke deres forbunds høringssvar havde indeholdt en
sådan opfordring, men et krav om nye høringsskrivelser, hvor begrundelsen for udvælgelsen skulle tages ud. Høringssvaret måtte efter indholdet af et referat af et møde mellem forbundet og ammunitionsdepotet
forstås således, at forbundet i stedet for individuelt begrundede afskedi-
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gelser ønskede SIFU princippet anvendt. Det var ikke godtgjort, at der
på mødet fra medarbejdernes side blev opfordret til, at der blev afgivet
uddybende individuelle begrundelser for afskedigelserne. Under disse
omstændigheder, og da der var tale om afskedigelser af et større antal
kvalificerede medarbejdere alene som en konsekvens af de indskrænkninger i produktionen, der var en følge af forsvarsforliget, var høringsforskriften i forvaltningslovens § 19 opfyldt)
2001.14/1 H

(Under behandlingen af en sag afviste Landsskatteretten en begæring om
adgang til at udtale sig mundtligt for retten under et retsmøde, idet retten
anså sagen for tilstrækkeligt oplyst. Højesteret fandt ikke, at Landsskatterettens afvisning af at holde et møde kunne medføre, at den trufne afgørelse var ugyldig. Baggrunden herfor var, at der ikke var grund til at
antage, at afholdelsen af et retsmøde ville medføre et andet udfald af sagen, og at der i øvrigt ikke var påvist omstændigheder, der gav grundlag
for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn om, at et møde ville være
overflødigt)

2001.356 H

(Ejerne af en eksproprieret ejendom påstod et af dem indgået forlig om
størrelsen af en ekspropriationserstatning annulleret. Dette blev afvist af
Højesteret med den begrundelse, at der ikke var nogen forvaltningsretlige regler til hinder for, at der under forligsforhandlingerne blev krævet
omgående stillingtagen til et forligstilbud, at anbringenderne om tilsidesættelse af principperne om partshøring og om saglig og loyal forvaltning ikke var nærmere begrundet endsige sandsynliggjort, at det ikke var
sandsynliggjort at vejledningen havde været utilstrækkelig, og at det forhold, at der kan være forskel mellem de offentlige vurderinger og de tilkendte eller aftalte erstatningsbeløb, ikke giver grundlag for at antage, at
lighedsgrundsætninger er tilsidesat. Derudover var der ikke holdepunkter
for at antage, at andre forvaltningsretlige eller ekspropriationsretlige regler var overtrådt)

2001.2127 V

(En kommunes børn og unge-udvalg havde truffet beslutning om at anbringe to børn uden for hjemmet. Beslutningen blev indbragt for Den
Sociale Ankestyrelse, som udtalte kritik af at et af børnene ikke havde
været indkaldt til et møde i udvalget, og at det andet barns holdninger til
den påtænkte foranstaltning ikke forelå for udvalget, inden afgørelsen
blev truffet. Derudover fandt styrelsen at der var begrundelsesmangler,
da der ikke var angivet hovedhensyn der havde været bestemmende for
skønsudøvelsen og da der ikke i udvalgets afgørelse var henvist til bestemmelserne i serviceloven vedrørende genbehandling. Styrelsen stadfæstede dog udvalgtes afgørelsen, der så blev indbragt for Landsretten.
Landsretten fandt navnlig da det første barn havde deltaget i et møde hos
Den Sociale Ankestyrelse, at manglerne ikke under de foreliggende omstændigheder kunne begrunde, at de trufne afgørelser var ugyldige)
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2000.776 Ø

(Høringsfrist i skattesag på 14 dage var ikke for kort. Myndigheden traf
afgørelse dagen før fristen udløb, men det førte efter en konkret væsentlighedsvurdering ikke til ugyldighed)

2000.1152 H

(Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om skadelidtes méngrad ikke bindende for skadelidte, blandt andet fordi der ikke var foretaget parthøring af
skadelidte om lægeerklæringer, som lå til grund for arbejdsskadestyrelsens afgørelse)

2000.1357 H

(En ufaglært medarbejder ved vejvæsenet blevet bortvist for at have forladt arbejdspladsen efter en diskussion med sin overordnede. Den ufaglærte medarbejder nedlagde påstand om erstatning og godtgørelse på ca.
225.000 kr og gjorde bl.a. gældende, at bortvisningen var ugyldig, idet
der ikke var foretaget partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19,
stk. 1. Kommunen nedlagde principalt påstand om frifindelse, subsidiært
om frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Landsretten fandt ikke,
at partshøringspligten i forvaltningslovens § 19 var tilsidesat. Højesteret
fandt derimod, at kommunen havde tilsidesat forvaltningslovens § 19, og
eftersom kommunen ikke havde godtgjort, at den manglende iagttagelse
af høringsforskriften var uden afgørende betydning for beslutningen, var
bortvisningen ugyldig. Højesteret tilkendte herefter en skønsmæssig
kompensation på kr. 150.000, (hvori løn i sædvanlig opsigelsesperiode
var inkluderet) og lagde i den forbindelse vægt på ansættelsesforholdets
varighed, lønniveauet og omstændighederne i øvrigt)

2000.1525/2H

(Part i skattesag for Landskatteretten ikke krav på at blive hørt om amtsskattemyndighedernes indstilling til Landsskatteretten, inden indstillingen blev sendt til Landsskatteretten)

2000.1649 Ø

(Forvaltningslovens § 19 ikke overholdt, da kommune ikke havde foretaget høring af arbejdsgiver om ansattes lægelige oplysninger, inden
kommunen traf afgørelse om arbejdsgiverens ret til refusion af sygedagpenge)

2000.1668 H

(Amts afgørelse om etablering af dige ikke anset for ugyldig, selvom udformningen af diget blev ændret af hensyn til en kloakledning, uden at
der blev afholdt nyt møde med de berørte lodsejere herom. Højesteret
lagde vægt på, at der alene var tale om flytning af 1/3 af diget, som skulle flyttes op til 12 meter, digets opbygning og materiale var det samme,
ingen nye grundejere berørtes af flytningen og den landskabelige betydning af flytningen var begrænset. Endvidere lagt vægt på, at eventuelle
ulemper i forbindelse med vedligeholdelse af diget var begrænset i forhold til de ulemper, som var forbundet med digets placering over kloakledningen)

2000.2053 H

(Ikke fundet grundlag for at tilsidesætte afskedigelse af tre kommunale
medarbejdere som ugyldig pga. manglende partshøring, da de afskedigede, inden beslutningen om afskedigelse, var blevet orienteret om kom-
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munens overvejelser omkring mulige besparelser og baggrunden herfor.
De afskedigede havde haft et fyldestgørende grundlag for at komme med
bemærkninger til grundlaget for indstillingen om afskedigelse, hvorfor
parthøringsreglerne ikke kunne anses for tilsidesatte)
2000.2088 V

(Manglende orientering af adressaten for en byggetilladelse om, at naboerne til byggeriet havde klaget over tilladelsen til statsamtet, samt manglende høring af adressaten vedrørende kommunens indlæg i klagesagen,
hvori kommunen væsentligt ændrede sin opfattelse af sagen anset for at
være i strid med forvaltningslovens partshøringsregler eller principperne
heri. Statsamtets afgørelse blev på denne baggrund anset for ugyldig.
Landsrettens begrundelse for at tage sagsøgerens påstand til følge var toleddet. For det første havde statsamtet handlet i strid med forvaltningslovens § 19 eller grundsætningen i denne bestemmelse ved at undlade at
underrette boligselskabet om den verserende klagesag, og for det andet
havde statsamtet handlet i strid med grundsætningen i forvaltningslovens
§ 19 eller ulovbestemte principper om partshøring ved at undlade at høre
eller gøre boligselskabet bekendt med, at kommunen i et høringssvar til
statsamtet fuldstændigt og til ugunst for boligselskabet havde ændret sin
juridiske vurdering af lovligheden af byggetilladelsen. En høring af boligselskabet kunne – fastslog landsretten – have haft væsentlig betydning
for klagesagens udfald)

2000.2552 Ø

(Ikke tilsidesættelse af partshøringsreglerne i forbindelse med afskedigelse af pædagogmedhjælper i prøvetiden, da pædagogmedhjælperen inden afskedigelsen var gjort bekendt med kommunens begrundelse for at
indlede en afskedigelsesprocedure, og da denne var blevet uddybet i forbindelse med kommunens møder med pædagogmedhjælperen og denne
organisation og i en høringsskrivelse til pædagogmedhjælperen)

1999.581 H

(Ved afskedigelse af medarbejder hos DR blev medarbejderen ikke
parthørt om grundlaget for afskedigelsen, inden afgørelsen om afgørelsen blev truffet. Da det antoges, at en parthøring ikke ville have
medført en anden afgørelse, opretholdt Højesterets flertal afgørelsen
og afviste, at medarbejderen havde krav på kompensation for manglende høring)

1999.1337 H

(I Samsø-dommen var en ledende sygeplejerske inden for hjemmeplejen blevet afskediget på grund af samarbejdsvanskeligheder. Sagsøgeren (sygeplejersken) nedlagde principalt påstand om, at kommunen
skulle anerkende, at afskedigelsen var ugyldig, og at hun som følge
heraf havde krav på løn fra det enkelte løntilgodehavendes forfaldstid.
Subsidiært påstod hun erstatning efter rettens skøn. Sagsøgte (kommunen) nedlagde en principal påstand om frifindelse (for Højesteret:
frifindelse mod betaling af ca. kr. 108.000) og en subsidiær påstand
om frifindelse mod betaling af en af retten fastsat godtgørelse og/eller
erstatning. En enig Højesteret på syv dommere tiltrådte landsrettens
begrundelse for, at forvaltningslovens §§ 19, 21, 22 og 24 samt den
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ulovbestemte udvidede partshøringspligt var tilsidesat, og at kommunen ikke havde godtgjort, at den manglende iagttagelse af disse garantier for rigtigheden af kommunens beslutning var uden afgørende betydning for denne. Højesteret ».. finder imidlertid, at kommunens
manglende overholdelse af de nævnte forvaltningsretlige regler ikke
bør føre til, at [sygeplejersken] ansættelse ved kommunen fortsat består, men at der alene tilkommer hende en økonomisk kompensation”.
Under hensyn til de foreliggende mangler ved behandlingen af afskedigelsessagen, ansættelsens varighed, lønniveauet, den manglende mulighed for at finde anden beskæftigelse og i øvrigt praksis på ansættelsesrettens område, tilkendte Højesteret herefter en skønsmæssig kompensation på kr. 200.000)
1999.1357 H

(Ikke foretaget partshøring i afskedigelsessag)

1999.1713 H

(Ved afskedigelse af lektor pga. manglende opfyldelse af forskningsforpligtelser kunne det ikke medføre afgørelsens ugyldighed, at lektoren ikke var blevet partshørt vedrørende oplysninger i fagrådsformandens kommentar til bedømmelsesudvalgets foreløbige indstilling. Ved
afgørelsen blev der lagt vægt på den samlede ansættelsesperiode, og
ved vurderingen af lektoren forskningsindsats i perioden 1986-1991
blev der lagt vægt på fagrådsformandens brev. De anførte forhold
fandtes ikke at være i strid med forvaltningsretlige principper, og afskedigelsen ansås for gyldig)

1998.74 H

(Fredningsnævnet ikke forpligtet til at indkalde indehaveren af en fredet
sommerhusgrund til et offentligt møde eller give den pågældende særskilt underretning om kommunens ansøgning, forinden det traf afgørelse
om meddelelse af dispensation til en losseplads tæt ved den fredede
grund)

1998.685 H

(En kommuneingeniør i en grønlandsk kommune blev afskediget med
henvisning til samarbejdsproblemer. Sagsøgeren (kommuneingeniøren)
nedlagde påstand om, at kommunen tilpligtedes at anerkende, at afskedigelsen var ugyldig. Sagsøgte (kommunen) nedlagde påstand om frifindelse. Da kommuneingeniøren ikke havde fået forelagt det notat, som
dannede grundlag for økonomiudvalgets beslutning om afskedigelse og
heller under et efterfølgende møde med kommunalbestyrelsen havde
haft reel mulighed for kontradiktion, fandt Højesteret, at kommunen
havde tilsidesat en almindelig forvaltningsretlig grundsætning om partshøringspligt. Da retten herefter ikke fandt det godtgjort, at en høring ikke
ville have kunnet føre til et andet resultat eller oplyse sagen yderligere,
var afskedigelsen ugyldig. Højesteret tilkendte kommuneingeniøren en
skønsmæssig kompensation på kr. 80.000 under hensyntagen til den foreliggende mangel ved behandlingen af afskedigelsessagen, ansættelsens
varighed og lønniveauet sammenholdt med praksis på ansættelsesrettens
område)
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1998.1193 V

(Fodermeddelelse ikke ugyldig, selvom en dambrugsejer ikke havde
fået forelagt grundlaget for amtets beregning af foderforbrug til moderfisk, inden fodermeddelelsen blev udstedt. Lagt vægt på, at der ikke var grundlag for at antage, at der under en partshøring ville være
fremkommet oplysninger af afgørende betydning for afgørelsen om
den pågældendes foderforbrug)

1998.1438 Ø

(Partshøring efter 120-dagesreglen i funktionærlovens § 5, stk. 2, kunne iværksættes, når der var forløbet så lang en del af sygeperioden, at
betingelserne for afskedigelse ville være opfyldte inden for kort tid.
Partshøringen var tilstrækkelig ved en telefonisk gennemgang af sygedageopgørelsen og efterfølgende brev med varsel om afskedigelse
og opfordring til at kommentere varslet)

1997.180 H

(En langtidsledig gjorde indsigelse mod et arbejdstilbud, som den pågældende blev anvist på et genbrug og mødte ikke op på arbejdspladsen. A-kassen meddelte, at den pågældendes dagpenge ville blive
stoppet, hvilket den pågældende indbragte for Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring. Arbejdsmarkedsnævnet afgjorde i den forbindelse, at arbejdstilbudet var rimeligt, hvorefter direktoratet stadfæstede arbejdsløshedskassens afgørelse. Det forhold, at nævnet traf afgørelse om, hvorvidt arbejdstilbudet var rimeligt, kunne ikke medføre, at
nævnet skulle have givet pågældende lejlighed til at fremkomme med
en udtalelse)

1997.223 Ø

(Patientklagenævnets afgørelse om, at en læge ikke havde været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved en undersøgelse, anset
for ugyldig i forhold til lægen, da lægen ikke med tilstrækkelig klarhed
var blevet underrettet om, at nævnet havde inddraget hans beskrivelse af
undersøgelsen som et spørgsmål i sagen, der kunne give anledning til
kritik af ham)

1997.889 H

(Spørgsmål om gyldigheden af Landssamarbejdsudvalgets afgørelse
om, at en læge der havde overtrådt reglerne for lægevagtsbesøg, og
udover at skulle tilbagebetale nogle honorarer, måtte lægen heller ikke
udøve lægekørsel i amtet. Der var ikke nedlagt påstand om afgørelsens
rigtighed, men kun om, at afgørelsen var ugyldig på grund af udvalgets sammensætning og sagsbehandling. Lægen var flere gange blevet
partshørt, ligesom han var blevet gjort bekendt med sanktionsmulighederne. Der var heller ikke grund til at antage, at der var varetaget
uvedkommende hensyn, ligesom udvalgets sammensætning ikke i sig
selv kunne begrunde ugyldighed. Landssamarbejdsudvalgets afgørelse
fundet gyldig)

1997.1523 H

(Tjenestemand afskediget som skatterevisor i kommune efter af have
deltaget i behandlingen af flere sager på trods af inhabilitet. Fastslået,
at kommunen ikke havde tilsidesat parthøringsreglerne ved ikke at have partshørt tjenestemanden, da kommunen tjenestemandens organisa-

184

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
tion var blevet anmodet om en udtalelse, efter forhørslederens rapport
var afgivet. Kommunens afgørelse opretholdt)
1996.1462 H

(En heltidsansat klinikassistent blev afskediget som følge af driftsmæssige omlægninger i skoletandplejen. Sagsøgeren (klinikassistenten) nedlagde principalt påstand om erstatning på kr. 185.000 opgjort som et
lønkrav indtil anden ansættelse, subsidiært påstand om godtgørelse efter
funktionærlovens § 2 b på ca. kr. 62.000. Sagsøgte (en kommune) nedlagde påstand om frifindelse. Klinikassistenten gjorde gældende, at
partshøringspligten i forvaltningslovens § 19, stk. 1, var tilsidesat. Retsvirkningen heraf måtte efter klinikassistentens opfattelse være, at afskedigelsen var ugyldig, og at hun måtte betragtes som fortsat ansat og
dermed havde krav på erstatning svarende til løn, indtil hun ophørte med
at stå til rådighed for kommunen. Højesteret fastslog først, at afskedigelsen af klinikassistenten også skulle bedømmes efter de forvaltningsretlige regler og fastslog herefter, at et fyldestgørende grundlag for beslutningen om at afskedige den pågældende bl.a. måtte omfatte oplysninger
om de enkelte heltidsansatte klinikassistenter og deres arbejdsopgaver,
og da der ikke var forelagt klinikassistenten nogen oplysning til udtalelse, var høringsforskriften i forvaltningslovens § 19, stk. 1, tilsidesat. Da
det ikke kunne udelukkes, at beslutningen i tilfælde af høring var blevet
en anden, var kommunen erstatningsansvarlig. Højesteret fastsatte en
kompensation herfor på kr. 100.000 under hensyn til ansættelsestidens
længde, månedslønnen, mulighederne for at finde anden beskæftigelse
og karakteren af kommunens sagsbehandling)

1994.198 V

(Kommune forpligtet til at give ansat mulighed til at udtale sig, inden
beslutning om uansøgt afskedigelse. Den ansatte havde ikke modtaget
redegørelse for kommunens opfattelse af sagen, der gav den ansatte
mulighed for at kommentere kommunens klagepunkter. Gentagne
meddelelser til den ansatte om, at hendes opførsel ansås som
problematisk, var ikke tilstrækkeligt. Afskedigelse anset for ugyldig, da
kommunen ikke havde andsynliggjort, at en høring af den ansatte kunne
have haft afgørende betydning for afgørelsen)

1977.495/2 H

(Afslag på bevilling anset for ugyldig. Afgørelsen, der var truffet på
grundlag af oplysninger fra en konkurrende virksomhed/sammenslutning
anset for ugyldig, bl.a. fordi adressatten ikke var blevet gjort bekendt
med og dermed heller ikke havde haft mulighed for at imødegå
oplysningerne)

1972.949 H

(Afgørelse truffet af Boligministeriet ikke anset for ugyldig. Ikke
grundlag for at tilsidesætte ministeriets skønsmæssige beslutning om
ikke at udlevere navnene på underskriverne af en klage. Det kunne
ligeledes ikke medføre ugyldighed, at ministeriet ikke havde foretaget
partshøring af ham vedrørende nogle dokumenter, som var indkommet
senere i sagen, og som ikke havde betydning for sagens afgørelse. Heller
ikke grundlag for at erklære afgørelsen ugyldig som følge af, at
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ministeriet ikke have givet ham lejlighed til at komme med en sidste
afsluttende udtalelse i sagen)
1971.830 V

(Medarbejder, som var ansat på tjenestemandslignende vilkår burde have
haft lejlighed til at udtale sig om klage, som lå til grund for
anskedigelsen af ham, inden beslutningen om afskedigelse blev truffet.
Ikke ugyldighed, men manglen tillagt bevismæssig betydning for
domstolene)

1955.246 H

(Afgørelse truffet af en voldgiftsret anset for ugyldig, da retten ikke
havde givet parterne lejlighed til at møde for voldgiftsretten og varetage
deres tarv)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-5-2

(Det var beklageligt, at en politimester ikke partshørte en ansøger om to
forhold, der indgik i politimesterens stillingtagen til, om denne skulle give samtykke til, at Bevillingsnævnet gav tilladelse til at holde åbent i den
normale lukketid. Baggrunden herfor var, at selv om parten var bekendt
med to konkrete episoder, så vidste parten ikke, at oplysninger om disse
episoder ville indgå i politimesterens afgørelse. De to episoder vedrørte
begge uorden på værtshuset, herunder handel med narkotiske stoffer, og
var derfor til ugunst for den pågældende i forhold til politiets bedømmelse af den konkrete sag)

05-6-2

(Det var en fejl, at Kirkeministeriet ikke partshørte en sognepræst på ny
efter, at ministeriet havde ændret opfattelse af retsgrundlaget for at frakende præsten begravelsesmyndigheden og tildele ham en advarsel fra
disciplinær sanktion til diskretionær afgørelse. Partshøringspligten efter
forvaltningsloven og den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der
tillige fandt anvendelse ved afgørelser af denne karakter, indebar, at præsten skulle have anledning til at udtale sig om sagens faktiske omstændigheder i lyset af den nye hjemmel samt om myndighedernes (nye) retlige kvalifikation af sagen)

05-10-2

(Under behandlingen af en opholdstilladelsessag inddrog myndighederne oplysninger om ansøgerens familiemæssige forhold afgivet af den
pågældende i forbindelse med en 3 ½ år ældre asylsag. Myndighederne
burde have partshørt ansøgeren om oplysningerne, såfremt oplysningerne fra asylsagen talte imod genoptagelsesanmodningen. Ministeriet havde stillet behandlingen af en ansøgning om humanitær opholdstilladelse i
bero på grund af, at ansøgeren var forsvundet. Beslutningen om at sætte
sagen i bero var meddelt ansøgerens advokat. Da ministeriet blev bekendt med hendes opholdssted, traf ministeriet afgørelse uden forinden
at orientere om, at sagen var genoptaget. Ministeriet burde imidlertid have givet en sådan orientering med henblik på, at advokaten fik lejlighed
til at sende aktuelle oplysninger til ministeriet)
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05-20-1

(Kritik af, at et amt ikke foretog partshøring af en ansat overlæge i overensstemmelse med den lovbestemte såvel som den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, inden amtet irettesatte en læge på grund af hans
mediehåndtering af spørgsmålet om behandling af apopleksipatienter)

04.79

(Det var i overensstemmelse med partshøringspligten, at en arbejdsformidling i en afskedigelsessag kun hørte den ansatte om myndighedens
opfattelse af, at den ansatte var mindre tilbøjelig til at udvise selvstændige initiativer, da myndigheden ikke, selvom det var i strid med sagsoplysningsprincippet, havde mere konkret faktum om spørgsmålet)

04.158

(Til brug for en sag om aktindsigt i dokumenter vedrørende godkendelse
af et lægemiddel, indhentede Lægemiddelstyrelsen en udtalelse fra den,
der havde ansøgt om godkendelsen. Lægemiddelstyrelsen modtog herefter et brev og to notater, der nærmere tilkendegav, hvorfor styrelsen ikke
burde give den ønskede aktindsigt. Ansøgeren om aktindsigt burde normalt have været partshørt over dette indlæg mv. Det var derfor kritisabelt, at styrelsen end ikke overvejede, i hvilket omfang ansøgeren om
aktindsigt skulle partshøres)

04.175

(Det var kritisabelt, at Erstatningsnævnet afslog at give en voldsramt ung
mand erstatning uden forinden at partshøre den unge mand om indholdet
af en politirapport, hvoraf fremgik, at den unge mands fader trak politianmeldelsen tilbage. Oplysningerne i politirapporten blev af nævnet tillagt afgørende betydning for afslaget på genoptagelse og indeholdt dermed oplysninger til ugunst for den pågældende, som han ikke kunne antages at være bekendt med, hvorfor der skulle partshøres over disse oplysninger)

04.198

(En ansøger til en stilling som politibetjent burde have været partshørt
over indholdet af et vurderingsskema, hvoraf det fremgik, hvordan ansøgeren klarede sig i en holdopgave som led i ansættelsesproceduren, da de
sagkyndige bedømmeres notater i skemaet under selve prøven alene angik bevisoptagelse og dermed sagens faktiske omstændigheder. Den pågældende burde have været partshørt, inden det blev besluttet, at ansøgeren ikke var egnet til ansættelse. Baggrunden herfor var, at denne vurdering medførte, at den pågældende ikke kunne ansættes, og at partshøringen skulle ske, før den endelige afgørelse blev truffet)

04.251

(Miljøstyrelsen skærpede efter en klage fra en nabo en forlystelsesparks
miljøgodkendelse. Styrelsen havde ikke, forinden den traf afgørelse,
partshørt forlystelsesparken om de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som styrelsen inddrog i sagen. Selvom der ikke var tale
om nye oplysninger, var der alligevel en partshøringspligt, da forlystelsesparken ikke kunne antages at være bekendt med, hvilke oplysninger
der ville indgå i sagen i styrelsen. Henstillet, at Miljøstyrelsen genoptog
sagen)
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04.274

(Nabo til ny skydebane anset som part i miljøgodkendelsessagen sammen med 5 andre naboer, der alle blev ramt af det højeste støjniveau fra
skydebanen. Parten havde fået løbende aktindsigt i sagen, og parten havde dermed kendskab til sagens akter på nær et internt notat. Dette interne
notat indeholdt ikke faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagen, som parten ikke var gjort bekendt med i andre dokumenter. Der var
derfor ikke pligt for kommunen til at gøre parten bekendt med de enkelte
oplysninger i notatet, hverken som følge af aktindsigt efter forvaltningslovens § 12, stk. 2, eller som partshøring efter forvaltningslovens § 19)

04.346

(En skatteyder bad i en skattekontrolsag om partsaktindsigt i sagen og
anmodede om, at sagen sattes i bero, indtil han fik indsigt. Kommunen
var ikke i medfør af forvaltningslovens § 11 og § 21 forpligtet til helt at
standse sagsbehandlingen og kunne fortsætte med at oplyse sagen, herunder ved at indhente oplysninger fra klageren selv. Det ville imidlertid
have været bedst stemmende med princippet i bestemmelserne og med
principperne om god forvaltningsskik, at kommunen havde ventet med
at kræve oplysninger fra skatteyderen selv, til spørgsmålet om aktindsigt
var behandlet)

04.375

(En kommune undladte at partshøre en borger om, at kommunen havde
indledt en boligstøttetilbagebetalingssag mod hende som følge af pensionsudbetalinger, hun ikke havde oplyst til kommunen. Kommunen
partshørte hende heller ikke om oplysningerne modtaget fra skattemyndighederne, hvoraf pensionsudbetalingerne fremgik, da hun efter kommunens opfattelse i forvejen var bekendt med disse oplysninger. Det var
kritisabelt, at Det Sociale Nævn som rekursmyndighed ikke havde forholdt sig til, om den pågældende af kommunen var gjort bekendt med, at
der verserede en sag, og at oplysningerne om hendes pensionsudbetalinger indgik i sagen)

04.391

(Kritisabelt, at en kommune ikke havde afholdt personlige opfølgningssamtaler, og at der ikke var udarbejdet korrekt opfølgningsmateriale i
henhold til retssikkerhedsloven i en sag om retten til sygedagpenge, da
de nævnte regler varetog samme hensyn som forvaltningslovens § 19)

04.476

(En politimester burde have partshørt et transportfirma om to andre politimestres udtalelser i forbindelse med tilbagekaldelsen af en meddelt
transporttilladelse, idet udtalelserne bl.a. indeholdt faktuelle oplysninger
om, hvorfor tilladelse blev nægtet til et andet firma i forhold til den
samme transport samt begrundelsen for, at de andre politimestre havde
afslået at give tilladelse til transporten)

04.498

(Det var en beklagelig fejl, at en dansk ambassade ikke overvejede, om
en dansk statsborger, der blev nægtet adgang til personligt fremmøde på
ambassaden, skulle partshøres, inden der blev truffet afgørelse. Afgørelsesgrundlaget udgjordes bl.a. af udtalelser fra ansatte på ambassaden om,
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at den pågældende havde tilbudt flere private opholdstilladelser i Danmark mod betaling)
04.543

(En kommune burde have ventet med at give samtykke til nedrivning af
en ejendom og dermed også til nedlæggelse af lejemål i ejendommen,
indtil en lejerforening på vegne af tre lejere i ejendommen havde haft anledning til at udtale sig i sagen)

03.130

(En konstabel, der blev sendt hjem fra tjeneste i udlandet begrundet i individuelle og bebrejdelsesværdige forhold, burde have været partshørt
efter forvaltningslovens § 19 over kompagnichefens brev og en personelbedømmelse, der begge indeholdt en vurdering af konstablens sociale
tilpasning i eskadronen. Konstablen skulle endvidere have været partshørt over en skriftlig redegørelse vedrørende myndighedens egen opfattelse af sagen og den retlige kvalifikation mv. i overensstemmelse med
den udvidede ulovbestemte partshøringspligt, der gælder i bl.a. sager om
disciplinære foranstaltninger)

03.192

(En vicekriminalinspektør blev tildelt en mundtlig indskærpelse og fik
efterfølgende ændret sin stilling som følge af ledelsens utilfredshed med
den pågældendes lederevner. I forbindelse med den mundtlige indskærpelse havde det været bedst stemmende med god forvaltningsskik, såfremt der var foretaget en høring i overensstemmelse med den ulovbestemte udvidede partshøringspligt. I forbindelse med ændringen af
stillingen var der en retlig pligt til dette. Der gælder ikke nogen formkrav
til partshøringsprocessen, idet den valgte form dog skal respektere formålet med partshøringspligten, dvs. ønsket om, at parten får mulighed
for at kommentere, korrigere og supplere sagens faktuelle grundlag, og
det var derfor ikke som udgangspunkt i strid med partshøringspligten, at
høring skete mundtligt på et møde ved fremlæggelse af de på sagen liggende udtalelser samt indholdet af ledelsens krav til den pågældende,
herunder at han ville blive flyttet, hvis han ikke efterlevede kravene. I
den konkrete sag fremstod den tjenstlige indskærpelse allerede ved mødet som endelig, hvilket var i strid med partshøringsreglerne. Ved den
efterfølgende forflyttelse blev den pågældende i strid med kravene herom ikke hørt over ledelsens opfattelse af, at den pågældende ikke levede
op til de stillede krav)

03.248,
(04.564)

(En tidligere elev på en kirkemusikskole var fortsat medlem af skolens
kor. I denne forbindelse udtalte han kritik af ledelsen. På denne baggrund fik han en advarsel, der indeholdt nogle vilkår, der skulle overholdes, hvis kormedlemmet skulle komme på skolen. Senere blev kormedlemmet bortvist blandt andet med henvisning til advarslen. Rektor havde, før han traf beslutningen om bortvisning, pligt til at partshøre kormedlemmet over oplysninger om en episode, hvor eleven efter sigende
havde udtalt sig kritisk til kormedlemmer om skolens ledelse, idet rektor
lagde vægt på dette ved bortvisningen)
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03.280

(En musikhøjskole havde afvist en ansøger efter en afholdt optagelsesprøve uden forinden at høre den pågældende skriftligt over bedømmernes opfattelse af prøven. Ansøgeren blev imidlertid umiddelbart efter optagelsesprøven mundtligt gjort bekendt med bedømmernes vurderinger i
et omfang, som gjorde det muligt for ansøgeren af komme med kommentarer. Efterfølgende fremkom ansøger da også med indsigelser mod
vurderingerne. På denne foretog ombudsmanden ikke yderligere undersøgelser af, om der var foretaget en tilstrækkelig partshøring)

03.398

(En borger var bekendt med, at hendes ægtefælle skulle aflevere regnskaber fra dennes selvstændige virksomhed til brug for kommunens beregning af kontanthjælp. Dette fritog imidlertid ikke kommunen fra at
gøre den pågældende opmærksom på, at kommunen overvejede at bruge
de konkrete regnskabsoplysninger til at træffe en beslutning om, at det
private forbrug af egne varer skulle anses som en indtægt, der skulle fradrages i den pågældendes kontanthjælp. Kommunen havde også pligt til
at partshøre over de konkrete oplysninger i regnskabet, der påtænktes
anvendt i sagen)

03.409

(Det var kritisabelt, at en kommune ikke oplyste en borger om, at den
havde indledt en sag om tilbagebetaling af boligstøtte eller partshørte
den pågældende over kommunens oplysninger om den pågældendes indtægtsforhold, idet det var disse oplysninger, der havde givet anledning til
sagen)

03.463,
(04.566)

(Det var ikke pligt for Det Sociale Nævn til at partshøre en borger om
dets overvejelser om at ændre kommunens afgørelse om forhøjet almindelig førtidspension til skade for den pågældende, idet disse overvejelser
ikke kunne karakteriseres som faktiske oplysninger)

03.504

(De særlige regler om vejsyn i privatvejloven medførte ikke, at kommunen var undtaget fra at foretage partshøring efter forvaltningsloven i en
sag om istandsættelse af en privat fællesvej. Selv om parterne ved vejsynet ude i marken har mulighed for en mundtlig drøftelse af sagen og
dermed ofte har bedre muligheder for at udtale sig i sagen som følge af
vejsynet, kunne dette ikke erstatte partshøring efter forvaltningslovens §
19. Baggrunden for dette er blandt andet, at vejsynet ikke giver parterne
adgang til at gøre sig bekendt med det faktiske afgørelsesgrundlag)

03.527

(Det var beklageligt, at Undervisningsministeriet ikke inden forflyttelsen
af en fuldmægtig fra departementet til en styrelse med en prøvetid på 6
måneder havde partshørt den pågældende efter forvaltningsloven og den
ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i bl.a. sager om
uansøgt afskedigelse, om sagens faktiske omstændigheder og ministeriets opfattelse af sagen, herunder ministeriets retlige kvalifikation af faktum)
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03.590

(Selvom en adjunkt var bekendt med en 10 år gammel sag om, at han
havde eksamineret en studerende, han levede sammen med, var det særdeles kritisabelt, at et fakultet ikke i en ansættelsessag om en lektorstilling som en adjunkt havde søgt, partshørte den pågældende om sagen, da
han ikke var bekendt med, at den ville indgå i ansættelsessagen. Endvidere skulle den pågældende havde været partshørt om fakultetets udtalelse til rektoratets behandling af sagen)

03.623

(En ansat i en børnehave og en kommune traf aftale om flytning af den
ansatte til en anden børnehave eller trussel fra kommunen om, at kommunen ellers ville forflytte den ansatte. Forflyttelsen var en afgørelse i
forvaltningslovens forstand og var begrundet i bebrejdelsesværdige forhold hos ansatte, hvormed tillige den ulovbestemte udvidede partshøringspligt fandt anvendelse. Kommunen havde ikke til den ansatte nærmere angivet hvilke episoder eller faktiske omstændigheder, der gav
kommunen anledning til at forflytte den pågældende eller givet kommunens retlige kvalifikation heraf, hvilket var i strid med partshøringspligten)

03.644

(En arbejdspladsvurdering i en ungdomsskole viste stor utilfredshed med
inspektøren. Da kommunen herefter partshørte lederen af ungdomsskolen, der stod til afskedigelse, om afdelingslederens kritiske notat på baggrund af samtaler med medarbejderne, burde kommunen tillige have oplyst, hvem af medarbejderne, der stod bag de enkelte udtalelser, idet afgørende hensyn ikke talte for, at disse medarbejdere skulle være berettiget til anonymitet. Det var i øvrigt kritisabelt, at partshøring først blev
foretaget, efter at kommunen gav en tjenstlig advarsel, og at notatet ikke
indeholdt kommunens retlige kvalifikation af faktum, jf. den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i bl.a. sager om diskretionær afskedigelse og sager om visse disciplinære sanktioner)

02.93

(Hypotekbanken lagde i en sag om eftergivelse af studielån vægt på oplysningerne i en oversigt over lånets størrelse, afdrag herpå og personens
indkomst over en 3-årig periode, der senere viste sig at være forkert. Beklageligt, at Hypotekbanken ikke forlagde oversigten for personen, inden
der blev truffet afgørelse i sagen)

02.105

(En person i forsvaret fik ved en fejl fornyet sin rådighedskontrakt med
forsvaret på gunstigere vilkår, end der var hjemmel til. Regimentet var
formentlig berettiget til at tilbagekalde kontrakten (med sædvanligt varsel), men det var kritisabelt, at regimentet ikke havde partshørt personen
om den ændrede retsopfattelse hos regimentet, der kan sidestilles med
nye faktiske oplysninger i forvaltningslovens § 19’s forstand, inden afgørelse om tilbagekaldelse blev truffet. Henstillet, at sagen blev genoptaget)
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02.140

(Patientklagenævnet indhentede to sagkyndige vurderinger fra alment
praktiserende læger i en klagesag over en anden alment praktiserende
læge, der havde behandlet klagerens ægtefælle for mavesmerter kort tid
før dennes død ved hjertestop. Patientklagenævnet var ikke forpligtet efter forvaltningsloven til at partshøre klageren over de sagkyndige vurderinger, da sådanne interne vurderinger efter fast praksis ikke er omfattet
af § 19, men skulle derimod partshøre efter nævnets egen forretningsorden – i øvrigt i overensstemmelse med ulovbestemte principper om
partshøring)

02.272

(Efter stemmelighed i et studienævn skulle et fakultetsråd behandle
spørgsmålet om dispensation til en studerende, der ønskede at gå op til
eksamen for fjerde gang i samme fag. Til brug for behandlingen i fakultetsrådet udarbejdede lærerrepræsentanterne i studienævnet udtalelser
med deres stillingtagen til sagen. Udtalelserne fungerede som dokumentation for overvejelserne i studienævnet samt klarlagde, at der ikke i sagen forelå usædvanlige forhold af den type, der kunne begrunde dispensation, foruden at skabe en klarhed over sagsforløbet. Ombudsmanden
mente på den baggrund, at udtalelserne indeholdt oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som var væsentlige for sagens afgørelse. Der var således pligt til partshøring)

02.313

(En kommune, der traf afgørelse om ophør af sygedagpenge blandt andet
på baggrund af en lægeerklæring fra den sygemeldtes læge, indhentede
efter kvindes klage en supplerende udtalelse fra samme læge for at få afklaret forståelsen af den oprindelige erklæring. Det var beklageligt, at
kommunen ikke havde partshørt kvinden over de to lægeerklæringer,
selvom hun vidste, de ville blive indhentet, da de indeholdt oplysninger,
der var væsentlige for sagen og til ugunst for kvinden)

02.412

(Henstillet, at Udenrigsministeriet genoptog en sag om afskedigelse af
en chefrådgiver som følge af samarbejdsvanskeligheder, dels fordi ministeriet ikke havde partshørt om alle oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der indgik i afgørelsen, dels på grund af ministeriets tilsidesættelse af den udvidede ulovbestemte partshøringspligt, der antages
at gælde i bl.a. sager om uansøgt afskedigelse pga. samarbejdsvanskeligheder. Ministeriet skulle have givet en samlet skriftlig redegørelse for,
hvad det var for faktiske forhold, der gav anledning til samarbejdsproblemer, og der skulle have været en bevismæssig vurdering af sagens
faktum)

02.491

(I en sag om et brændeskurs lovlighed efter bygningsreglementet havde
kommunen først (fejlagtigt) godkendt en ombygning af skuret, hvorved
taget blev udskiftet med en presenning, men efterfølgende genoptaget
sagen efter en naboklage. Kommunen havde efter partshøringsprincipperne pligt til at orientere bygningsejeren om, at kommunen havde genoptaget sagen, samt givet ejeren mulighed for at udtale sig om sagen, inden der blev truffet en afgørelse)
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02.519

(Det var ikke tilstrækkeligt, at en kommune, før den gav en ansat en
skriftlig advarsel for illoyalitet og notater i strid med god journaliseringsskik, havde holdt et møde med den ansatte, hvor kritikpunkterne
blev forelagt for hende, samt havde udleveret sagens dokumenter – bl.a.
et notat fra den ansattes umiddelbare chef om de forhold, der gav anledning til advarslen. Kommunen burde have udarbejdet en skriftlig redegørelse med angivelse af de omstændigheder, der begrundede den givne
kritik på en klar og forståelig måde, herunder hvilke af de i sagsakterne
beskrevne forhold, kommunen lagde vægt på, samt have givet hende rimelig frist til at udtale sig, inden der blev truffet afgørelse)

01.98

(En kommune og Det Sociale Nævn tilbagekaldte en afgørelse om at forlænge udbetalingen af sygedagpenge. Det måtte lægges til grund, at det
alene var et møde med partens læge, der dannede grundlag for en ændret
vurdering. Kritik af, at parten ikke var blevet partshørt om de faktiske
oplysninger, herunder de oplysninger der var kommet frem i forbindelse
med mødet med partens læge, inden kommunen traf sin afgørelse)

01.167

(I en sag om et menighedsråds afskedigelse af en organist var det bl.a.
ikke gjort klart, om organistens beskæftigelsesgrad af menighedsrådene
blev betragtet som et forhold, der kunne foranledige diskretionær afskedigelse eller som et forhold, der kunne begrunde en disciplinær afskedigelse. Dermed var der ikke i partshøringsbrevet foretaget en retlig kvalifikation af sagens faktum, hvilket var i strid med retsgrundsætningen om
udvidet ulovbestemt pligt til partshøring)

01.189

(En præst klagede over, at hun kun fik den mindste godtgørelse for at
udføre arbejde på sin bopæl. Kirkeministeriets afslag på at give en større
godtgørelse var begrundet med, at der var kontor i kirken. Kritik af, at
ministeriet ikke havde partshørt præsten om de indhentede oplysninger
om kontoret i kirken)

01.215

(TV 2’s afskedigelse af et større antal medarbejdere. De pågældende
medarbejdere blev partshørt om den påtænkte afskedigelse den 31. maj
1999. Svarfristen var sat til den 2. juni 1999. Ombudsmanden var mest
tilbøjelig til at mene, at den korte svarfrist var i strid med forvaltningslovens § 19)

01.421

(Ombudsmanden fandt ikke, at der var grundlag for at statuere, at de sociale myndigheder generelt var forpligtet til at give aktindsigt i eller
partshøre over lægekonsulentudtalelser for så vidt angår den lægefaglige
vurdering. En sådan pligt bestod heller ikke efter princippet om god forvaltningsskik. Ombudsmanden fandt dog, at det ville være bedst stemmende med princippet i retssikkerhedslovens § 4 og forarbejderne hertil,
om borgeren blev gjort bekendt med indholdet af lægekonsulentudtalelserne, inden der blev truffet afgørelse)
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01.443

(En kommune traf afgørelse om, at en kvinde skulle tilbagebetale modtaget boligstøtte. Afgørelsen byggede på oplysninger, der blev tilvejebragt i samarbejde mellem skatteforvaltningen, kontrolgruppen og et socialcenter. Oplysningerne burde i medfør af forvaltningslovens § 19 være forelagt parten til udtalelse, inden der blev truffet afgørelse)

01.487

(Kritik af, at en kommune undlod at partshøre en lejer forud for en afgørelse om fremsættelse af et tilbagebetalingskrav på boligstøtte. Kommunen havde ikke forud for afgørelsen oplyst lejeren om, at der eksisterede
en tilbagebetalingssag vedrørende hans boligstøtte. Lejeren havde derfor
ikke kendskab til, at de oplysninger, kommunen tidligere havde modtaget fra ham, havde betydning for kommunens efterfølgende afgørelse
om tilbagebetaling)

01.552

(Afskedigelse af en kommunalt ansat psykolog efter udtalelser om pædofili. Kritik af den af kommunen foretagne partshøring, idet kommunens redegørelse for, hvilke forhold der var lagt vægt på ikke indeholdt
en tilstrækkelig angivelse af det bevismæssige grundlag, og idet kommunens formuleringer kunne give anledning til tvivl om, hvorvidt den
påtænkte afskedigelse var en disciplinær eller diskretionær afskedigelse)

01.588

(Pålæggelse af parkeringsafgift var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og derfor skulle der forud for pålæggelse af en parkeringsafgift – i
tiden indtil den 1. juni 2001, hvor der ved en ændring af færdselsloven
blev skabt hjemmel til at undlade partshøring i forbindelse med pålæggelse af parkeringsafgifter ude på gaden – foretages partshøring efter
forvaltningslovens § 19, stk. 1. Da afgørelsen træffes på det tidspunkt,
hvor afgiften skrives ud og anbringes på køretøjet eller overgives til føreren, var den partshøring, som eventuelt fandt sted efterfølgende i forbindelse med en remonstrationsbehandling, ikke at sidestille med en
partshøring efter forvaltningsloven)

01.608

(Kritik af, at en kommune – kort før partshøringen blev iværksat – drøftede med en psykolog ansat ved kommunen, om psykologen selv ville
sige sin stilling op i stedet for at blive afskediget, og at kommunen i den
forbindelse gav psykologen en betænkningstid på »et par dage«. Den
fastsatte frist udløb endda seks dage før partshøringsfristens udløb, hvilket kunne skabe tvivl om partshøringens reelle indhold. En sådan drøftelse bør tidligst finde sted på et tidspunkt, hvor den ansatte kender oplysningsgrundlaget i afskedigelsessagen og har haft lejlighed til at udtale
sig herom)

00.86

(Omfanget af en kommunes partshøring af en socialdirektør i en sag om
samarbejdsvanskeligheder gav anledning til bevistvivl. Ombudsmandsinstitutionen havde ikke forudsætningerne til at afklare, om socialdirektøren kunne anses for at være partshørt i det omfang, der følger af forvaltningslovens § 19 og restgrundsætningen om ulovbestemt udvidet
partshøringspligt)
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00.169

(Oplysninger i en udtalelse fra Justitsministeriet vedrørende arkivadgang
i Rigsarkivet var ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 1, hvorfor der var en pligt til partshøring)

00.199

(Opsigelse af et løntillæg, der var i strid med den gældende overenskomst, var blevet tildelt en faglærer ved et fængsel. Kritik af, at afgørelsen om at tilbagekalde tillægget blev truffet uden at partshøre faglæreren)

00.240

(Afslag på et auktionsfirmas ansøgning om tilladelse til udførsel af maleri. Auktionsfirmaet skulle have været partshørt over to indhentede fagkyndige udtalelser om maleriets værdi, da disse var til ugunst for firmaet)

00.261

(Miljø- og levnedsmiddelkontrollen gav efter et tilsynsbesøg ejeren af en
produktionsbedrift påbud om at foretage forskellige foranstaltninger.
Partshøring kunne i øvrigt ske ved, at der under tilsynets udførelse foregik en dialog mellem ejeren af virksomheden og tilsynsmyndigheden,
forudsat at der var tale om enkle og forholdsvis overskuelige oplysninger, og at parten blev bedt om at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger hertil. Kritik af, at tilsynet i den konkrete sag havde meddelt
ejeren påbud, uden at tilsynets iagttagelser var blevet forelagt ejeren, og
uden at ejeren havde haft lejlighed til at gøre indsigelser)

00.310
(01.888)

(Parten i en arbejdsskadesag var ikke bekendt med, at en notits udarbejdet af hans arbejdsgiver – politiet – indgik i Arbejdsskadestyrelsens sag.
Indholdet af notitsen stred imod oplysninger, parten havde opgivet i et
spørgeskema. Kritik af den manglende partshøring. Henstillet, at Den
Sociale Ankestyrelse genoptog sagen)

00.320

(En mand i aktivering klagede over, at en kommune havde standset udbetalingen af aktiveringsydelse, fordi han blev væk fra et aktiveringstilbud. Kritik af, at kommunen ikke forud for afgørelsen havde foretaget
partshøring)

00.331

(Kommune afslog tilskud til tandbehandling. Afgørelsen var truffet på
baggrund af en erklæring fra kommunens tandlægekonsulent. Kritik af,
at kommunen ikke havde partshørt om den pågældende erklæring)

00.345

(Til brug for behandling af en ansøgning om tilskud til medicin havde
kommunen indhentet oplysninger fra ansøgerens læge. Kritik af, at
kommunen ikke havde partshørt ansøgeren over disse oplysninger)

00.386

(Kommune afslog at give tilskud til en boligændring i form af en ny tilbygning og tilbød i stedet tilskud til mindre ændringer af den eksisterende bygning. Kommunens tilbud hvilede på en skitse over forslag til æn-
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dringer, som kommunen havde udarbejdet. Kommunen havde haft en
ulovbestemt pligt til at partshøre borgeren over kommunens skitse. Endvidere burde kommunen have partshørt borgeren over nogle lægelige oplysninger, som kommunen havde indhentet telefonisk. Ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at henstille genoptagelse, da den manglende
partshøring ikke kunne antages at have haft indflydelse på resultatet af
nævnets afgørelse)
00.399

(Journalister søgte om aktindsigt i kliniske forsøg vedrørende godkendelse af lægemidler. Til brug for afgørelsen indhentede Lægemiddelstyrelsen en udtalelse fra lægemiddelproducentens advokat. Styrelsen burde
have partshørt journalisterne over advokatens udtalelse)

00.419

(En grundejer vidste ikke, at en salgsopstilling for hans ejendom, der var
udarbejdet af en ejendomsmægler, indgik i Trafikministeriets sag. Kritik
af, at der ikke var foretaget partshøring)

00.439

(Ved vurderingen, af om en uddannelse var støtteberettiget i henhold til
SU-loven, blev der indhentet en udtalelse fra en dekan på Københavns
Universitet. Der burde være partshørt over denne udtalelse)

99.161

(Forud for en afskedigelse var der afholdt et møde. Mødet havde imidlertid ikke karakter af partshøring. Partshøringspligten gælder også, selv
om parten er bekendt med oplysningerne, men blot ikke ved, at oplysningerne vil blive brugt i den aktuelle sammenhæng)

99.170

(En borgmester udarbejdede en redegørelse på baggrund af en socialchefs indberetning af to socialudvalgsmedlemmer for ulovligheder. Byrådet traf afgørelse, uden at de to medlemmer fik forelagt redegørelsen
og fik lejlighed til at kommentere den, hvilket var kritisabelt)

99.218

(Det følger af § 19, stk. 2, nr. 4, og § 9, stk. 3, at partshøringsreglerne ikke gælder i straffesager. Da statsadvokaten opgav strafferetlig forfølgning, ændrede sagen karakter til en civil sag. Der var imidlertid fortsat
ikke pligt til partshøring, da der ikke var faktiske oplysninger i sagen,
som parten ikke allerede havde haft lejlighed til at kommentere)

99.226

(Rigspolitiet besluttede at slette en tolk fra deres tolkeregister, da han var
involveret i aktiviteter, der gjorde det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at
anvende ham. Rigspolitiet havde forud for afgørelsen partshørt tolken, jf.
forvaltningsloven § 19. Spørgsmålet var herefter, om Rigspolitiet skulle
have foretaget ulovbestemt udvidet partshøring af tolken. Der var ikke
tilstrækkeligt grundlag til at fastslå en pligt til udvidet partshøring i denne sag)

99.257,
(00.745)

(Kritik af, at partshøringsreglerne blev tilsidesat i en sag, hvor et lokalradionævn traf afgørelse om at inddrage sendetilladelsen for en lokalradio-
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station. Nævnet var i besiddelse af oplysninger fra en lokalavis og af oplysninger som stationen havde sendt ind i anden anledning. Stationen
vidste ikke, at oplysningerne fra en lokalavis indgik i nævnets faktiske
oplysningsgrundlag, ligesom stationen ikke var klar over, at de af stationen i anden sammenhæng indsendte oplysninger indgik i grundlaget for
nævnets afgørelse)
99.384

(I en sag om tildeling af et særligt pensionstillæg til enlige foretog kommunens bygningsinspektør en besigtigelse af ejendommen med henblik
på at konstatere, om den pågældende reelt var enlig. Det kunne ikke antages, at pensionisten var bekendt med indholdet at bygningsinspektørens rapport om besigtigelsen, hvorfor han skulle være blevet partshørt.
Det var ikke tilstrækkeligt at orientere parten i forbindelse med afslaget)

99.398

(En kvinde fik sygedagpengeperioden forlænget, da hun indgav ansøgning om førtidspension. Hun fik afslag på pension og fik samtidig besked om, at dagpengene ville ophøre. Kvinden skulle have været partshørt, forinden kommunen traf afgørelse om at stoppe dagpengene)

99.457

(Ved istandsættelse af en privatvej fik de berørte lodsejere meddelelse
derom og fik en frist til at komme med indsigelser efter privatvejslovens
§ 59, stk. 2. Kommunen havde indhentet en redegørelse over vejenes tilstand. Kommunen havde pligt til at partshøre over redegørelsen, inden
afgørelsen blev truffet. Privatvejslovens § 59, stk. 2, fortrængte ikke forvaltningslovens § 19, der er en minimumsregel)

99.472

(I en afskedigelsessag udarbejdede Banestyrelsen et brev, der skulle udgøre partshøringen. Da brevet ikke indeholdt alle de oplysninger i sagen,
som var omfattet af partshøringspligten, var denne fremgangsmåde ikke
tilstrækkelig)

99.553

(Klageren var ikke part og havde derfor ikke partsrettigheder. Kritik af,
at myndigheden havde anvendt en formulering, der var egnet til at give
klageren det indtryk, at han var part i sagen)

98.110

(Service 900-nævnet skulle udfærdige et notat med de oplysninger fra
lydbånd med kontrolopkald, der var af væsentlig betydning for sagens
afgørelse, og partshøre over disse oplysninger, inden der blev truffet afgørelse i sagen)

98.125

(En nabo havde gjort indsigelse i forbindelse med opstillingen af en antennemast. Ansøgningen blev herefter ændret, således at antennemasten
blev opstillet længere væk fra naboen. Den ændrede opstilling var en
faktisk oplysning. Da naboen måtte anses som part i sagen, skulle han
have været partshørt)

98.240

(En kommune havde givet et bindende forhåndstilsagn om byggetilladelse, men efter flere protester fra naboer, der ikke var blevet hørt, trak
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kommunen tilladelsen tilbage. Naturklagenævnet fandt imidlertid, at
forhåndstilsagnet var bindende. Naturklagenævnet burde have undersøgt, om f.eks. en partshøringsfejl medførte, at det af kommunen meddelte forhåndstilsagn var ugyldigt. Der blev i den forbindelse også peget
på muligheden for at gøre myndigheden erstatningsansvarlig ved domstolene)
98.409,
(99.797)

(Da sager om tildeling af apotekerbevillinger ikke er sager om ansættelse
og forfremmelse, og dermed ikke er undtaget fra aktindsigt, skal det undersøges, om der skal foretages partshøring med hensyn til oplysninger
om den enkelte ansøgers egne forhold, men også med hensyn til oplysninger om medansøgerne. Desuden rådgiver eksterne konsulenter Lægemiddelstyrelsen, når den enkelte ansøgers kvalifikationer skal vurderes. Der skal derfor også partshøres over de faktiske oplysninger i referaterne fra styrelsens møder med konsulenterne)

98.417

(Den ulovbestemte grundsætning om partshøring gælder også i sager om
anvendelse af disciplinære sanktioner. Der skal derfor også partshøres
over den besluttende myndigheds retlige kvalifikation af faktum og
eventuelle bevismæssige vurderinger. PostDanmark burde derfor have
partshørt om auditørens indstilling med hensyn til sanktionsvalg)

98.423

(En medarbejder i DSB blev overført til en intern jobbørs. Der var ikke
partshøringspligt efter forvaltningsloven, da der ikke var truffet en afgørelse. DSB havde imidlertid interne retningslinier om partshøring, der
ikke var blevet iagttaget, hvilket var beklageligt)

98.491

(En sygehusdirektør burde være blevet partshørt over grundlaget for afskedigelsen af ham)

98.502

(Afskedigelse grundet samarbejdsvanskeligheder. Der var ikke foretaget
partshøring vedrørende væsentlige dele af de faktiske oplysninger, der
tilsyneladende havde været afgørende for afskedigelsesbeslutningen.
Afgørelsen måtte anses for ugyldig)

98.524

(Kritik af, at et amt ikke havde partshørt en patient, der var indlagt på en
sikringsafdeling i forbindelse med et afslag på patientens anmodning om
at lade sig tatovere)

97.74

(I en kontrolundersøgelse af en dagpengemodtagers indkomstforhold
lagde Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen til grund, at dagpengemodtageren havde modtaget forudbetaling for at skrive en bog. Den
pågældende bestred oplysningerne i forbindelse med en partshøring. Da
formålet med partshøring forspildes, hvis myndighederne ikke tager partens bemærkninger om sagen alvorligt, men i stedet uden forklaring eller
undersøgelse lægger arbejdsgiverens oplysninger til grund, var dette ikke en tilstrækkelig reaktion)
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97.168

(Sagsøgte klagede over, at han som sagsøgt ikke var blevet hørt, inden
der blev meddelt fri proces til sagsøger. Ikke kritik af myndighedernes
faste praksis, hvorefter kun ansøger anses som part i sager om fri proces)

97.273

(En kommune stoppede på baggrund af en anonym henvendelse og oplysninger om elforbruget på en mands privatadresse de sociale ydelser,
som en kvinde modtog i boligstøtte og ekstra børnetilskud. Kommunen
burde have givet kvinden lejlighed til at udtale sig om den anonyme
henvendelse og om de oplysninger, som forvaltningen havde indhentet
om manden og kvindens folkeregisteradresser og om elforbruget på
ejendommen, ligesom afgørelsen måtte antages at hvile på et bevismæssigt spinkelt grundlag)

97.286

(»Bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder«
omfatter oplysninger, der bidrager til at skabe klarhed over en påtænkt
afgørelses faktiske og bevismæssige grundlag, og vil således kunne omfatte vurderinger vedrørende faktiske forhold og omstændigheder, selvom der ikke herved i sig selv bringes nye faktiske oplysninger frem. Det
afgørende er oplysningernes funktion)

97.333,
(99.788)

(Forvaltningslovens § 19, stk. 1, var tilsidesat i afskedigelsessag. Den
ansatte havde hverken fået oplysninger om, at der skulle foretages besparelser, eller om hvilke oplysninger om den ansatte, der var tillagt betydning ved afskedigelsen)

96.105

(Anonymt baserede oplysninger og vurderinger fra medarbejdere må ikke indgå som led i den bevismæssige vurdering af, om der er grundlag
for indgribende personaleretlige reaktioner, da myndigheden er afskåret
fra at kontrollere holdbarheden af sådanne oplysninger. Den ansatte vil
normalt også være afskåret fra at udtale sig herom i forbindelse med
partsaktindsigt og partshøring)

95.105

(Partshøring kan undlades i medfør af § 19 stk. 2, nr. 3, hvis en konkret
og individuel afvejning af hensynet til en særlig hurtig sagsbehandling
overfor partens interesse i at have indflydelse på sagens gang tilsiger det.
Under henvisning til udlændingelovens § 33, stk. 1 og 3, ville der kunne
argumenteres for, at væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser talte imod en sags udsættelse på grund af partshøringen, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 3. Dette krævede dog, at der i hver enkelt
sag skete en konkret og individuel afvejning af hensynet til en særlig
hurtig sagsbehandling over for partens interesse i at have indflydelse på
sagens gang. Kritik af, at der ikke i denne sag var sket en sådan konkret
og individuel afvejning)
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95.112,
(97.425)

(I en sag om afskedigelse af en lærer ved en folkeskole medførte den
ufyldestgørende begrundelse, at ombudsmanden ikke kunne tage stilling
til, om der var begået partshøringsfejl. Men der vil i praksis skulle ske
partshøring i afskedigelsessager, hvis der foretages en individuel vurdering)

95.139

(Kritik af, at Direktoratet for Udlændinge ikke havde foretaget partshøring over de oplysninger i en politirapport, der var udfærdiget i forbindelse med en samlivskontrol)

95.221

(I en sag om dispensation fra en lokalplanbestemmelse til et byggeri, der
ville påføre naboen gener, kunne personer, der skulle orienteres i henhold til planlovens § 20, tillige være parter i sagen. Der kunne derfor også være pligt til partshøring efter forvaltningslovens § 19)

95.316

(Partshøringspligten var tilsidesat i en sag om uansøgt afskedigelse, da
parterne i sagen ikke var blevet hørt over de hensyn, der var tillagt betydning for udvælgelsen af de pågældende. Retten til partshøring er en
individuel ret parten har. Denne ret kan ikke erstattes af en høring af den
pågældende faglige organisation)

95.335

(I forbindelse med afskedigelse af en lektor begrundet i utilstrækkelig
forskningsindsats overtrådte universitetet den udvidede partshøringsforpligtelse ved ikke at partshøre over fagrådets fagkyndige indstilling)

95.369,
(96.434)

(Rektor ved et gymnasium burde have partshørt en elev, inden han besluttede, at eleven skulle til eksamen på særlige vilkår på grund af for
stort fravær. Eleven havde formentlig ikke kendskab til de optegnelser
over forsømmelser, som rektor ville anvende som grundlag for afgørelsen)

94.143

(Tilsynsrådet undersøgte en sag, hvor en kommune med øjeblikkelig
virkning havde fritstillet en daginstitutionsleder. Tilsynsrådet indhentede
i anledning af sagen en udtalelse fra kommunen. Da lederen var part i
afgørelsessagen, burde tilsynsrådet have partshørt lederen over udtalelsen fra kommunen)

94.207

(Kommune var efter en udvidet ulovbestemt partshøringspligt forpligtet
til at partshøre over kommunens ændrede opfattelse vedrørende tilslutningspligt til alment vandforsyningsanlæg. Underretningspligten efter
vandforsyningsloven var uden betydning for spørgsmålet om partshøringspligt, da sådanne bestemmelser ikke i medfør af forvaltningslovens
§ 19, stk. 2, nr. 6, fortrænger den almindelige partshøringspligt efter §
19, stk. 1, med mindre bestemmelserne giver borgeren en bedre retsstilling )
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94.234

(Oplysninger om praksis af betydning for en sag er ikke omfattet af
partshøringspligten. Efter omstændighederne kan det dog følge af ulovbestemte regler om partshøring, at sådant materiale skal forelægges parten til udtalelse. Da praksis i den konkrete sag ikke havde haft væsentlig
betydning for afgørelsen, var der ikke pligt til partshøring)

94.265

(Beslutning om lønindeholdelse er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, hvorfor skattemyndighederne er forpligtet til at efterleve forvaltningslovens krav til sagsbehandlingen, herunder partshøring. Betingelserne for, hvornår der er partshøringspligt, gennemgås i udtalelsen)

94.272

(Det afgørende i forbindelse med partshøring er ikke, om parten er bekendt med de faktiske oplysninger, men om parten har kendskab til, at
oplysningerne indgår i myndighedens beslutningsgrundlag i den foreliggende sag. Myndigheden henviste til, at oplysningerne ikke var til
ugunst for parten, idet sekretariatet afgav indstilling om en positiv afgørelse. Kritik, da nævnet traf en afgørelse, der var mindre begunstigende,
idet nævnet vurderede og afvejede sagens oplysninger anderledes end
sekretariatet)

94.307

(En borger ønskede at få genoptaget sin arbejdsskadesag. Arbejdsskadestyrelsen bad derfor borgeren om at fremkomme med indsigelser indenfor to uger. Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i genoptagelsessagen,
inden partshøringsfristen var udløbet, og inden partens indsigelser, der
var modtaget af styrelsen, var nået frem til sagen. Kritik af, at der ikke
blev taget stilling til indsigelserne, inden afgørelsen blev truffet)

94.365

(Kritik af manglende partshøring over indstilling fra auditør under Trafikministeriet, inden overbanehåndværker i DSB blev afskediget)

94.436

(Inden partshøring blev foretaget, udsendte amtet en pressemeddelelse,
hvoraf det fremgik, at to ansatte ville blive afskediget. Der er en væsentlig forskel på at varsle afsked (partshøring) og så selve afskedigelsesbeslutningen. Afskedigelsen kunne ikke foretages, forinden en reel partshøring havde fundet sted. Derfor var amtets handlemåde fejlagtig)

94.440

(I en dagpengesag indhentede kommunen oplysninger via telefonsamtaler med ansøgers læge samt en lægekonsulent og en specialist. Herved
fremkom der nye oplysninger, der til dels var i modstrid med lægernes
tidligere erklæringer. Kritik af, at kommunen ikke havde givet ansøger
lejlighed til at komme med indsigelser over de telefonisk indhentede oplysninger)

93.72,
(95.626)

(Arbejdstilsynets orientering af ansats tillidsmand/organisation kunne
ikke træde i stedet for partshøring efter forvaltningslovens § 19 eller den
ulovbestemte udvidede partshøringspligt i afskedigelsessager)
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93.112

(Direktoratet for Udlændinge havde til brug for en fornyet behandling af
en ansøgning om asyl anmodet Den Danske Ambassade i Sofia om en
udtalelse om ægtheden af et domsudskrift mv. vedrørende asylansøger.
Kritik af, at asylansøgerens advokat ikke var blevet partshørt, inden direktoratet traf afgørelse i sagen. Advokaten fik efterfølgende, forinden
en senere afgørelse, mulighed for at udtale sig om sagen)

93.137

(Kritik af, at politiet ikke foretog udvidet partshøring i forbindelse med
afskedigelse af en politibetjent)

93.144

(Politimester indberettede politiassistent til Rigspolitichefen. Kritik af, at
den pågældende ikke blev partshørt over indberetningen, der indeholdt
en selvstændig vurdering af forholdet og valg af sanktion. Endvidere kritik af, at den pågældende ikke blev partshørt efter grundsætningen om
udvidet partshøring over Rigspolitichefens bedømmelse af faktum og
bevismæssige vurderinger, inden der blev truffet afgørelse)

93.156

(Statsamtet pålagde manden at betale ægtefællebidrag med virkning tilbage fra ægtefællernes samlivsophævelse. Manden skulle have været
partshørt. Han var ikke gjort bekendt med, at ægtefællen havde anmodet
om fastsættelse af bidrag forud for separationen)

93.173,
(94.521)

(10 opsynsbetjente på et museum nedlagde arbejdet. Kritik af, at betjentene blev tildelt en disciplinær advarsel uden forinden at være blevet
partshørt over den indberetning, der lå til grund for den disciplinære advarsel. Ombudsmanden fastslog i sagen, at den ulovbestemte grundsætning om partshøring ved uansøgt afskedigelse også gælder i forbindelse
med anvendelsen af andre disciplinære sanktioner over for offentligt ansatte)

93.178

(Ansøger var til prøve i forbindelse med besættelsen af to ledige professorater ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, men blev erklæret ikke-kvalificeret. Ansøgeren burde være blevet partshørt over bedømmelsesudvalgets udtalelse)

93.287

(Kritik af, at politiet inddrog prøveskilte uden partshøring)

93.320

(Kritik af, at Undervisningsministeriet traf afgørelse i eksamensklagesag
uden at partshøre over udtalelserne fra universitetet)

93.327

(Efter klage fra to studerende over karakteren for en skriftlig opgave indstillede eksaminator og censor, at karakteren blev annulleret, idet besvarelsen var en afskrift af en tidligere besvarelse. De studerende fremsatte
kommentarer til indstillingen i et brev til rektor og anmodede samtidig
om en samtale med rektor, hvilket rektor skulle forstå som et ønske om
at afgive en udtalelse, jf. § 21, stk. 1. Kritik af, at rektor traf afgørelse
uden at afvente denne udtalelse)
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93.348

(Forflyttelse af en lærer til en anden skole i kommunen var ikke en forvaltningsretlig afgørelse, og der var derfor ikke pligt til partshøring. Det
havde imidlertid været bedst stemmende med god forvaltningsskik, at A
var blevet underrettet og havde fået lejlighed til at udtale sig inden forflyttelsen)

92.85

(Forsvarsministeriet foretog en diskretionær afskedigelse omfattet af tjenestemandslovens § 28 af en pilot med alkoholproblemer. Da ministeriet, inden afgørelsen i sagen blev truffet, havde givet piloten fornøden
adgang til at udtale sig om grundlaget for den påtænkte afgørelse, var der
ikke grundlag for kritik)

92.92

(I godkendelsessag om et nyt partinavn burde både det ansøgende parti
og et eksisterende parti have været anset som parter. Det eksisterende
parti havde nemlig en interesse i at undgå forveksling af partinavne. Indenrigsministeriet burde derfor have partshørt det eksisterende parti)

92.133

(I forbindelse med fastsættelse af samværsret skulle statsamtet ikke have
afventet faderens bemærkninger, forinden der blev truffet afgørelse)

92.141

(Politiet i en kommune besluttede at bryde samarbejdet med et dagblad,
når dette var repræsenteret ved en bestemt journalist. Da journalisten var
part i sagen, skulle journalisten have haft lejlighed til at fremkomme
med en udtalelse, før afgørelsen blev truffet)

92.187

(Kritik af, at en fader i en sag om fastsættelse af samværsret kun fik tre
dages frist til at udtale sig. Ombudsmanden lagde bl.a. vægt på, at Civilretsdirektoratet havde haft mulighed for at iværksætte partshøringen 8
dage før sket. Den korte frist måtte i væsentlig grad antages at indskrænke faderens muligheder for at varetage sine interesser under sagen)

92.232

(Told- og Skattestyrelsen foretog lønindeholdelse til dækning af skatterestance. Parten burde være blevet hørt over nogle skatteopgørelser, som
ikke kunne antages at være parten bekendt)

92.238,
(93.433)

92.296

(I forbindelse med en dobbeltbeskatningssag vil skatteyderen efter omstændighederne skulle partshøres, f.eks. over de faktiske oplysninger,
der hidrører fra den udenlandske myndighed)
(Sundhedsstyrelsen indstillede til Patientklagenævnet, at der blev rejst
tiltale mod læge A. Patientklagenævnet burde have forelagt oplysningerne for A, forinden afgørelse blev truffet. Forvaltningslovens § 19 stk. 2,
nr. 4, jf. § 9, stk. 3, hvorefter der ikke er pligt til partshøring i straffesager, finder først anvendelse, når der er anmodet om tiltalerejsning ved
politiet)
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92.312,
(94.517)

(Om besættelsen af en forskerstilling. Ansøgeren burde være givet lejlighed til at udtale sig om bedømmelsesudvalgets sammensætning og om
udvalgets indstilling, forinden afgørelse om besættelse af docentstilling
blev truffet)

92.334

(Kommune indskrænkede en faders samværsret på baggrund af en erklæring fra en overlæge. Kommunen var forpligtet til at partshøre faderen, selvom faderen havde kendskab til erklæringen, da han ikke var bekendt med, at erklæringen indgik i beslutningsgrundlaget)

91.111

(En direktør indbragte en sag for Radionævnet. Sagen vedrørte en berigtigelse af oplysninger, der blev brugt i et TV-indslag. Partens bemærkninger om sagen blev kommenteret af DR’s generaldirektør, og disse
kommentarer burde være blevet forelagt parten, forinden Radionævnet
traf afgørelse i sagen)

91.132

(Ved en fejl fra skattevæsenets side blev der overført kr. 410 til en borgers konto. Efter aftale mellem bl.a. Statsskattedirektoratet og Sparekasseforeningen blev beløbet tilbageført fra borgerens konto, uden at borgeren modtog underretning herom. Kritik af, at direktoratet ikke havde
indhentet borgerens konkrete samtykke til tilbageførslen eller alternativt,
at det fejlagtigt udbetalte beløb var søgt inddrevet under iagttagelse af de
almindelige regler om tvangsfuldbyrdelse)

91.163

(Kommunen oplyste, at en afgørelse byggede på en formodning om, at
familien havde et elforbrug, der ikke vedrørte husholdningen. Da formodningen ikke var søgt bekræftet hos parten, var partshøringsreglerne
tilsidesat)

91.173

(Parten klagede til Trafikministeriet over et afslag fra Statens Bilinspektion. Ministeriet indhentede en udtalelse fra Statens Bilinspektion,
der uddybede begrundelsen for afgørelsen. En udtalelse fra den indklagede myndighed, der kommenterer klagen eller på anden måde uddyber
begrundelsen for afgørelsen, vil normalt medføre en partshøringspligt
for klageinstansen. Derimod er der ikke en høringspligt, hvis myndigheden blot henholder sig til den trufne afgørelse)

91.200

(Forvaltningslovens § 19 og den almindelige retsgrundsætning om udvidet partshøring i forbindelse med afgørelser om uansøgt afskedigelse på
grund af påståede samarbejdsvanskeligheder, uegnethed mv. forpligtede
kommunen til at forelægge grundlaget for den påtænkte afskedigelse for
parten)

90.206,
(92.475)

(Parten fik afslag på sygedagpenge med henvisning til, at hun var indstillet til revalidering. Kommunen havde indhentet supplerende oplysninger
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fra partens læge om revalideringsbestræbelserne. Parten burde have haft
lejlighed til at kommentere oplysningerne, inden afgørelsen blev truffet)
90.253
(92.479)

90.260,
(92.479)

(En af forældrene ønsket undersøgelse af et tvangsfjernet barn kan ikke afvises, alene fordi undersøgelsen ikke er nødvendig for sagens afgørelse. Ombudsmanden henviste i den forbindelse til bestemmelsen i
forvaltningslovens § 21, der giver parten ret til at forlange sagens afgørelse udsat, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Afslag
måtte i øvrigt kræve ganske tungtvejende modstående hensyn set i
forhold til forældrenes interesse i at tilvejebringe erklæringer fra en
uafhængig sagkyndig)

(I sager om tvangsfjernelse af børn havde myndighederne pligt til at gøre
forældrene bekendt med retten til indsigt i sagens akter, men dette fortrænger ikke den obligatoriske partshøringspligt)

90.303

(Offentligt ansatte havde som udgangspunkt ikke partsstatus ved behandlingen af klagesager rejst af borgere. Dette gælder, selv om myndighedens stillingtagen til klagen indirekte kan indebære kritik af medarbejderen. Giver klagen derimod anledning til selvstændigt at søge fastslået, om der er grundlag for at træffe foranstaltninger af disciplinær karakter overfor den ansatte, vil den ansatte være part i klagesagen)

89.42

(I forbindelse med ændring af en saneringsplan burde der være gennemført nabohøring forud for beslutningen. En orientering af formanden var
ikke tilstrækkeligt, da denne ikke kunne anses for at repræsentere ejerforeningens medlemmer)

89.58

(En borger anmodede i forbindelse med en klage i en indfødsretssag Indenrigsministeriet om et personligt møde. Ombudsmanden henviste i
den forbindelse til bestemmelsen i forvaltningslovens § 21, der giver
parten ret til at forlange sagens afgørelse udsat, indtil parten har afgivet
en udtalelse til sagen)

89.100

(I forbindelse med besættelse af en stilling som sognepræst havde det
været bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis mindretallet i
menighedsrådet havde fået forelagt provstens og biskoppens udtalelse,
inden Kirkeministeriet traf afgørelse i sagen. Da mindretallet i menighedsrådet ikke var part i sagen, fandt forvaltningsloven derimod ikke
anvendelse)

89.112

(Landbrugsministeriet undlod i gentagne tilfælde at partshøre ejere af
jord, forinden ministeriet tinglyste fortrinsret til jorden. Ministeriet henviste til, at formålet kunne forspildes, hvis ejendommen i mellemtiden
blev afhændet. Undtagelsesbestemmelsen i forvaltningslovens § 19, stk.
2, nr. 3, forudsatte, at der blev foretaget en konkret vurdering af partens
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interesser i at blive hørt over oplysningerne og af vedkommendes offentlige interesse. Da dette ikke var tilfældet, burde ministeriet ændre praksis)
89.188

89.216,
(93.417)

88.118,
(89.315)

(Sundhedsvæsenets Patientklagenævn traf afgørelse i klagesag over en
tandlæges behandling af patienter. Nævnet havde indhentet udtalelser fra
Sundhedsstyrelsen til brug i sagen. Udtalelserne indeholdt dels faktuelle
oplysninger, dels en lægelig/juridisk bedømmelse. Notatet var i sin helhed omfattet af partshøringspligten, da oplysningerne måtte antages at
vedrøre sagens faktiske omstændigheder. Oplysningernes funktion i sagen er det afgørende ved vurderingen af, om de vedrører sagens faktiske
omstændigheder)

(Studerende klagede over karaktergivning i forbindelse med en afgangseksamen. Kritik af, at der var truffet afgørelse i sagen uden, at den studerende havde fået forelagt samtlige yderligere oplysninger, der var blevet
indhentet i sagen)

(Hvor det faktiske eller retlige grundlag for forvaltningens bedømmelsesgrundlag ændrer sig, må myndigheden efter omstændighederne foretage fornyet partshøring ud fra en udvidet ulovbestemt partshøringspligt)

88.154

(Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Kritik
af, at ejeren ikke fik adgang til at kommentere sagen, som den forelå for
Miljøstyrelsen)

88.176

(Kritik af, at Sikringsstyrelsen i en sag, hvor styrelsen havde afslået en
anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen, ikke gav den pågældende part meddelelse herom, forinden styrelsen traf afgørelse i sagen)

87.30

(Kritik af, at myndigheder havde truffet afgørelse i en sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge og idømmelse af karantæne uden forinden at have taget skridt til at få klagerens oplysninger om at have modtaget ukorrekt vejledning nærmere belyst)

87.59

(Læge burde inden afskedigelse på grund af samarbejdsvanskeligheder
have fået forelagt kopi dels af sygehusinspektørens referat af et møde om
afskedigelsen, dels af indstillingsskrivelsen fra sygehuset til amtets centralforvaltning for derved at have haft lejlighed til at udtale sig om afskedigelsesgrundlaget)

87.89

(Udvidet partshøring i sager med flere parter. Familieretsdirektoratet
havde genoptaget en sag vedrørende begyndelsestidspunktet for børnebidrag på baggrund af en oplysning i en skrivelse fra den ene parts advokat om en landsretsdom i sagen. Direktoratet orienterede den anden
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part om baggrunden for genoptagelsen. Kritik af, at direktoratet ikke
havde vedlagt en kopi af advokatens skrivelse samtidig med orienteringen af den anden part)
87.107

(Kritik af, at det forhold, at den ene ansøger til en stilling aktuelt var
godkendt som vikar i stillingen blev tillagt så stor betydning, at der ikke i
øvrigt blev foretaget nogen nærmere vurdering af, hvem af ansøgerne
der i forhold til samtlige relevante kriterier måtte anses for den bedst
kvalificerede i overensstemmelse med retsgrundsætningen herom)

87.113

(Kritik af, at partshøring i forhold til ejeren af en privatkarantæne for papegøjer ikke var blevet foretaget, inden afgørelse blev truffet)

87.163

(Kritik af, at sikringsstyrelsen i en arbejdsskadesag ikke havde gjort den
tilskadekomne bekendt med de foreliggende oplysninger og givet hende
mulighed for at udtale sig om disse, jf. princippet i arbejdsskadeforsikringslovens § 53, stk. 2)

87.192

(Ændringen af en overlæges funktion på Rigshospitalet måtte betragtes
som en foranstaltning af disciplinær karakter, som ikke burde være truffet uden afholdelse af tjenstligt forhør)

86.82

(Kritik af, at en gæst, der efter begæring af en restauratør fik forbud mod
at komme på hans bodega, ikke forinden politimesteren traf beslutning
om meddelelsen af forbudet, blev gjort bekendt med begæringen og med
de oplysninger, som restauratøren havde anført til støtte for begæringen
med henblik på, at gæsten fik lejlighed til at fremkomme med en udtalelse)

86.113

(Reglerne i forvaltningsloven om partshøring er i det væsentlige blot en
kodificering af en også tidligere alment anerkendt retsgrundsætning om
partshøring, jf. også 1987.89)

86.138

(Til bedømmelsen af en førtidspensionssag havde Den Sociale Ankestyrelse indhentet en speciallægeerklæring fra en læge, af hvem klageren
ikke ønskede at blive undersøgt. Kritik af, at ankestyrelsen ikke forud for
afgørelsen gjorde klageren bekendt med speciallægeerklæringen, og da
dette ikke skete – i det mindste – i afgørelsen udtrykkeligt gjorde klageren opmærksom på, at afgørelsen hvilede på en erklæring, der var udarbejdet på grundlag af tidligere undersøgelser af klageren)

84.139

(Overfredningsnævnet foretog en bedømmelse af en sag om udvidelse af
en golfbane på et væsentligt andet og skærpet grundlag end det, parterne
på baggrund af sagens hidtidige forløb kunne forvente, så måtte der antages at gælde en ulovbestemt udvidet partshøringspligt, hvor parterne
burde have været oplyst om det nye grundlag, således at man fik lejlighed til at søge sagen belyst i forhold hertil)
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83.21

(Kritik af, at Arbejdsdirektoratet ikke forud for en afskedigelsesbeslutning meddelte den ansatte konkrete oplysninger om afskedigelsesgrundlaget, som han kunne udtale sig om. Således som sagen forelå oplyst,
måtte afskedigelsen anses for ulovlig)

82.32

(Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen afgjorde en sag uden, at
det pågældende medlem forinden var gjort bekendt med, at arbejdsløshedskassen havde påklaget Arbejdsdirektoratets afgørelse)

82.124

(Kritik af, at et statsamt uden forudgående kontakt med ansøger havde
forelagt dennes ansøgning for ægtefællen, selv om ansøger i ansøgningen havde anført, at han ikke ønskede, at hustruen blev bekendtgjort
med hans økonomiske forhold. Ansøger burde være blevet orienteret
om, at de oplysninger, der indgår i underholdsbidragssager, må påregnes
at blive forelagt den anden part i sagen. Henstillet, at Justitsministeriet
overvejede det principielle spørgsmål om tilbagekaldelse af ansøgninger
og klager med den virkning, at det fremsendte materiale udgår som dokumenter af den pågældende sag)

81.134

(Kritik af, at statsamt havde undladt at partshøre i en sag om fri proces
vedrørende en fra modparten indhentet udtalelse)

80.164

(En psykiater havde ikke haft et fyldestgørende grundlag for at afgive en
udtalelse indeholdende en psykiatrisk diagnose på en person. Psykiateren havde ikke foretaget nogen undersøgelse af personen selv, men havde alene udfærdiget lægeerklæringen til brug for en samkvemsretssag på
grundlag af oplysninger alene fra dennes ægtefælle og barn)

80.231

(Antaget, at en skatteyder eller dennes repræsentant på grund af overskridelse af fristen for at fremkomme med udtalelser efter skattestyrelseslovens § 36 ikke efter skattelovgivningens regler havde noget krav på
at afgive en mundtlig udtalelse over for selve Ligningsrådet. Der gælder
imidlertid ikke efter skattelovgivningen begrænsninger i en skatteyders
adgang til at afgive udtalelser til Ligningsrådet. I dag er spørgsmålet reguleret i forvaltningslovens § 21)

80.294

(Udtalelser fra et sportsfiskerforbund til et fredningsplanudvalg havde
haft væsentlig betydning for udvalgets afgørelse. Udtalelserne fandtes at
bære præg af organisationens særlige interesser i sagens udfald. Der var
rimelig grund til at antage, at parten ville imødegå og eventuelt supplere
de oplysninger, som fremgik af udtalelserne. Kritik af, at udvalget ikke
havde forelagt udtalelserne for parten. Parten fik imidlertid efter selv at
have fremsat begæring herom lejlighed til at kommentere udtalelsen)

79.464

(Kritik af, at Miljøankenævnet ikke havde gjort en klager bekendt med
en nærmere begrundet anmodning fra Vejdirektoratet til nævnet om, at
klagen ikke blev tillagt opsættende virkning med henblik på, at klager
inden for en kort frist kunne fremsætte bemærkninger hertil)
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78.169

(Partshøring i forbindelse med afskedigelser)

77.173

(Der kan være et behov for at partshøre, før der træffes afgørelse om opsættende virkning på en klage)

77.317

(En myndighed, der under behandlingen af en sag modtager faktiske oplysninger af ikke uvæsentlig betydning for sagens afgørelse, bør gøre
parten bekendt hermed, såfremt parten ikke allerede er bekendt med, at
myndigheden har modtaget disse oplysninger, jf. også 79.464)

76.192

(Offentlighedslovens § 12 (nu forvaltningslovens § 21) kunne ikke begrunde et retskrav for klageren eller dennes repræsentant på at få lejlighed til at udtale sig over for det samlede lokalnævn, men alene et krav på
at udtale sig over for en repræsentant for nævnet)

76.206

(Kritik af, at der i forbindelse med en ansøgningssag om fredning og
ombygning af en kirke i København ikke i fornødent omfang var givet
adgang til kontradiktion. Det særlige bygningssyn burde, før der blev
truffet afgørelse i ombygningssagen, have gjort parterne bekendt med i
hvert fald hovedpunkterne i de modtagne udtalelser og givet parterne lejlighed til at udtale sig)

75.202

(Kritik af, at der ikke på det tidspunkt, da spørgsmålet om en skolelæres
afsked alene var under overvejelse, blev givet hende orientering om de
grunde, der efter ministeriets opfattelse talte for en afskedigelse, eller
blev givet hende lejlighed til, inden afgørelsen blev truffet, at fremkomme med en udtalelse om disse grunde)

75.380

(Da der var sket en tilsidesættelse af offentlighedslovens § 12 (nu forvaltningslovens § 21), burde Landsskatteretten allerede som følge heraf
have imødekommet en ansøgning om genoptagelse af sagen)

75.494

(Fjernelse af et barn fra hjemmet. I sager om administrativt indgreb i den
personlige frihed bør kontradiktionen omfatte det samlede afgørelsesgrundlag. Ulovbestemt udvidet partshøringspligt finder altså også anvendelse på sådanne meget indgribende afgørelser)

74.56

(Kritik af, at Forsvarsministeriet, inden ministeriet traf beslutning om
nedrivning og istandsættelse af nogle bygninger i ”Christiania”-området,
ikke havde orienteret beboerne nærmere om det foreliggende grundlag
for den beslutning, der var under forberedelse og havde givet dem lejlighed til at udtale sig. Den negative holdning til nedrivningsspørgsmålet,
som repræsentanter for ”Christiania” havde indtaget på tidligere møder,
kunne ikke føre til en anden bedømmelse af sagen)

74.67

(Ikke kritik af, at Ligningsrådet afslog et personligt fremmøde for rådet.
Rådet burde imidlertid have meddelt, at den pågældende part i stedet

209

3.3.9. Partshøring
kunne afgive en udtalelse skriftligt eller ved personligt fremmøde i Ligningsdirektoratet, og at sagens afgørelse burde være udsat, indtil parten
havde haft lejlighed til dette)
73.86

(Partshøring burde være foretaget i en sag, hvor et amtsråd, som havde
truffet afgørelse som førsteinstans i forbindelse med afgivelse af en udtalelse til brug for klagesagens behandling i ministeriet, fremdrog en ny og
ikke uvæsentlig faktisk oplysning)

73.283

(Henstillet, at Skattedepartementet foretog nogle foranstaltninger med
henblik på, at visse brugere af fast ejendom underrettedes om påtænkte
og gennemførte ændringer af ejendomsvurderinger i tilfælde, hvor andre
(ejendommens eller grundens ejer) havde påklaget vurderingen, eller i
tilfælde, hvor en ansættelse var optaget til revision)

73.337

(I overensstemmelse med god forvaltningsskik burde en meddelelse til
en borger om en påtænkt skatteforhøjelse indeholde oplysninger om muligheden for at kommentere grundlaget for afgørelsen, før nævnet traf
afgørelse)

72.40

(Kritik af, at Landbrugsministeriet ikke, forinden afgørelse blev truffet,
havde forelagt ansøgeren forskellige oplysninger, der var indhentet under sagens behandling, og som måtte antages at have haft betydning for
afgørelsen)

72.172

(Afskedigelse af en ansat. Det kunne ikke med sikkerhed afgøres, hvorvidt en skrivelse fra en ansat, hvori der blev fremsat anmodning om en
drøftelse af sagen, var modtaget af vedkommende myndighed, før myndigheden afsendte afskedigelsesbeskrivelsen. Det var herefter ikke godtgjort, at myndigheden var bekendt med anmodningen på et sådant tidspunkt, at myndigheden efter offentlighedslovens § 12, stk. 1 (nu forvaltningslovens § 21) havde pligt til at udsætte sagens afgørelse)

71.113

(En skatteyder havde ikke haft lejlighed til at udtale sig direkte over for
amtsskatterådet i anledning af en sag om forhøjelse af den skattepligtige
indkomst. Skatteyderen havde dog haft lejlighed til at udtale sig over for
ligningsmyndighedernes repræsentanter, der i det foreliggende tilfælde
tillige repræsenterede amtsskatterådet, og havde over for Landsskatteretten haft lejelighed til skriftligt at uddybe sin indsigelse mod ansættelsen.
Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelsen som ugyldig
trods den manglende partshøring)

61.75

(Af principielle grunde ville det have været rigtigst, om Toldvæsenet
havde imødekommet en ansøgning fra en importør om drøftelse af en
toldsag, selv om det helt sikkert ikke ville have ændret afgørelsen)

55.105

(Sagen vedrørte behandlingen af en reservedyrlæges doktordisputats ved
Den Kgl. Veterinær- og Landbrugshøjskole. Der burde være givet parten
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underretning om, at hans ansøgning om udskydelse af forstanderstillingens besættelse ikke kunne imødekommes. Afhandlingen burde ikke
mod partens ønske være blevet udsendt til forstanderudvalgets medlemmer. Parten burde være givet meddelelse om en undersøgelseskommissions nedsættelse, inden der blevet givet offentligheden underretning
herom. Undersøgelseskommissionen burde have forelagt og hørt parten
over hele det tilvejebragte materiale, inden den afgav beretning til Undervisningsrådet. Intet medlem af undersøgelseskommissionen burde, så
længe dens beretning endnu ikke havde været forelagt Undervisningsrådet, have udtalt sig til pressen om undersøgelsens resultater. Endelig kritik af, at nogen af Undervisningsrådets medlemmer havde ment at kunne
stemme for forkastelse af disputatsen, uden at parten forinden havde haft
lejlighed til at imødegå undersøgelseskommissionens fremstilling)

Spørgsmålet om partshøringspligten er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i
afsnit 3.2.:
04.569 (606 ff.), 03.735 (753 f.), 03.794 (807f., 843, 864, 903f. og 923), 99.693 (44f.,
726ff. og 781), 98.723 (740ff. og 780), 95.481 (491ff. og 565), 95.437 (30, 446, 447ff. og
473), 92.363 (27, 373ff. og 443), 91.207 (226ff.), 90.458 (22 og 492ff.), 90.339 (22, 23,
361f., 377ff., 408ff. og 413f.), 89.241 (23f. og 302), 88.249 (18, 256, 269ff. og 306).

3.3.10.

Partsaktindsigt

Hovedreglen om parters adgang til aktindsigt findes i lovens § 9. Adgangen
til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle sagens dokumenter og oplysninger. Partsaktindsigtsreglernes systematik er, at det først skal undersøges,
om sagstypen kan undtages, herefter om dokumentet kan undtages, og endelig om oplysningerne kan undtages.
Efter § 9, stk. 3, og § 18 kan sager om strafferetlig forfølgelse normalt
undtages fra aktindsigt i sin helhed.
Det følger af § 10, stk. 2, at i ansættelses- og forfremmelsessager kan en
ansøger kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter mv., der vedrører ansøgerens egne forhold.
I § 12 og § 14 er der herudover angivet en række dokumenter, f.eks. interne dokumenter, der som udgangspunkt ikke er undergivet aktindsigt. Oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som alene indeholdes i et af de dokumenter,
der kan undtages fra aktindsigt, skal dog videregives efter reglerne om aktindsigt i øvrigt, jf. § 12, stk. 2, og § 14, stk. 2. Interne dokumenter omfattet af
§ 13 skal som udgangspunkt også underkastes aktindsigt.
Partens ret til aktindsigt kan i øvrigt begrænses efter § 15 i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til vareta-

211

3.3.10. Partsaktindsigt
gelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende
selv eller til andre private eller offentlige interesser.
Forvaltningslovens § 15, stk. 1, fastlægger ikke præcist, hvilke hensyn til
private interesser der kan indgå i afvejningen.
Efter § 15, stk. 1, vil der imidlertid normalt kun kunne blive tale om at
undtage oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold og oplysninger
om virksomhedens drift eller forretningsforhold, som afgørende vil kunne
skade virksomhedens konkurrenceevne eller i øvrigt medføre væsentlige
økonomiske skadesvirkninger. Oplysninger, der ikke vil kunne undtages efter bestemmelserne i offentlighedslovens § 12 og 13, vil aldrig kunne undtages efter forvaltningslovens § 15, stk. 1.
Gør de pågældende hensyn sig kun gældende for en del af et dokument,
skal parten gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, medmindre hensynet til de pågældende interesser i ganske særlige tilfælde gør det påkrævet
at undtage dokumentet i sin helhed fra aktindsigt.
Der er i § 16 fastsat nærmere regler om behandlingen af en begæring om
aktindsigt.
Har en myndighed hjemmel til at meddele parten helt eller delvis afslag på
aktindsigt, vil myndigheden alligevel efter et ulovbestemt meroffentlighedsprincip kunne være berettiget til at meddele aktindsigt. Anmoder parten om meroffentlighed, antages myndigheden at være forpligtet til at tage
stilling hertil.
Reglerne om partsaktindsigt anses som garantiforskrifter, der tjener som
garanti for den trufne afgørelses lovlighed og rigtighed. Mangelfuld opfyldelse af en partsaktindsigtanmodning, før afgørelse i hovedsagen træffes, anses derfor som en retlig mangel, der generelt er egnet til at påvirke afgørelsens indhold, og derfor som udgangspunkt vil medføre ugyldighed.
Konkrete domme:
2005.523 H

(En kommunes undladelse af at besvare anmodninger om aktindsigt i ca.
8 år fra en vindmølleejer, der var part i en sag om retlig lovliggørelse af
en vindmølle, var en klar og alvorlig tilsidesættelse af forvaltningslovens
regler herom. Kommunen blev sagsøgt for krav om erstatning som følge
af et belastningsyndrom, som vindmøllerejeren påstod, at han havde pådraget sig på grund af kommunens langvarige og fejlagtige behandling
af sagen. Retten fandt, at kommunen havde ageret ansvarspådragende,
men kommunen blev alligevel frifundet for et erstatningsansvar med
henvisning til, at belastningssyndromet ikke var påregneligt for kommunen. Som følge af de ansvarspådragende fejl, som kommunen begik i
forbindelse med sin sagsbehandling, blev kommunen imidlertid pålagt at
erstatte de omkostninger til sagkyndig advokatbistand, som borgeren
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herved var blevet påført. Beløbet til dækning af advokatomkostninger
fastsættes skønsmæssigt til kr. 200.000)
2004.1212 Ø

(Et ministerium nægtede med henvisning til offentlighedslovens § 13,
stk. 1, nr. 3 eller nr. 6, at udlevere navnene på to af ministeriets ansatte til
en borger, der havde boet overfor de to ansattes kontor i ministeriet, og
som følte, at de ansatte havde udsat borgeren for en smædekampagne.
Oplysningerne var som udgangspunkt omfattet af retten til aktindsigt
efter offentlighedslovens § 2, stk. 3, jf. stk. 2, og identifikationskravet i
offentlighedslovens § 4, stk. 3, var opfyldt. Landsretten fandt herefter
ikke, at borgerens adfærd overfor myndigheden kunne begrunde et
afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 3 eller nr.
6)

2002.55/2H

(En tidligere straffet ønskede aktindsigt i den straffesag, hvori han var
blevet dømt. Han begrundede dette med ønsket om at søge sagen genoptaget af Den Særlige Klageret. Da det måtte lægges til grund, at de to
meddømte fra sagen under deres afsoning var blevet truet og overfaldet
af en personkreds associeret med ansøgeren, nægtedes aktindsigt, da det
måtte antages, at dokumenterne ville blive benyttet på en retsstridig måde)

2002.1643 Ø

(Krav om aktindsigt er ikke et besiddelseskrav og kan derfor ikke gennemtvinges ved umiddelbar fogedforretning)

2000.1532 H

(Spørgsmål om aktindsigt hos Rigsadvokaten i domme og højesteretsekstrakter i tidligere afgjorte, sammenlignelige sager afgjort efter retsplejelovens § 41 om aktindsigt i domme mv. hos domstolene. Meddelt aktindsigt med henvisning til ansøgerens væsentlige, retlige interesse i sagen)

1999.724 H

(Skatteministeriets interne notater i en sag om gaveafgift havde karakter af interne arbejdsdokumenter og var derfor som udgangspunkt undtaget for aktindsigt. Imidlertid havde dokumenterne en så afgørende
betydning for A’s bevisførelse, og forløbet af ministeriets sagsbehandling havde været så usædvanligt, at Skatteministeriet fik et editionspålæg om at fremlægge de relevante dokumenter)

1999.1729 H

(Voldsdømt ønskede aktindsigt i dokumenter fremlagt i straffesagen
mod ham efter sagens afslutning. Fastslået, at begæringen skulle behandles af anklagemyndigheden efter principperne i retsplejelovens §
41 stk. 1 og 2, ikke efter forvaltningslovens § 18. Da der i dette tilfælde ikke var fare for, at dokumenterne ved udlevering ville blive anvendt på en retsstridig måde, blev begæringen imødekommet)

1997.419 H

(En dømt i en straffesag anmodede landsretten om fuldstændig retsbogsudskrift, domsudskrift samt kopi af de øvrige i sagen fremlagte
dokumenter og bilag. Da de originale dokumenter i sagen var sendt til
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statsadvokaten, blev anmodningen om aktindsigt også videresendt hertil. De tilbageblevne dokumenter i landsretten blev ikke anset for omfattet af kravet om aktindsigt efter retsplejelovens § 41, stk. 1)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
04.198

(Ombudsmanden udtalte, at retten til aktindsigt under normale omstændigheder ikke kan begrænses efter forvaltningslovens § 15, stk. 1, ud fra
betragtninger af rent ressourcemæssig karakter, hvormed en ansøger til
politibetjent havde ret til at få en kopi af sine referatstile udleveret. Ombudsmanden foretog sig dog ikke yderligere på grund af de særlige forhold i forbindelse med den fortsatte afholdelse af optagelsesprøver)

04.346

(En skatteyder bad i en skattekontrolsag om partsaktindsigt i sagen. Både kommunen og regionen som klagemyndigheden gav afslag herpå.
Der forelå imidlertid ikke sådanne hensyn, bl.a. bevissikringshensyn,
som kunne begrunde, at skatteyderen ikke straks skulle have haft aktindsigt i sagen. Kritik af, at der ikke straks var givet aktindsigt i blandt andet oplysningerne om, at der forelå anmeldelser, oplysning om anmelderens navn, indholdet af anmeldelserne og øvrige dokumenter med oplysninger om skatteyderens indtægter)

03.85

(En sagsfremstilling udarbejdet af Arbejdsformidlingens Regionskontor
som sekretariat for Arbejdsmarkedsrådets til brug for behandlingen af en
klage over en afgørelse truffet af regionskontoret som afgørelsesmyndighed, kunne ikke undtages fra aktindsigt som internt arbejdsdokument.
Dokumentet skulle i stedet vurderes efter forvaltningslovens § 14, stk. 1,
nr. 2. Da regionskontoret fejlagtigt traf selvstændig afgørelse om indsigt,
som senere blev påklaget til Arbejdsmarkedsstyrelsen, havde sagsfremstillingen været videregivet til anden myndighed på en anden måde end
som følge af udveksling, der fandt sted i forbindelse med sekretariatsfunktionen, og der kunne derfor heller ikke meddeles afslag på aktindsigt efter forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 2)

03.504

(Det forhold, at parten i en sag om istandsættelse af en privat fællesvej
tidligere løbende havde fået tilsendt kopier af sagens akter, og at der efter kommunens opfattelse således kun var indkaldelserne af de vejberettigede til vejsynet at give indsigt i, kunne ikke berettige kommunen til at
undlade at udsætte at træffe afgørelse i sagen, indtil aktindsigt var givet)

03.644

(Det var kritisabelt, at en kulturdirektør gav de ansatte i en ungdomsinstitution et forhåndstilsagn om anonymitet i en spørgeskemaundersøgelse til brug for en sag om afskedigelse af ungdomsinstitutionens leder,
idet den pågældende parts aktindsigt i skemaerne kun kan begrænses efter en konkret hensynsafvejning af anonymitetsinteresserne og partens
interesser. Tilsagn om anonymitet kan derfor ikke tillægges selvstændig
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vægt, hvis der i øvrigt er pligt til at udlevere oplysningerne efter reglerne
i offentlighedsloven)
02.170

(Politiets sag om afvisning af at indlede efterforskning mv. efter anmeldelse var undtaget fra aktindsigt, da den var en sag inden for strafferetsplejen, og da anmelderen ikke kunne anses for part)

02.212

(Fotokopier af uddrag af forvaltningsretlig litteratur og af et cirkulære
var ikke dokumenter, der vedrørte den pågældende sag. Civilretsdirektoratets referatark og praksisoversigter var interne arbejdsdokumenter og
var dermed som udgangspunkt undtaget fra partsaktindsigt. Derimod
kunne en kopi af en avisartikel ikke undtages med henvisning til, at der
var tale om et internt dokument. Avisartiklen var ikke udarbejdet af Civilretsdirektoratet, og det faktum, at der var tale om en kopi lavet af direktoratet, ændrede ikke herpå. Udtalt, at udskrifter af et edb-register er
dokumenter, der er omfattet af aktindsigt i det omfang, de indgår i en sag
i myndigheden. CPR-registerudskrifter, indhentet af direktoratet, var
derfor som udgangspunkt undergivet aktindsigt, medmindre de konkret
kunne undtages herfra)

02.299

(Ombudsmanden gav udtryk for, at de særlige frister for indgivelse af
klager og for indbringelse af sager for domstolene, der er fastsat i skattestyrelseslovens § 31, ikke omfatter aktindsigtsafgørelser)

02.307

(Kritiseret en påtegning på en lægekonsulents udtalelse til kommunen
om, at notatet kun var beregnet til internt brug, idet notater ofte er undergivet indsigt, og konsulenterne ikke selv afgør spørgsmålet om indsigt)

01.421

(En forening klagede på vegne af en mand over, at Det Sociale Nævn og
Den Social Ankestyrelse havde givet afslag på aktindsigt i nævnets lægekonsulentudtalelse. Lægekonsulenten er ansat af nævnet som faglig
konsulent. I overensstemmelse med tidligere udtalelser herom var der
ikke kritik, da ankestyrelsens lægekonsulentudtalelser alene indeholdt
konsulentens egne vurderinger af det foreliggende skriftlige materiale.
Det havde dog været bedst stemmende med princippet i retssikkerhedslovens § 4 og forarbejderne dertil at gøre borgeren bekendt med indholdet af lægekonsulentudtalelserne forud for afgørelserne)

01.443

(Kritik af, at en kommune traf en ny afgørelse i en sag om tilbagebetaling af boligstøtte, uagtet at en retshjælp på vegne af parten havde søgt
om partsaktindsigt. Kommunen burde have udsat sin afgørelse indtil
partsaktindsigten var gennemført, jf. forvaltningslovens § 11)

01.514

(I forhold til en person, som ønskede aktindsigt i dokumenter om egne
personlige forhold, var det uden betydning for omfanget af aktindsigten,
om anmodningen om indsigt blev afgjort efter offentlighedslovens be-
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stemmelser om egenacces eller efter forvaltningslovens bestemmelser
om aktindsigt for parter i afgørelsessager)
01.598

00.175
(01.887)

(En anmodning om aktindsigt i en sag skal i almindelighed forstås sådan,
at den angår samtlige sagens akter, medmindre anmodningen udtrykkeligt er begrænset til at angå bestemte dokumenter. Det afgørende er herefter alene, om dokumentet efter sit indhold kan siges at angå sagen)

(Kritik af afslag på anmodning om aktindsigt fra undvegen fange, da der
ikke var foretaget den fornødne konkrete vurdering. Afslaget var givet
med henvisning til forvaltningslovens § 15, stk. 1, nr. 3, der kræver, at
de dokumenter, som begæringen rettede sig imod, indeholdt oplysninger,
som den pågældende ville kunne gøre brug af til fortsat unddragelse. Direktoratet meddelte efterfølgende, at direktoratet havde givet aktindsigt)

99.218

(Det følger af § 9, stk. 3, at der ikke gives aktindsigt i straffesager. Da
statsadvokaten opgav strafferetlig forfølgning, ændrede sagen karakter
til en civil sag. Herefter skulle det afgøres efter de øvrige regler, om der
kunne gives aktindsigt)

99.226

(Tolks anmodning om aktindsigt blev ikke imødekommet eller afslået
inden 10-dages-fristen i § 16, stk. 2. Myndighedens meddelelse til parten
opfyldte endvidere ikke kravet om begrundelse i § 16, stk. 2, ligesom
meddelelsen ikke indeholdt oplysning om, hvornår afgørelsen kunne
forventes at foreligge)

99.472

(Ingeniørforbundet anmodede på vegne af et medlem, som Banestyrelsen agtede at afskedige, om aktindsigt i afskedigelsessagen. 2 notater
blev ikke udleveret. Notaterne indeholdt faktuelle oplysninger, som burde være ekstraheret efter § 12, stk. 2)

99.545

(En kommune havde tilbageholdt 7 interne arbejdsdokumenter fra aktindsigt efter § 12, stk. 1. Ansøger havde tydeligt givet udtryk for, at han
ønskede at få alle akterne, herunder interne dokumenter. Ansøgningen
burde være sidestillet med en anmodning om meroffentlighed)

98.110

(Lydbånd med båndede kontrolopkald var omfattet af dokumentbegrebet
i § 9. Nægtelse af udlevering var som udgangspunkt berettiget i henhold
til § 15, stk. 1, nr. 4, og § 16, stk. 3. I stedet burde afskrift eller notat om
de ekstraherede oplysninger fra båndet være udleveret)

98.117,
(99.790)

(Afslag på aktindsigt i sag om indstilling til ansættelse ved NATO. Aktindsigt burde være meddelt, da sagen som sådan var en afgørelsessag,
idet Forsvarsministeriet, og ikke NATO, traf den endelige afgørelse i sagen om ansættelse ved NATO)
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98.176

98.409,
(99.797)

(Afslag på oplysning om, hvorvidt Politiets Efterretningstjeneste har registreret oplysninger om den pågældende. Tjenestens registre eller sager,
som ikke angik strafferetlig forfølgning, var ikke afgørelsessager, jf. § 2,
stk. 1. Det var derfor ikke adgang til aktindsigt i disse sager efter forvaltningsloven. Aktindsigtsanmodningen skulle i stedet behandles efter offentlighedsloven)

(Sager om tildeling af apotekerbevilling var ikke sager om »ansættelse
eller forfremmelse i det offentliges tjeneste«. Partsaktindsigtsbegrænsningen i § 10, stk. 2, fandt følgelig ikke anvendelse. Eksterne konsulenters vurdering af ansøgers egnethed vedrørte sagens faktiske omstændigheder og var derved omfattet af § 12, stk. 2)

98.457

(Ansøger til stilling ved en social højskole søgte om aktindsigt i ansættelsessagen. Ansøgningen blev ikke behandlet af den myndighed, der i
øvrigt havde kompetence til at træffe afgørelsen i den pågældende sag,
hvilket var i strid med § 16. Aktindsigt burde være meddelt i henhold til
§ 10, stk. 2)

97.240

(Kvinde klagede over et meddelt afslag på aktindsigt i Arbejdsskadestyrelsens lægekonsulentudtalelse under henvisning til, at der var tale om et
internt arbejdsdokument efter § 12, stk. 1. Da lægekonsulenten var ansat
i styrelsen, var det korrekt, at udtalelsen var intern. Kritik af, at ankestyrelsen havde stadfæstet afslaget uden at være i besiddelse af den pågældende lægekonsulentudtalelse, og at der ikke var taget stilling til kvindens udtrykkelige anmodning om »meroffentlighed«)

96.93

(Søfartsstyrelsen havde i den undersøgende fase af en sag om muligt
ulovligt dykkeri givet den dykker, undersøgelsen rettede sig imod, afslag
på aktindsigt i henhold til § 9, stk. 3. Kritik af dette afslag og af afslaget
på aktindsigt i anmelders identitet, jf. § 15, stk. 1)

96.145

(Politiet skal enten underrette en forsvarer om retsmøder vedrørende
indgreb i meddelelseshemmeligheden eller få rettens kendelse for, at underretning af forsvareren ikke skal ske. De samme synspunkter måtte gøre sig gældende for så vidt angik forsvarerens adgang til materiale, som
politiet har tilvejebragt ved indgreb i meddelelseshemmeligheden)

96.169

(Ægtemand søgte om aktindsigt i hustrus separationsansøgning. Afslag
meddelt bl.a. fordi ansøgning indeholdt navnet på hustruens nye mand.
Civildirektoratet fandt, at mandens interesse i aktindsigt måtte vige for
hustruens og hendes nye mands interesser, jf. § 15)

95.81

(Brevveksling mellem kommune og advokat kunne undtages fra aktindsigt, jf. § 14, stk. 1, nr. 3, selv om der ikke var en nær sammenhæng med
en retssag. Der var utvivlsomt tale om brevveksling med en sagkyndig
om juridiske tvivlsspørgsmål. Den omstændighed, at en retssag er afslut-
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tet, eller at myndighedens overvejelser er endt med, at der ikke skal føres
retssag, medfører ikke, at brevvekslingen med den juridiske rådgiver bliver undergivet retten til aktindsigt. Byfornyelsesselskab var som generel
rådgiver for kommunen ikke omfattet af den gruppe af sagkyndige, som
er nævnt i § 14, stk. 1, nr. 3)
95.105

95.112,
(97.425)

(Direktoratet for Udlændinge udsatte ikke afgørelsen om en udlændings
udvisning, da en advokat bad om aktindsigt, jf. § 9 og § 11, stk. 1. Da
anmodningen først blev modtaget efter, at direktoratet havde truffet sin
afgørelse, og efter at afgørelsen var blevet forkyndt, var der ikke anledning til at kritisere direktoratet)

(Under en afskedigelsessag havde en kvinde fremsat begæring om aktindsigt. Kommunen afskedigede kvinden og tilsidesatte i den forbindelse
§ 11, stk. 1, om udsættelse af sagens afgørelse)

94.52

(En klageinstans stillingtagen til et afslag på aktindsigt måtte forudsætte
en gennemgang af de akter, som kommunen havde afslået at give aktindsigt i. Videresendelse af de interne dokumenter fra kommunen til styrelsen som led i denne stillingtagen ville ikke have den konsekvens, at materialet ikke længere var internt, jf. § 12, stk. 1)

94.234

(Vurderingsmyndigheden burde have svaret på en aktindsigtsanmodning
i medfør af § 11, stk. 1, inden myndigheden traf afgørelse. 10-dagsfristen blev heller ikke overholdt, jf. § 16, stk. 2)

94.260

(Kritik af, at Told- og Skatteregion ikke straks ved modtagelsen af en
anmodning om aktindsigt havde taget stilling til denne, jf. § 16, stk. 2)

93.137

(Kritik af, at en tjenestemandsansat politibetjent, som følge af hendes berettigede anmodning om aktindsigt, fik pålæg om at møde på stationen,
samt fik besked om, at det ville blive betragtet som tjenesteforseelse,
hvis hun ikke mødte)

93.149

(Antaget, at ophavsretsbeskyttelsen ikke var til hinder for, at et beskyttet
værk inddrages i administrativ sagsbehandling eller udleveres i overensstemmelse med de almindelige regler om aktindsigt om myndighedernes
udveksling af oplysninger, jf. ophavsretslovens § 24 a, stk. 1)

93.215

(Beklageligt, at en anmodning om aktindsigt først blev besvaret knap 2
måneder efter modtagelsen, samt at ansøger ikke blev underrettet om
grunden til forsinkelsen og om, hvornår afgørelsen kunne forventes at
foreligge, jf. § 16, stk. 2)

93.241,
(94.521)

(Afslag på partsaktindsigt var begrundet i hensynet til en klinikassistents
rent personlige forhold, jf. § 15, stk. 1. Kritik, da myndigheden ikke
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havde konkretiseret og underbygget, hvilke skadevirkninger der ville
være forbundet med at imødekomme anmodningen)
93.320,
(94.523)

92.60

92.238,
(93.433)

92.250,
(94.517)

(I forbindelse med behandlingen af eksamensklage ved Københavns
Universitet anmodede klager om en kopi af udtalelse fra eksamenstilsynet. 10-dages-fristen i § 16, stk. 2, og retten til udsættelse af sagen i § 11,
stk. 1, blev ikke overholdt)
(A havde anmodet Finansministeriet om aktindsigt i en sag, hvori Justitsministeriet efter tjenestemandslovens § 31, stk. 3, havde anmodet Finansministeriet om en udtalelse om, hvorvidt A kunne afskediges på
grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed. Kritik af, at Finansministeriet ikke havde meddelt A ”løbende aktindsigt” i dokumenter modtaget af
ministeriet efter besvarelsen af A’s aktindsigtsanmodning, og ikke havde
meddelt A aktindsigt i ”journaldokumenter”, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, samt
havde tilsidesat 10-dages fristen i § 16, stk. 2)

(Anmodning om aktindsigt i korrespondance mellem direktorat og de tyske skattemyndigheder i forbindelse med forhandlinger om at undgå
dobbeltbeskatning af ansøger. § 15, stk. 1, nr. 4, vil kun i meget begrænset omfang kunne anvendes til begrænsning af aktindsigten, og § 15, stk.
1, nr. 2, vil slet ikke kunne finde anvendelse i dobbeltbeskatningssag)

(Frivillig døgninstitutionsanbringelse. Fader var part i sønnens sag, da
han stadigvæk havde del i forældremyndigheden. Derimod var faderen
ikke part i hustruens sag. Faderens ansøgning om aktindsigt i sag om ægtefællens og parrets søns ophold på en døgninstitution var afslået med
henvisning til straffelovens § 152. Da det fremgår af § 9, stk. 2, og til
dels § 14 i offentlighedsloven, at tavshedspligtreglerne ikke begrænser
pligten til at give aktindsigt, blev kommunen anmodet om at behandle
sagerne på ny)

92.296

(Læge anmodede om aktindsigt i forbindelse med en sag i Patientklagenævnet. Klagenævnet anmodede politiet om at rejse tiltale mod A for
overtrædelse af bestemmelser i lægeloven. Sagen ansås fra dette tidspunkt for omfattet af § 9, stk. 3)

91.59

(Som foreløbigt svar på anmodning om aktindsigt meddelte Direktoratet
for Kriminalforsorgen, at der skulle indhentes forskellige udtalelser,
hvorfor det kunne vare nogen tid, inden ansøger ville modtage svar.
Meddelelsen var ikke i overensstemmelse med kravene herom i § 16,
stk. 2)

90.71

(Anmodning om aktindsigt i en videofilm af en ubåd optaget af Forsvarskommandoen. Da videooptagelsen indgik i sagen hos Forsvars-
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kommandoen, som ikke var en afgørelsessag, skulle aktindsigtsspørgsmålet afgøres efter offentlighedsloven)
90.147,
(91.297)

(Sagsbehandlingstid i familiesammenføringssag. Kritik af, at Direktoratet for Udlændinge ikke besvarede begæringer om aktindsigt inden 10
dage efter modtagelsen af begæringerne, jf. § 16, stk. 2)

90.187

(Særdeles kritisabelt, at begæring til Statsskattedirektoratet om aktindsigt
først blev besvaret efter 8 måneder, jf. § 16, stk. 2)

90.194

(Anmodning om aktindsigt havde været 2 år og 8 mdr. under behandling. Det gav ingen mening at bedømme sagsbehandlingen, der var helt
uantagelig, i relation til § 16, stk. 2. Det var endvidere i strid med § 11,
stk. 1, at der blev truffet afgørelse om sagens realitet samtidig med, at
der blev meddelt aktindsigt)

90.216

(Part anmodede om aktindsigt i Den Sociale Ankestyrelses lægekonsulentudtalelser. Såvel navne på lægekonsulenterne som udtalelserne var
undtaget fra aktindsigt i medfør af § 12, stk. 1. Fagkyndige vurderinger
var undtaget i henhold til §§ 12, stk. 2, og 13, nr. 3. Se også 97.240)

89.63

(Et fond under Industriministeriet afslog begæring om aktindsigt i dele af
et internt notat, jf. § 12, stk. 1, nr. 1. Det måtte lægges til grund, at de
faktiske oplysninger, der var indeholdt i notatet, ikke havde været af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Dette gav ikke grundlag for kritik)

89.100

(Ikke grundlag for at kritisere, at Kirkeministeriet ikke havde behandlet
borgers henvendelse som en anmodning efter forvaltningslovens § 21, da
den pågældende borger ikke kunne anses for at være part)

89.157

(Afslag på aktindsigt i mødereferat i en førtidspensionssag under henvisning til, at der var tale om et internt arbejdsdokument. Referatet indeholdt alene oplysninger om ankestyrelsens beslutning om afgørelse af
sagen og var derfor omfattet af § 13, nr. 1)

89.188

(Sundhedsstyrelsen kunne ikke anses for sekretariat for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn § 14, stk. 1, nr. 2, og styrelsens indstilling til
nævnet om afgørelse af klage over sundhedspersonale kunne derfor ikke
undtages fra aktindsigt i henhold til § 14)

89.200

(Anmodning om aktindsigt blev ikke imødekommet inden for den i forvaltningsloven fastsatte 10-dages frist, jf. § 16, stk. 2. Parten havde herefter kun fire dage til at komme med bemærkninger, hvilket havde betydning i relation til § 11, hvilket var en tilsidesættelse af § 11)
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88.48,
(89.314)

(Afslag på aktindsigt under henvisning til hemmeligholdelse af forretningsforhold i redegørelser, som Boligstyrelsen havde indhentet fra kreditforeninger til brug for styrelsens stillingtagen til, om et mellem kreditforeningen indgået EDB-samarbejde var i strid med lov om realkreditinstitutter, jf. § 15, stk. 1. Da der ikke var foretaget den fornødne konkrete
vurdering af risikoen for skadesvirkninger, skulle sagen behandles på
ny)

88.150

(Referat udarbejdet af Planstyrelsen som sekretariat for bygningssynet
kunne ikke betragtes som et dokument, der udveksles i forbindelse med
udførelse af sekretariatsopgaver, når det anvendes af Planstyrelsen som
afgørelsesmyndighed i bygningsfredningssag, jf. § 14, stk. 1, nr. 2)

88.154

(Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk. Det fandtes beklageligt, at ejeren ikke – som
han havde begæret – fik adgang til at kommentere sagen, jf. §§ 11 og 21)

87.20

(Trafikministeriet havde ikke udsat afgørelsen, indtil klageren havde haft
adgang til at gøre sig bekendt med akterne, jf. § 11, stk. 1)

87.36

(Tavshedspligtsbestemmelsen i forligsmandslovens § 13 medførte ikke,
at meddelelse af en begrundelse til en part kan undlades, jf. § 9, stk. 2)

87.64

(Da indlånerforening var part i afgørelsessagen om banks betalingsstandsning, var myndigheden forpligtet til at tage stilling til foreningens
aktindsigtsbegæring i overensstemmelse med kapitel 4 i forvaltningsloven)

87.197

(Tilsagn om diskretion. Anmelders/klagers ønske og forventning om
anonymitet kan kun slå igennem efterfølgende som resultat af en konkret
vurdering og ikke som et forhåndstilsagn om anonymitet. I den konkrete
sag var afslag på aktindsigt berettiget)

86.66

(Beklageligt, at Indenrigsministeriet i strid med § 11 havde ekspederet
en anmodning om aktindsigt fra en part ved at sende sagens akter samtidig med den endelige afgørelse)

86.113

(Levnedsmiddelstyrelsen burde selv have taget initiativ til anvendelse af
udsættelsesregler, jf. § 11, eller dog straks have viderebragt partens begæring om udsættelse til Levnedsmiddelkontrollen, som skulle træffe
afgørelse i sagen)

86.163

(Kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed til en
anden offentlig myndighed, der var opnået ved anvendelse af reglerne
om partsaktindsigt, kunne ikke antages at udgøre en sådan efterfølgende
bekendtgørelse af skrivelsen i forhold til den, der havde begæret aktind-
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sigten, at der herefter skulle kunne rejses spørgsmål om tilbagekaldelse
af forvaltningsakter)
85.153

(Hvorvidt en forsikringspligtig arbejdsgiver i almindelighed kan anses
for part i erhvervssygdomssager)

84.217

(En afgørelse i en klagesag om aktindsigt i en forældrehenvendelse til en
skole skal være truffet på grundlag af en fyldestgørende efterprøvelse af,
om skolenævnets afslag var meddelt på grundlag af en konkret vurdering, sådan som det kræves. Kritik, da dette ikke var godtgjort)

83.32

(Retsvirkning af manglende aktindsigt. Henstillet, at der meddeles parten
aktindsigt, og at parten får lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.
Herudover også henstillet, at myndigheden genoptager sagens behandling på det herefter foreliggende grundlag)

83.137

(Ministerium havde i forbindelse med en sags behandling givet udtryk
for, at en delvis aktindsigt i det foreliggende tilfælde i givet fald ville være overordentlig ufuldstændig og muligvis tillige misvisende. Sagen
skulle behandles på ny med henblik på at overveje muligheden for delvis
aktindsigt)

83.173

(En klager burde straks være blevet gjort bekendt med en anmodning om
igangsætningstilladelse og styrelsens foreløbige svar herpå, ligesom styrelsen burde have sikret sig, at klageren fik lejlighed til at afgive en udtalelse om igangsætningsspørgsmålet. Miljøstyrelsens afgørelse om igangsætningstilladelse i en sag om tilladelse til påbegyndelse af bygge- og
anlægsarbejder skal derfor normalt afvente denne proces)

82.47

(Klager havde udtrykkeligt orienteret Boligstyrelsen om, at han over for
kommunen havde anmodet om at blive gjort bekendt med det materiale,
der havde ligget til grund for afgørelsen. Styrelsen traf alligevel afgørelse uden at afvente klagers bemærkninger, hvilket var kritisabelt)

82.73

(Departement afslog en begæring om aktindsigt i en sag, der indeholdt
materiale, som var indhentet fra private virksomheder, og som indeholdt
oplysninger om forretningsforhold. Partens konkrete interesse i aktindsigt indgik ikke i afgørelsen, hvilket var kritisabelt)

82.108

(Det kunne ikke anses for godtgjort, at et ministeriums afgørelse om afslag på aktindsigt hvilede på en selvstændig konkret vurdering)

82.113

(Værnepligtsstyrelsen havde gennemført en praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet. Ansøger blev
henvist til at fremsende en skriftlig henvendelse. Dette var ikke stemmende med lovens forudsætninger. Med mindre det konkret var nødvendigt at kræve en skriftlig henvendelse fra borgeren, f.eks. for at fastslå
ansøgerens identitet)
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81.71

(Afgørelse burde ikke være truffet, forinden klageren enten havde fået
tilbudt en afsluttende samtale med ministeren, hvad han mente at have
fået stillet i udsigt, eller havde fået meddelelse om, at ministeren ikke
fandt anledning til at deltage i yderligere drøftelser af sagen)

81.143

(En politirapport, der i sin tid var optaget i en – senere – sluttet straffesag, og som nu var dokument i en sag vedrørende en klage over politiet,
kunne ikke undtages fra aktindsigt)

81.301

(Retsvirkning af manglende partsaktindsigt. Henstillet, at myndigheden
gav ansøgeren aktindsigt og lejlighed til herefter at fremkomme med sine bemærkninger og derefter på ny at tage stilling til sagen på det herefter foreliggende grundlag)

77.99

(Det kunne ikke antages, at der med kravet om, at en begæring om aktindsigt skal angive en bestemt sag eller et bestemt dokument, var tilsigtet
en begrænsning i adgangen til at begære aktindsigt. Forudsat, at sagen
kan findes uden uforholdsmæssigt besvær)

77.112

(Hensynet til parten selv kunne begrunde afslag på partsaktindsigt i lægelige oplysninger. Der må foretages en konkret vurdering)

77.173

(Nævn burde have meddelt klager, at nævnet ville træffe afgørelse vedrørende spørgsmålet om klagens opsættende virkning snarest muligt efter at have modtaget sagens akter fra myndighederne, og evt. i denne
forbindelse havde fastsat en kortere frist, inden for hvilken klageren
kunne fremkomme med sine eventuelle bemærkninger)

75.105

(Antaget, at myndighed, der i forbindelse med behandling af en klagesag
modtager begæring om aktindsigt, ikke, selv om akterne er tilsendt til
underinstansen med anmodning om udtalelse, kan overlade det til underinstansen at træffe afgørelse om aktindsigtsspørgsmålet)

75.124

(A klagede over, at Ministeriet for Kulturelle Anliggender havde efterkommet en anmodning om aktindsigt i ministeriets sag vedrørende A’s
ansøgning om støtte til et filmprojekt. A’s interesse i hemmeligholdelse
gav anledning til tvivl, om ansøgningen om aktindsigt burde være imødekommet. På den baggrund burde ministeriet, før man traf afgørelse,
have indhentet en udtalelse fra A og eventuelle andre, hvis interesse
kunne være til hinder for, at anmodningen om aktindsigt blev imødekommet)

75.148

(Kritik af, at børne- og ungdomsværnet i en kommune ikke havde imødekommet en anmodning fra sagens parter om udlevering af fotokopier
af sagens akter, men opfordret ansøgeren til at give møde i socialforvaltningen og der gennemse akterne med henblik på eventuel udlevering af
kopier)
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75.318

(Brevveksling mellem miljøministeren og økonomiministeren var indgået i en sag hos Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg. Oplysningerne var derimod ikke indgået i Centralrådets overvejelser vedrørende sagen. Mest nærliggende at antage, at aktindsigt ikke forudsætter, at dokumentet har været brugt som en del af afgørelsesgrundlaget)

75.466

(Ansatte hos offentlige myndigheder er ikke berettigede til at give klienter mv. et særligt diskretionstilsagn)

74.95

(Antaget, at materiale, der havde dannet grundlag for et huslejenævns
behandling af en høring fra det stedlige boligsikringskontor, og som af
nævnet blev fremsendt til boligsikringskontoret som bilag til nævnets
høringssvar, hørte under boligsikringskontorets afgørelse)

72.110

(Der måtte kræves en særdeles vægtig begrundelse, før en myndighed
kunne nægte at imødekomme en parts begæring om fotokopier)

72.152

(Der måtte kræves en særdeles vægtig begrundelse, før en myndighed
kunne nægte at imødekomme en begæring om kopier)

71.100

(Spørgsmål om, hvorvidt en afskediget konservatorbetjent måtte være
berettiget til at få oplyst navnet på en overordnet fra hans tid i militæret,
der havde afgivet en udtalelse til sagen)

70.35

(I anledning af, at begæring om aktindsigt kun var imødekommet delvis,
burde parten have været orienteret om, at nogle dokumenter var tilbageholdte)

70.86

(Det forhold, at et fra en kredslæge modtaget brev i en børneværnssag
først var modtaget efter sagens afgørelse, kunne ikke medføre, at brevet
ikke var et dokument i sagen)

68.44

(En advokat, der havde indgivet politianmeldelse mod en plejevikar
for vold mod nogle patienter på et forsorgscenter, klagede til Justitsministeriet over, at statsadvokaten ikke have rejst tiltale mod plejevikaren. Antaget, at partsoffentlighedsreglerne ikke var anvendelige for
så vidt angik denne del af sagen)

68.97

(Ikke kritik af, at en lodsejeres begæring om yderligere udsættelse
med en afgørelse om fremme af et vejarbejde ikke blev imødekommet
under henvisning til den almene interesse i, at arbejdet blev fremmet,
jf. nu § 11, stk. 2)

Spørgsmålet om partsaktindsigt er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:

224

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis

98.723 (739f. og 780), 95.481 (490f. og 565), 92.363 (370ff.), 91.207 (216), 90.458
(502ff.), 90.339 (357 og 372), 89.241 (22f., 245ff., 267ff., 271ff., 305f.), 88.249 (256, 267f.
og 306)

3.3.11.

Notatpligt

Ifølge offentlighedslovens § 6 har myndighederne i afgørelsessager pligt til
at gøre notat om faktiske, f.eks. mundtligt modtagne, oplysninger.
Der kan imidlertid også være notatpligt i andre sager vedrørende faktisk
forvaltningsvirksomhed, hvilket følger af videregående ulovbestemte retsgrundsætninger om notatpligt.
Notatpligtens udstrækning er ikke i første række afhængig af, om en oplysning efter sit indhold må karakteriseres som faktisk eller ej, men beror i
højere grad på, hvilken funktion oplysningen har i myndighedens sagsbehandling.
Afgørende for, om en oplysning skal noteres, er, om oplysningen er af en
sådan karakter, at den bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag
eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder. Der henvises til forarbejderne (Folketingstidende
1985/86, tillæg A, sp. 216 f.).
Notatpligten omfatter således i første række oplysninger om f.eks. de foretagne iagttagelser ved besigtigelser mv., men notatpligten vil også kunne omfatte oplysninger, der indeholder en subjektiv præget stillingtagen til et forhold, for så vidt vurderingen er af betydning for den administrative bevisoptagelse, f.eks. hvor der udefra er indhentet en sagkyndig vurdering, som også
vurderer betydningen af forskellige oplysninger om faktiske forhold.
Notatpligten gælder således alle oplysninger vedrørende sagens faktiske
omstændigheder, der ikke allerede fremgår af sagen. Det er imidlertid oplysningens funktion i sagsbehandlingen, der er afgørende for, om oplysningen
kan anses for at vedrøre sagens faktiske omstændigheder.
Konkrete domme:
2003.721 V

(Aftale mellem amt og en overlæge om dennes fratræden blev reelt indgået på amtets initiativ, og overlægen indvilligede alene i aftalen, fordi
han fik indtryk af, at alternativet var uafsøgt afsked. Aftalen havde dermed karakter af en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og amtet
skulle således have iagttaget de forvaltningsretlige regler, der er gældende på området, herunder den ulovbestemte udvidede partshøringspligt
samt notatpligten efter offentlighedsloven § 6. Beslutningen om indledning af forhandlinger om fratræden blev bl.a. truffet på baggrund af nog-
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le mundtlige udtalelser, som i overensstemmelse med notatpligten burde
have været nedfældet i et fyldestgørende notat)
2003.1660 H

(Kommunes beslutning om at afskedige en pædagogmedhjælper pga. tillidsbrud efter anklager om seksuelle overgreb var saglig, men da kommunen ikke forsøgte at omplacere pædagogmedhjælperen til en anden
stilling i kommunen, havde de ikke iagttaget proportionalitetsprincippet.
Det fandtes ikke godtgjort, at kommunen under sin behandling af sagen
havde tilsidesat reglerne om sagsoplysning og partshøring, da afgørelsens begrundelse var af en sådan karakter, at yderligere dokumentation
for tillidsbruddet ikke var nødvendig. Det faktum, at kommunen ikke i
forbindelse med et møde med forældrene havde gengivet hver enkelt af
de afgivne udtalelser i detaljer, fandtes ikke at stride imod reglerne om
notatpligt)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
04.198

(Politiet burde have gjort notat om iagttagelserne under en holdopgave
som led i en ansættelsesprøve. Prøven mundede ud i en af vurdering af
den pågældende, og bedømmerne burde således have udarbejdet en beskrivelse af de situationer, der lå til grund for vurderingen af den pågældende)

04.323

(Ombudsmanden bad Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration overveje, om reglerne om notatpligt og vejledning gav anledning til
overvejelser i forbindelse med, at en mundtligt fremsat ansøgning under
en asylsags behandling i Flygtningenævnet ikke blev tillagt opsættende
virkning af ministeriet. Ansøgning skulle efter reglerne indgives til ministeriet eller politiet. Ministeriet ændrede herefter opfattelse og tillagde
ansøgningen opsættende virkning. Flygtningenævnet ville for fremtiden
fremsende sådanne anmodninger til rette myndighed)

04.452

(Ombudsmanden udtalte, at en forvaltningsmyndighed, hvis den giver
indsigt i et eller flere dokumenter og/eller oplysninger og denne ekspedition ikke fremgår af sagen, skal tage notat herom. Notatet skal indeholde
oplysninger om, hvilke dokumenter og oplysninger, der er udleveret, til
hvem eller under hvilke omstændigheder, de er udleveret, tidspunktet for
udlevering og eventuelle vilkår eller klausuler for udleveringen. Har
myndigheden valgt at give en avis adgang til en såkaldt solohistorie,
ville det være ønskeligt, hvis det tillige fremgik, hvorfor der var truffet
en sådan beslutning)

04.498

(Det var beklageligt, at en ambassade ikke tog notat om flere henvendelser fra ansatte på ambassaden om, at en bestemt person havde tilbudt
klienter på ambassaden opholdstilladelse mod betaling. Henvendelserne
førte til, at den pågældende blev nægtet adgang til personligt fremmøde
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på repræsentationen, og der skulle i en sådan situation være taget de fornødne notater om indholdet mv. af henvendelserne)
03.280

(Det var kritisabelt, at en musikhøjskole ikke gjorde notat om bedømmelsen af en ansøgers optagelsesprøve, om partshøringen af ansøgeren
og om den mundtlige meddelelse af bedømmelsen til ansøgeren)

03.289

(Beklageligt, at Miljøministeren ikke forinden han deltog i en sag om
blandt andet tildeling midler fra en naturpulje til en folkeskole, hvorfra
han havde orlov fra stillingen som viceskoleinspektør, havde truffet
nærmere foranstaltninger eller gjort sig overvejelser omkring sin habilitet i sagen, idet der forelå omstændigheder, der gav anledning hertil, jf.
forvaltningslovens § 3, stk. 1 og 2. Som udgangspunkt skulle miljøministeren have underrettet statsministeren efter principperne i forvaltningslovens § 6. At dette ikke var sket var en fejl. Ombudsmanden ville imidlertid ikke afvise, at miljøministeren i en sag om mulig inhabilitet kunne
have undladt at give statsministeren underretning om situationen, hvis
ministeren i samråd med sine embedsmænd efter nøje overvejelser nåede
frem til, at der ikke var tale om egentlig inhabilitet. Der skulle i givet
fald så gøres notat om overvejelserne )

03.409

(En kommune burde have taget notat til sagen af et delvist udfyldt skema
til indberetning af indkomstændringer. Kommunen burde endvidere have noteret det af borgeren mundtlige oplyste om hans indtægtsforhold,
da det var oplysninger om sagens faktiske omstændigheder. Kommunen
kunne ikke opstille et formkrav til indberetning af oplysningerne. Oplysningerne måtte noteres i sagen, også selvom de stammer fra andre offentlige myndigheders sager. Dette kunne eventuelt ske ved en henvisning til disse sager)

03.590

(Et universitet opstillede på baggrund af nogle samtaler med en institutleder en række vilkår til en ansøger til en lektorstilling ved instituttet for
at imødekomme eventuelle samarbejdsvanskeligheder. Universitetet
havde ikke udarbejdet notat om samtalerne med institutlederen, hvilket
var kritisabelt)

03.644

(Det var kritisabelt, at en kommune i forbindelse med udarbejdelse af en
arbejdspladsvurdering i en ungdomsskole ikke lavede notat om de
mundtlige oplysninger, som medarbejderne fremkom med mundtligt i
forhold til vurderingen. Efterfølgende indledte kommunen en afskedigelsessag mod ungdomsskolens leder og holdt i den forbindelse nogle
møder med medarbejdere og lederen. Der blev ikke udarbejdet notat om
møderne, hvilket tillige var kritisabelt)

03.686

(Ombudsmanden udtalte, at det var et krav, at en kommune havde en
kopi liggende af de dokumenter, som kommunen havde udfærdiget, eller
med sikkerhed med meget kort varsel fra et edb-anlæg vil kunne lave en
nøjagtig udskrift. Det var endvidere ikke uden særlig hjemmel hertil lov-
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ligt at destruere dokumenter eller foretage ændringer i oplysninger, der
indgår i sager i det offentlige)
02.519

(Notater om, at sagen var drøftet med andre inden for myndigheden, at
der var rekvireret speciallægeerklæring, beskrivelse af foretagne ekspeditioner, eller ekspeditioner, der ikke var foretaget, f.eks. manglende
partshøring og lignende, var relevante og pligtmæssige notater. Tilsvarende var notater om uklarheder ved rekursinstansens hjemvisningsafgørelser relevante. En ledelsesbeslutning om at fremme sagerne i den pågældende socialforvaltning kunne ligeledes lovligt noteres, og sagsbehandleren havde pligt dertil i det omfang, beslutningen og de deraf flydende tjenesteordrer ligefrem var ulovlige eller ville føre til, at forvaltningsloven mv. blev tilsidesat)

01.98

(En kommune var forpligtet til at gøre notat om indholdet af et møde
mellem kommunen og en sygdomsramt borgers læge i en sag om sygedagpenge, selv om lægen ikke fremkom med egentlig nye helbredsoplysninger, idet lægens eventuelle vurderinger af den pågældendes helbredsforhold var oplysninger om sagens faktiske omstændigheder)

01.117

(En kommune modtog oplysninger fra en privat skole om, at en fader
havde givet samtykke til, at skolen kunne indhente oplysninger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og fra andre skoler, hvor sønnen havde gået. Som udslag af almindelige retsgrundsætninger havde kommunen haft pligt til at gøre notat om oplysningerne. Kommunen burde også
have taget notat om, hvilke oplysninger kommunen udleverede til den
private skole i forbindelse med skolens henvendelse. Kritik af, at Tilsynsrådet og Indenrigsministeriet ikke havde påtalt, at kommunen ikke
havde opfyldt notatpligten)

01.155

(Et statsfængsel traf ugentligt afgørelse om opretholdelse af en enrumsanbringelse af en indsat. Kritik af, at statsfængslets ugentlige notater ikke indeholdt nogen konkrete oplysninger om, hvilke overvejelser statsfængslet havde gjort sig i forbindelse med opretholdelsen af enrumsanbringelsen. Endvidere kritik af, at der ikke fandtes noget skriftligt om de
samtaler, der havde været ført mellem personalet og den indsatte)

01.189

(En præst klagede over, at hun kun fik den mindste godtgørelse for at
udføre arbejde på sin bopæl. Kirkeministeriets afslag på at give en større
godtgørelse var begrundet med, at der var kontor i kirken. Denne oplysning havde ministeriet fået fra domprovsten. Kritik af, at der ikke var
gjort notat om denne oplysning, da oplysningen fra domprovsten ikke
fremgik af sagens øvrige dokumenter, og da oplysningen var af betydning for afgørelsen)

01.194

(Selv om der ikke fremkom nye oplysninger på et forhandlingsmøde
mellem biskoppen og menighedsrådet vedrørende udstedelse af et nyt
regulativ for kirkedistriktet, var biskoppen efter omstændighederne sta-
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dig forpligtet til at gøre notat om de vigtigste synspunkter og oplysninger, som menighedsrådet fremkom med under forhandlingerne, da udstedelsen af regulativet krævede en forhandling med menighedsrådet)
01.290

(EU-direktoratet burde enten have gemt en udskrift af en e-mail, hvori
direktoratet havde givet afslag på en ansøgning om uddannelsesorlov, eller gemt e-mailen i elektronisk form. Dette ville have givet direktoratet
grundlag for at dokumentere, både at e-mailen var sendt samt indholdet
heraf. Endvidere ville det have givet direktoratet mulighed for at opfylde
sine pligter ved en eventuel begæring om aktindsigt. Et håndskrevet notat på sagen udgjorde ikke i sig selv tilstrækkelig dokumentation)

01.539

(Det var kritisabelt, at et socialcenter ikke systematisk havde journaliseret alt indkommen post, herunder en umiddelbar notering af samtlige
breve på sagens oplysningsark)

01.552

(En kommunes repræsentanter havde ikke gjort notat efter at have aflyttet et bånd indeholdende et interview af en af kommunen ansat psykolog. Interviewet blev trykt i en artikel, og psykologen blev efterfølgende
afskediget af kommunen som følge af indholdet af artiklen. Det var kritisabelt, at der ikke var gjort notat om indholdet af interviewbåndet, når
psykologen havde bestridt det i artiklen gengivne, og kommunen havde
tillagt psykologens udtalelser afgørende betydning for afskedigelsen)

01.608

(To mundtlige henvendelser fra to skoler, hvortil en psykolog var tilknyttet, havde samme indhold som to skriftlige henvendelser. Kommunen modtog de skriftlige henvendelser umiddelbart efter modtagelsen af
de mundtlige henvendelser. Ikke kritik af, at en kommune ikke udarbejdede notater i forbindelse med modtagelsen af de mundtlige henvendelser vedrørende psykologens arbejde. Psykologen, der havde fået forelagt
de to skriftlige dokumenter, skulle derfor heller ikke partshøres over de
mundtlige henvendelser)

00.111

(Påbud om tilslutning til offentligt kloaknet. Efter anmodning fra husejer
foretog kommunen en besigtigelse af kloakeringsforholdene på ejendommen. Det forhold, at parten selv var til stede ved besigtigelsen, fritog
ikke myndigheden for en evt. notatpligt)

00.240

(Medlemmer af et kulturværdiudvalg drøftede kulturværdispørgsmål
med kolleger i og uden for de institutioner, som udvalgets medlemmer
kendte. Udvalget havde ikke hidtil fundet anledning til at overveje, om
referater af de tilkendegivelser, der således måtte fremkomme, krævede
partshøring. Udvalgets opmærksomhed blev i den anledning henledt på
offentlighedslovens § 6 sammenholdt med forvaltningslovens § 19)

00.261

(Partshøring kunne ske ved, at Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen under
et virksomhedsbesøg førte en dialog med ejeren af virksomheden. I det
omfang ejerens indsigelser bestod i oplysninger om faktiske omstændig-
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heder, havde tilsynsmyndigheden pligt til at notere oplysningerne. Tilsynsmyndigheden havde ligeledes pligt til at notere sine iagttagelser om
de fysiske forhold på stedet i det omfang, de havde betydning for afgørelsen. Kritik af, at dette ikke var sket i flere tilfælde)
99.161

99.257,
(00.745)

(Kommune skulle have gjort notat om en mundtlig orientering af en folkebibliotekar, der blev afskediget på grund af en omstrukturering)

(Efter grundsætningen om den ulovbestemte notatpligt burde Lokalradionævnet have gjort notat om, at nævnet havde anmodet en lokalradio
om at udlevere båndede optagelser)

99.472

(Der skulle have været taget notat om oplysninger, som lå til grund for
afskedigelse af en ingeniør ved Banestyrelsen. Notatpligten gjaldt såvel
oplysningernes indhold som identiteten på de personer, der havde afgivet
oplysningerne. En forudsætning herfor var naturligvis, at myndigheden
var bekendt med sådanne oplysninger)

99.516

(Da oplysningerne allerede fremgik af sagens øvrige dokumenter, var
der ikke pligt til at tage notat)

98.92,
(99.789)

98.110

98.409,
(99.797)

(Som udslag af en retsgrundsætning burde en myndighed have udformet
et notat om myndighedens beslutning, hvorefter der skulle indhentes et
notat fra Kammeradvokaten)
(Lydbånd med båndede kontrolopkald til Service 900-tjenester var som
interne arbejdsdokumenter undtaget fra aktindsigt, men det havde været
bedst stemmende med princippet i offentlighedslovens § 6, at der blev
udfærdiget notat om de faktiske oplysninger på båndet, der ansås for væsentlige for sagens afgørelse)

(Udtalelser fra sagkyndige, der har afgivet en vurdering af et forhold,
som skal indgå i grundlaget for myndighedens afgørelse, vedrører »sagens faktiske omstændigheder« og er derfor omfattet at notatpligten)

97.198

(Af hensyn til aktindsigtsreglerne og til sikring af bevis skulle en myndighed enten have bevaret genpart eller kopi af udgående dokumenter på
sagen, eller med meget kort varsel fra et edb-anlæg kunne have lavet et
identisk udskrift af dokumentet)

96.150

(Ved tildeling af polititilhold blev der lagt vægt på en tidligere tildelt
formaning. Der var ikke taget notat om formaningen, da den blev givet.
Der blev først senere til brug for sagen om tildeling af et polititilhold
gjort notat. Notatpligtens formål tilsiger imidlertid, at notat burde være
gjort i umiddelbar forlængelse af formaningen)
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96.164

(Et fængsel burde have gjort notat om politiets anmodning om udlevering af rent private oplysninger om en indsat, herunder noteret om
fængslet havde undersøgt, om der forelå samtykke til videregivelse)

94.424

(En journalist, der havde anmodet om aktindsigt, blev pr. telefon oplyst,
at svar på aktindsigtsanmodningen først kunne forventes efter udløbet af
10-dages fristen i offentlighedslovens § 16. Der burde have været gjort
notat om samtalen)

93.287

(Offentlighedslovens § 6 finder ikke direkte anvendelse på spørgsmålet,
om der skal foretages notat på sagen om mundtligt meddelte afgørelser.
Imidlertid fulgte det af god forvaltningsskik, at en mundtlig meddelt afgørelse burde have været noteret på sagen)

93.294

(Myndigheder bør i almindelighed foretage systematisk journalisering af
indkommen og udgået post. Dette må i særlig grad gælde, hvor undladelse vil stride mod hensynet til borgernes adgang til aktindsigt)

93.342,
(94.523)

(En kommune havde i en skattesag løbende afholdt møder med en borger for at få belyst de indkomstmæssige og personlige forhold. Kritik af,
at der ikke forelå notater om disse møder)

92.40

(Notatpligtens betydning i forbindelse med telefonsamtaler, hvorunder
der stilles borgeren en bestemt retsstilling i udsigt. Et sådant væsentligt
led i sagens ekspedition burde noteres)

92.192

(En borger anmodede om aktindsigt i et brevudkast udarbejdet af chefen
i Justitsministeriets Lovafdeling. Brevet indeholdt bl.a. gengivelse af en
telefonsamtale, der vedrørte en afgørelsessag. Der havde derfor under alle omstændigheder været pligt til at gøre notat om samtalens indhold)

89.58

(Ministerium fandt, at en borger under en telefonsamtale havde frafaldet
krav på at få en sag udsat i henhold til forvaltningslovens § 21. Det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, om der havde været taget notat heraf, ligesom ministeriets opfattelse burde have været
bekræftet overfor borgeren)

89.88

(Forud for afleveringen af en anholdt orienterede politiet telefonisk en
arrest om, at den anholdte var »stærk deprimeret«. Der burde utvivlsomt
være gjort notat om en telefonisk henvendelse af denne karakter efter
ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger om notatpligt)

89.92

(Voldsofferlovens krav om hurtig indgivelse af politianmeldelse. Kritik
af, at Erstatningsnævnet ikke inden afslag havde undersøgt en oplysning
om, at A forgæves havde henvendte sig til politiet)
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89.138

(En ansøger bestred, at han under telefonsamtaler med Miljøstyrelsen
var blevet gjort bekendt med, at det var en forudsætning for, at sagen
blev behandlet, at ansøgeren sendte yderligere oplysninger. Som udslag
af en almindelig retsgrundsætning burde der være gjort notat om samtalerne)

89.369

(I forbindelse med den politimæssige efterforskning af en bedragerisag
udleverede repræsentanter for Udenrigsministeriet oplysninger vedrørende sigtedes forhold til statsadvokaten. Offentlighedslovens § 6 fandt
ikke direkte anvendelse i tilfælde som dette)

78.705

(Ved behandlingen af en ansøgningssag burde en skoleinspektør have
gjort notat om en telefonisk meddelelse, den pågældende havde fået fra
en anden skoleinspektør vedrørende en episode om ansøgerens brug af
skolens fotokopieringsudstyr. Ligeledes burde der være gjort notat om
en telefonsamtale med en kontorchef fra skoleforvaltningen om en episode, som ansøgeren dér havde givet anledning til)

77.288

(I en sag om ventetider for fanger, der ønskede en personlig samtale med
fængslets personale, kom ombudsmanden ind på spørgsmålet om pligten
til at sikre sig bevis for, at fangerne eventuelt frafaldt klager eller ansøgninger)

76.367

(Statens Jordlovsudvalg og Landbrugsministeriet burde have meddelt
aktindsigt med hensyn til (faktiske) oplysninger, som er omfattet af offentlighedslovens regler om notatpligt)

75.312

(Der er pligt til at tage notat, når et kommunalbestyrelsesmedlem er i besiddelse af konkrete faktiske oplysninger af (væsentlig) betydning for
sagens afgørelse og meddeler disse oplysninger til de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer under et møde)

71.100

(Såfremt en udtalelse havde været af (væsentlig) betydning for et museums indstilling om afskedigelse af en ansat, omfattede notatpligten såvel
udtalelsernes indhold som navnet på den, der har fremsat den)

59.47

(Det kunne ikke efterfølgende konstateres, hvornår Landsskatteretten
havde overladt en sag til Ligningsdirektoratet. Kritik af, at der ikke var
taget notat)

58.216

(Det havde været rigtigst, om en ansat i Landsskatteretten havde taget
notat fra samtaler med andre myndigheder om den pågældendes indstilling i en afgørelsessag)

Spørgsmålet om notatpligten er omtalt i følgende egen drift undersøgelser.
Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:
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04.569 (597), 03.735 (747), 03.794 (815), 99.693 (709), 98.723 (736ff. og 780), 95.481
(489f.), 91.207 (216f. og 245ff.), 90.339 (26f., 358, 365, 372f., 384f., 399 og 420).

3.3.12.

Aktindsigt efter offentlighedsloven

Efter offentlighedslovens § 4, stk. 1, kan enhver – med de undtagelser, der er
nævnt i lovens §§ 7-14 – forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter,
der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i myndigheden. Har myndigheden hjemmel til at
meddele helt eller delvis afslag på aktindsigt, kan myndigheden alligevel være berettiget til at meddele meraktindsigt efter § 4, stk. 1, 2. pkt., om meroffentlighed.
Aktindsigt efter forvaltningsloven giver som regel parten en bedre retsstilling, men aktindsigtsreglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven ligner imidlertid hinanden.
Offentlighedsloven sikrer, at en person, uanset om den pågældende er part
i en sag, kan få kendskab til oplysninger, der er indeholdt om ham selv i et
dokument i en sag i den offentlige forvaltning, såkaldt egen acces, jf. offentlighedsloven, § 4, stk. 2.
Sager inden for strafferetsplejen samt sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste er undtaget for adgangen til aktindsigt.
I sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentlige gælder retten til aktindsigt som udgangspunkt kun oplysninger om den ansattes navn,
stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser.
For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derudover. Der er dog en
frist på 2 år for aktindsigt i disse oplysninger. Herudover er der ikke adgang
til aktindsigt i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold.
Sager om lovgivning, herunder bevillingslov, er kun omfattet af offentlighedsloven, for så vidt lovforslaget er fremsat af Folketinget. Der henvises til
offentlighedslovens § 2.
Der er også en række dokumenter, der som udgangspunkt er undtaget for
aktindsigt. Efter offentlighedslovens § 7 gælder det blandt andet dokumenter,
der generelt kan karakteriseres som interne arbejdsdokumenter.
Dokumenter, der alene gengiver indholdet af en beslutning, f.eks. en beslutningsprotokol, notater efter offentlighedslovens § 6 samt dokumenter –
såsom analyserapporter, besigtigelsesrapporter og lignende – der er udarbejdet med det sigte at skabe bevismæssig klarhed samt såkaldte skuffecirkulærer, der indeholder generelle retningslinier for behandlingen af bestemte
sagstyper, vil uanset deres interne karakter være omfattet af adgangen til aktindsigt, jf. § 8.
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Efter offentlighedslovens § 10 omfatter retten til aktindsigt ikke en række
dokumenter herudover. Dette gælder f.eks. myndighedernes brevveksling
med sagkyndige til brug i retssager.
Selvom de nævnte dokumenttyper i offentlighedslovens § 7 og § 10, nr. 14, som udgangspunkt ikke er omfattet af hovedreglen om aktindsigt, skal der
alligevel meddeles aktindsigt i dokumenterne, for så vidt de rummer oplysninger om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, jf. offentlighedslovens § 11, stk. 1. § 11, stk. 1, anses som en ganske væsentlig modifikation til udgangspunktet om at bl.a. interne dokumenter kan undtages fra aktindsigt.
Visse oplysninger kan efter et konkret skøn undtages for aktindsigt. Efter
offentlighedslovens § 12, stk. 1, omfatter adgangen til aktindsigt således ikke
oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold eller
om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den
person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes.
Herudover kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte væsentlige hensyn til det offentliges interesser mv.
I det omfang, hensynene nævnt i § 12, stk. 1 og § 13, stk. 1, kun gør sig
gældende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i den øvrige del af dokumentet, jf. § 12, stk. 2 og § 13, stk. 2.
Konkrete domme:
2004.1212 Ø

(Anmodning om aktindsigt i oplysninger om navne og stilling på 2 medarbejdere hos Beskæftigelsesministeriet, som på et tidspunkt i 1996 var
placeret i nærmere angivne lokaler, der var beliggende over for ansøgerens lejlighed, anset for at være omfattet af offentlighedsloven. Selvom
baggrunden for anmodningen var, at ansøgeren anså de to ansatte for at
stå bag en smædekampagne mod ham, og selvom han havde betegnet
medarbejderne som »usle og løgnagtige«, ansås ministeriet ikke for berettiget til at nægte at udlevere oplysningerne under henvisning til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 3 eller nr. 6. Fastslået, at indholdet af ansøgerens breve og hans adfærd i øvrigt ikke var af en sådan karakter, at
der var grundlag for at afvise ansøgerens anmodning om aktindsigt)

1999.702 Ø

(En andelsboligforenings vedtægter gav medlemmerne ret til at få forevist bestyrelsesprotokollen og mødereferater. Lagt til grund, at adgangen til aktindsigt efter vedtægterne skulle forstås efter de almindelige principper om aktindsigt, og at retten til at gøre sig bekendt med
oplysninger i protokollen derfor måtte være begrænset af principperne
i offentlighedslovens § 12. Følsomme oplysninger om enkeltpersoners
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rent private, herunder økonomiske forhold var derfor ikke omfattet af
adgangen til aktindsigt)
1988.470 H

(Oplysninger om navne på lærere, som havde deltaget i en ulovlig lærerstrejke kunne ikke anses for udtaget fra aktindsigt efter offentlighedsloven. Oplysningerne kunne ikke anses for at vedrøre personlige eller
økonomiske forhold. Hemmeligholdelse heller ikke påkrævet af forholdets særlige karakter)

1975.763 H

(Fastslået, at oplysninger om forholdet mellem læger og patienter ikke
var omfattet af offentlighedsloven. Loven gav derfor ikke dengang en
borger ret til at få aktindsigt i sygehusjournaler og lignende)

1968.278 H

(Interne dokumenter, som videregives til advokat i forbindelse med førelsen af en retssag havde ikke mistet deres interne karakter, og der var
derfor med rette givet afslag på aktindsigt i disse)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-2-1

(Ministrene og departementscheferne havde besvaret et spørgeskema
vedrørende embedsmænds rådgivning af politikere. Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen var på forhånd lovet anonymitet. Udtalt, at et sådant diskretionstilsagn ikke kan tillægges nogen betydning, medmindre
myndigheden rent faktisk kunne undtage oplysningerne med hjemmel i
offentlighedsloven. Det kunne imidlertid ikke i den konkrete sag udelukkes, at myndigheden rent faktisk havde kunnet love anonymitet i forhold til besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen. Baggrunden herfor
var, at de hensyn, som Finansministeriet konkret havde peget på til støtte
for sikring af anonymitet, ikke kunne underkendes som usaglige eller
uvæsentlige i forhold til § 13, stk. 1, nr. 6, hvorfor der ikke blev udtalt
kritik af det givne diskretionstilsagn. De øvrige oplysninger i spørgeskemaet, der ikke kunne henføres til bestemte individer, kunne derimod
ikke undtages fra aktindsigt, jf. § 13, stk. 2)

05-4-2

(Et regneark, der alene indeholdt sammenstillinger af oplysningerne i ca.
1.100 indberetninger fra embedslæger, var et internt arbejdsdokument.
Myndighederne havde taget stilling til spørgsmålet om meraktindsigt,
men man havde givet afslag på dette ud fra hensynet til den interne beslutningsproces. Da regnearket imidlertid alene indeholdt en sammenstilling af oplysningerne i de modtagne indberetninger, og da der ikke var
foretaget nogen nærmere intern bearbejdning eller analyse, kunne indsigt
i regnearket ikke røbe oplysninger om styrelsens interne overvejelser
mv. Derfor kunne der ikke meddeles afslag på meraktindsigt med denne
begrundelse. Henstillet, at sagen blev genoptaget, da myndighedernes
afslag på meraktindsigt ikke var begrundet i andre forhold)
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05-6-1

(Når en borger søger om oplysninger i en konkret sag, hvori den pågældende ikke er part, skal dette spørgsmål som udgangspunkt afklares efter
aktindsigtsbestemmelserne i offentlighedsloven. Kritik af, at Kirkeministeriet først i forbindelse med borgerens klage til ombudsmanden behandlede borgerens henvendelse som en anmodning om aktindsigt efter
reglerne i offentlighedsloven. En klagesag over en sognepræsts håndtering af sine opgaver var undtaget fra aktindsigt som personalesag efter §
2, stk. 2, da den vedrørte tjenstlige forhold. Der kunne ikke drages den
slutning, at oplysninger i sager om tjenstlige forhold undtaget fra aktindsigt efter § 2, stk. 2, nødvendigvis var undergivet tavshedspligt, og myndigheden havde derfor haft pligt til at overveje spørgsmålet om aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Henstillet, at myndigheden genoptog sagen, og at myndigheden i denne forbindelse gav sognepræsten anledning til at komme med sine bemærkninger til dette spørgsmål)

05-10-1

(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration havde nægtet en
mand indsigt i sin ægtefælles opholdstilladelsessag med den begrundelse, at en af de personer, som Udlændingestyrelsen havde talt med i sagen, frygtede repressalier fra manden. Den pågældende borger ønskede
derfor anonymitet. Ombudsmanden udtalte, at en nærmere vurdering af
styrken af de modstående hensyn til personen, der talte imod aktindsigt,
skulle afdækkes, og det var derfor nødvendigt, at ministeriet indhentede
oplysninger om de skadevirkninger, der kunne tænkes at ramme den pågældende eller grunden til frygten herfor. Henstillet at sagen blev genoptaget. Ministeriet gav herefter på baggrund af en fornyet vurdering aktindsigt)

05-13-1

(Det var beklageligt, at Skatteministeriet afgjorde sag om aktindsigt
uden at være i besiddelse af sagsakterne, idet en myndighed normalt ikke
kan behandle sager om aktindsigt uden at være i besiddelse af – og gennemgå – de akter, som ansøgeren ønsker indsigt i. Hertil kom, at det
fulgte af offentlighedslovens § 15, at ministeriet end ikke var kompetente til at behandle den pågældende sag)

05-15-1

(Oplysninger om kongehusets momsrefusion var kun undtaget fra aktindsigt i det omfang, de vedrørte rent private, herunder økonomiske forhold og ikke, hvis de vedrørte tjenesten/repræsentative opgaver. Ombudsmanden stillede sig endvidere tvivlende overfor, om oplysninger om
momsrefusion af private udgifter var sensitive i et sådant omfang, de
kunne undtages efter § 12, stk. 1, nr. 1, idet indsigt i købsmomsen ikke
ses at kunne afsløre nogen om dronningens og de øvrige medlemmer af
kongehusets privatøkonomi som sådan. Henstillet, at Statsministeriet
genoptog sagen)

05-20-4

(Nogle journalisters anmodning om aktindsigt i samtlige rejser, som den
tidligere overborgmesters kones havde været med på for offentlige midler, opfyldte ikke specifikationskravet. Ud fra princippet om meroffent-
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lighed, der burde strækkes særligt vidt til fordel for medierepræsentanter,
henstillet, at kommunen genoptog sagen)
04.98

(Dagsordner, mødeindkaldelser og mødereferater fra et særligt nedsat
udvalg med repræsentanter fra forskellige andre myndigheder var interne
arbejdsdokumenter, så længe de kun blev sendt til repræsentanter i udvalget. Baggrundsnotater og arbejdspapirer udarbejdet af repræsentanter
i udvalget fra andre myndigheder var som udgangspunkt også interne
under den forudsætning, at papirerne var udarbejdet som et led i udvalgsarbejdet. Notater mv., der ikke var udarbejdet som led i udvalgsarbejdet, kunne derimod ikke anses som interne arbejdsdokumenter. Derudover var baggrundsnotater, kapiteludkast og policy-udspil, der var udarbejdet til brug for forelæggelse af udvalgets arbejde på ministermøder
undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 10, nr. 1. Der var dog
pligt til at ekstrahere oplysninger i det omfang, de stammede fra eksterne
kilder, herunder vurderinger fra ekspertgrupper mv. Det blev samtidig
fastslået, at oplysninger om fremskrivninger eller skøn over fremtidige
forhold også skulle vurderes i forhold til ekstraheringsforpligtelsen)

04.114

(Personalestyrelsen burde i en sag om aktindsigt i en generel sag indeholdende direktørkontrakter have indhentet udtalelser fra direktørerne,
således at udtalelserne fra disse kunne indgå i den konkrete afvejning af,
om der skal gives aktindsigt. Baggrunden herfor var navnlig, at det ikke
uden en udtalelse fra den enkelte direktør var muligt at vurdere, om de
hensyn, der kunne begrunde afslag, i den konkrete situation var tilstrækkelig tungtvejende. Aktindsigtsspørgsmålet skulle afklares efter en konkret vurdering i forhold til bestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk.
1, nr. 6. Personalestyrelsens oprindelige vurdering om ikke at give meraktindsigt af hensyn til ikke unødigt at vanskeliggøre forhandlingspositioner blev ikke kritiseret. Beklageligt, at Personalestyrelsen ikke overholdt 10-dages fristen i offentlighedsloven, idet styrelsen på trods af at
styrelsen bekræftede modtagelse af anmodningen samme dag, først 12
dage senere meddelte, hvorpå sagen beroede, og hvornår svar kunne forventes. Personalestyrelsen genoptog sagen og gav efterfølgende aktindsigt i de direktørkontrakter, hvor der hidtil ikke på anden vis var givet
aktindsigt)

04.158

(Vurdering af hvilke oplysninger i sagsakterne i en godkendelsessag i
Lægemiddelstyrelsen, der kunne undtages fra aktindsigt efter § 12, stk.
1, nr. 2, krævede særlig sagkundskab, som ombudsmanden ikke besad.
Myndighedernes vurdering heraf ville således kun kunne kritiseres under
særlige omstændigheder. Da sagen var henstillet genoptaget på grund af
en partshøringsfejl, vurderede ombudsmanden allerede af denne grund
ikke dette spørgsmål)

04.274

(Nabo til ny skydebane anset for part i miljøgodkendelsessagen sammen
med 5 andre naboer, der alle blev ramt af det højeste støjniveau fra skydebanen. Parten havde fået løbende aktindsigt i sagen, og parten havde
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dermed kendskab til sagens akter på nær et internt referat. Dette interne
notat indeholdt ikke faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagen, som parten ikke var gjort bekendt med i andre dokumenter. Der var
derfor ikke pligt for kommunen til at gøre parten bekendt med de enkelte
oplysninger i notatet, hverken som følge af aktindsigt efter forvaltningslovens § 12, stk. 2, eller som partshøring efter forvaltningslovens § 19)
04.452

(En tale, som statsministeren skulle holde, mistede sin interne karakter,
da den blev udleveret til en avis. Dette var tilfældet, selv om udleveringen skete som led i solohistorie med baggrund i det hensigtsmæssige i at
lancere sådanne budskaber som solohistorier)

03.115

(Finansministeriet kunne godt afslå at give en journalist aktindsigt i et
finanslovsforslag, forinden det var fremsat i Folketinget. Dette var imidlertid ikke tilfældet i den konkrete situation, hvor ministeriet havde udleveret lovforslaget forinden dets offentliggørelse til journalister i Folketingets presseloge. Det ændrede ikke herpå, at lovforslaget var udleveret
med klausul om, at det ikke måtte omtales inden fremsættelsen. Da der
ikke var saglig grund til at forskelsbehandle, burde ministeriet tillige have udleveret lovforslaget også til andre journalister)

03.125

(Finansministerens kalender var omfattet af offentlighedslovens regler,
men kalenderen måtte anses som et internt arbejdsdokument, da der kun
var adgang til kalenderen for personer ansat i Finansministeriets departement. Finansministeriet havde en urigtig retsopfattelse af offentlighedslovens § 11. Oplysninger om planlagte møder, rejser og andre aftaler var oplysninger om faktiske omstændigheder, som var omfattet af offentlighedslovens § 11 og dermed som udgangspunkt skulle ekstraheres.
Det ændrede ikke på oplysningernes faktiske karakter, at de til dels vedrørte aftaler, der allerede havde fundet sted)

03.169

(En aktindsigtsanmodning, der omfattede samtlige aftaler, der ikke var
indeholdt i centrale overenskomster, der omhandlede løn- og ansættelsesforhold, og som indeholdt en forklaring på hvilke typer aftaler som
var omfattet af anmodningen, og hvilke faggrupper der var omfattet, var
ikke udtryk for tilstrækkelig præcis anmodning og kunne derfor afslås,
jf. offentlighedslovens § 4, stk. 3. Anmodningen var formuleret på en
sådan måde, at den måtte antages at tilsigte at skabe adgang til en ubestemt flerhed af sager. Det forhold, at afslaget på anmodningen var berettiget, ændrede ikke på, at kommunen, henset til at offentlighedsloven
er en minimumslov, kunne have valgt at imødekomme anmodningen)

03.345

(Tavshedspligten efter skattestyrelsesloven kunne begrunde undtagelse
af dokumenter i et dødsbos skatte- og afgiftssag fra aktindsigt, men
kommunen burde på grund af den anmodende arvings betydelige interesse i sagen have kontaktet bobestyreren med henblik på at få afklaret,
om boet kunne tilslutte sig, at arvingen fik indsigt i sagen)
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02.164

(Korrespondance mellem Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og
Statsministeriet vedrørende en redegørelse for visse forfatningsretlige
spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Nice-traktaten
kunne undtages for aktindsigt, idet dokumenterne i hovedsagen drejede
sig om valg af den grundlovsmæssigt set korrekte lovgivningsform til
opfyldelse af Danmarks traktatmæssige forpligtelser. Anmodet om, at
spørgsmålet tillige blev vurderet efter bestemmelsen om meraktindsigt i
offentlighedslovens § 4 stk. 1, 2. pkt. Da der havde været en del usikkerhed om, hvilket materiale der vedrørte sagen, burde ministeriet have orienteret om eksistensen af det yderligere materiale, således at borgeren
kunne tilkendegive, om anmodningen også angik dette materiale)

02.170

(Politiets sag om afvisning af at indlede efterforskning mv. efter anmeldelse var undtaget fra aktindsigt, da den var en sag inden for strafferetsplejen)

02.182

(Akterne i en adoptionssag kunne undtages fra aktindsigt, da de indeholdt private oplysninger om enkeltpersoner, og der var ikke pligt til at
anonymisere oplysningerne i dokumenterne og derpå udlevere dem)

02.358

(En fader uden forældremyndighed var ikke part i sine børns bistandssager og kunne derfor ikke få aktindsigt i sagernes dokumenter, da de indeholdt private oplysninger om enkeltpersoner. Faderen havde således
kun adgang til oplysninger i sagerne, der omhandlede ham selv)

02.393

(Trafikministeriet afslog med rette aktindsigt i alle dokumenter vedrørende Havarikommissionen for Civil Luftfart i en periode på fem år, idet
begæringen var bredt formuleret og angik en lang periode. Ministeriet
henviste til at angive den sag eller de dokumenter, han ønskede aktindsigt i. Ministeriet burde have overvejet meroffentlighed især over for
pressen og burde have vejledt i forbindelse med præcisering af anmodningen)

02.402

(Oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for
sagen skulle ekstraheres af et internt arbejdsdokument i Trafikministeriet, selvom det ikke var endeligt, men under udarbejdelse. Herudover
bemærkede ombudsmanden, at myndighederne, når de giver aktindsigt i
hvert fald i meget tekniske og faglige dokumenter, må forklare, hvad ikke alment kendte forkortelser betyder)

01.281

(Strukturdirektoratet fik gennem et revisionsselskab foretaget en gennemgang af en sag om tilskud til en privat virksomheds gennemførelse
af et udviklingsprojekt. Et tidligere bestyrelsesmedlem i den private
virksomhed fik af direktoratet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri afslag på aktindsigt i revisionsrapporten under henvisning til offentlighedslovens § 10, nr. 4, og § 12, stk. 1, nr. 2. Det måtte lægges til
grund, at myndighederne ikke havde foretaget en nærmere konkret vurdering af, om det ville være af væsentlig økonomisk betydning for virk-
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somheden, at begæringen om aktindsigt ikke blev imødekommet. Der
var ikke grundlag for at vurdere, om det var berettiget, at ministeriet tillige afslog anmodningen om aktindsigt efter § 10, nr. 4. Henstillet, at
ministeriet genoptog sagen)
01.473

(Statsministeriets afslog en journalists aktindsigtsanmodning i et beredskabstalepunkt med henvisning til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6.
Talepunktet var udarbejdet af Økonomiministeriet til brug for statsministerens mundtlige besvarelse af spørgsmål stillet i Folketinget. Ikke kritik af Statsministeriets afgørelse, idet der blev lagt vægt på, at Statsministeriet havde foretaget en konkret vurdering i forhold til hensynet til den
politiske beslutningsproces og § 13, stk. 1, nr. 6)

01.504

(Kritik af, at Undervisningsministeriet havde afslået et dagblads anmodning om aktindsigt i grundskolernes karaktergivning. Under henvisning
til offentlighedslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., og § 10, nr. 5, havde ministeriet ikke haft hjemmel til at afslå anmodningen. Det var muligt at anonymisere identificerbare oplysninger. Ministeriet burde have overvejet meroffentlighed. Henstillet, at ministeriet genoptog sagen)

01.514

(I forhold til en person, der ønskede aktindsigt i dokumenter om egne
forhold, var det uden betydning for omfanget af aktindsigten, at anmodningen om indsigt blev afgjort efter offentlighedslovens regler om egenacces eller efter forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt for parter i afgørelsessager)

01.527

(En studerende ønskede aktindsigt i de »Vejledende bemærkninger for
censur«, der blev brugt af censorerne ved rettearbejdet med eksamensopgaverne til en revisoreksamen. Kritik af, at Revisorkommissionen
havde givet afslag på aktindsigt med henvisning til, at der var tale om interne arbejdsdokumenter, idet arbejdsdokumenterne måtte betragtes som
værende omfattet af offentlighedslovens § 8, stk. 1, nr. 4, da der var tale
om en ganske omfattende og detaljeret vejledning. Ombudsmanden orienterede om, at han tidligere havde afvist, at offentlighedslovens § 13,
stk. 1, nr. 6, kunne bruges som hjemmel til at undtage rettevejledninger
fra aktindsigt, jf. 96.431. Henstillet, at kommissionen genoptog sagen)

01.549

(Kritik af, at en journalist havde fået afslag på aktindsigt i en skoleinspektørs fratrædelsesaftale, fordi kommunen ikke fandt skoleinspektøren
omfattet af offentlighedslovens § 2, stk. 3, 2. pkt. Dette skyldes, at den
pågældendes stilling både i henseende til ledelsesbeføjelser, lønforhold
og placering i det administrative hierarki kunne sidestilles med de stillinger, som efter lovens forarbejder var omfattet af chefbegrebet)

01.618

(Det var yderst kritisabelt, at en kommune som svar på en forælders anmodning om aktindsigt i en kritisk rapport om forholdene i en daginstitution kun udleverede dele af rapportens konklusion. Afskriftet fremstod
endda urigtigt som den fulde konklusion, idet afskriften ikke på nogen
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måde angav, at det var sprunget flere afsnit over. Kommunen havde pligt
til at udlevere hele rapporten, og det delvise afslag kunne komme til at
fremstå, som om kommunen ønskede at skjule noget)
00.71

(Dokumenter indgået til myndighed. Bestyrelsesmateriale tilgået et bestyrelsesmedlem ansat hos myndigheden kunne unddrages aktindsigt i
medfør af § 4, stk. 1, indtil det tidspunkt, hvor det pågældende bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen forudsat, at materialet blev opbevaret
adskilt fra myndighedens øvrige sager og kun var tilgængeligt for bestyrelsesmedlemmet og dennes assistent)

00.465

(Der kunne ikke gives afslag på aktindsigt i personalesag fra selvejende
institution indsendt til Undervisningsministeriet efter offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt., hvorfor anmodningen skulle behandles efter offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Under sagen afgav
Justitsministeriet en udtalelse om fortolkningen af offentlighedslovens §
12 og § 13 i lyset af de nye regler om aktindsigt i personalesager, jf. offentlighedslovens § 2, stk. 2 og 3. Justitsministeriet fandt, at de nye regler ikke havde udvidet muligheden for at anvende § 12, stk. 1, nr. 1, og at
der ikke heller ikke ud fra et »afsmitningssynspunkt« er grundlag for at
udvide anvendelsen af § 13, stk. 1, nr. 6. Begrundelsen var, at en så væsentlig indskrænkning i adgangen til aktindsigt måtte forudsætte udtrykkelig lovhjemmel eller – i det mindste – klare holdepunkter herfor i forarbejderne til den pågældende ændring af offentlighedsloven. Ombudsmanden tilsluttede sig under sagen den af Justitsministeriet tilkendegivne
generelle retsopfattelse.)

99.73

(En myndighed kunne ikke i almindelighed stille som betingelse for at
udlevere fotokopier, at den, der ansøger om aktindsigt, har forudbetalt
det gebyr, der kan opkræves for afskrifter og fotokopier)

99.89

(Journalist anmodede om aktindsigt i korrespondance og andet materiale
i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens sag vedrørende en fond, som var omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde. Aktindsigt skulle være meddelt
i henhold til offentlighedsloven, idet dokumenterne beroede hos styrelsen i dennes egenskab af fondsmyndighed)

99.125

(Afslag på aktindsigt i tre unavngivne personers udsendelsessag. Myndigheden burde have vurderet konkret, hvilke oplysninger der kunne
undtages efter § 12. stk. 1, nr. 1, og herefter have udleveret (ekstraheret)
de øvrige oplysninger. Ministeriet gav endvidere en urigtig begrundelse)

99.310

(Der kan ikke ved sekretariatsopgaver og funktioner i grænseområder
hertil inddrages et funktionelt kriterium ved anvendelsen af § 7, nr. 2,
idet bestemmelsen i § 10, nr. 3, udtømmende omhandler sådanne tilfælde. Det var ydermere tvivlsomt, om der i den konkrete sag var tale om en
sekretariatsfunktion, fordi afgrænsningen var både ulovbestemt og uklar,
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og fordi samarbejdet mindede om et almindeligt samarbejde mellem en
styrelse og et ministerium)
99.323

(Sagsbegrebet i § 2, stk. 1, 2. pkt., måtte fortolkes snævert, således at det
kun omfattede handlinger og dokumenter med tilknytning til den lovgivningspolitiske proces. Betingelserne var ikke opfyldte i den konkrete
sag, da det var usikkert, om og hvornår et lovforslag ville blive fremsat)

99.490

(Kritik af manglende konkretisering af, om betingelserne for anvendelse
af § 12 var til stede. Det var heller ikke grundlag for at undtage dokumenter fra aktindsigt under hensyn til, at personalet skulle være undergivet en særlig tavsheds- eller diskretionspligt)

99.516

(Udtrykket »ansættelse« i § 2, stk. 2, 1. pkt., måtte fortolkes bredere, end
en ren sproglig fortolkning lagde op til. Ud fra en formålsfortolkning var
personer udpeget som medlemmer af et politisk udvalg således omfattede af bestemmelsen)

99.545

(Aktindsigt blev nægtet, da dokumenter var interne og derfor som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt efter forvaltningslovens § 12. Klagerens anmodning måtte imidlertid sidestilles med en begæring om meroffentlighed i henhold til offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., hvorfor
der skulle tages stilling hertil)

98.83

(Aktindsigt i inkassosag. Manglende konkretisering i forhold til § 13,
stk. 1, nr. 3, og manglende begrundelse for afslaget i øvrigt)

98.88

(Aktindsigt i ministeriums regnskabstal. Dataene i regnskabet måtte antages at blive undergivet en sådan bearbejdning i Økonomistyrelsen, at
de ikke kunne undtages fra aktindsigt under henvisning til § 4, stk. 1, 1.
pkt.)

98.92,
(99.789)

98.102

(§ 10, nr. 4, omhandler kun tilfælde, hvor den sagkyndige erklæring er
indhentet af en offentlig forvaltningsmyndighed, og hvor det offentlige
er eller formelt vil kunne blive inddraget under en retssag. Det bør ikke
alene overvejes, om begæringen kan afslås efter offentlighedslovens
undtagelsesbestemmelser, men også om der er noget til hinder for, at der
meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i § 4, stk. 1, 2. pkt.)
(Aktindsigt i dokumenter, der indeholdte oplysninger om fordeling af
tips- og lottomidler som led i finanslovsforhandlingerne. Kritik af, at der
ikke var foretaget en konkret vurdering af, om alle oplysninger i dokumenterne var omfattet af hensynet til den politiske beslutningsproces)
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98.117,
(99.790)

(§ 2 gælder ved ansættelse eller forfremmelse hos en dansk myndighed
og fandt derfor ikke anvendelse i en sag, hvor en dansk myndighed indstillede en ansøger til ansættelse hos NATO)

98.167

(På trods af ordlyden i § 2 var udpegning af medlemmer og sekretariatsbistand til en undersøgelseskommission formentlig omfattet af begrebet
»ansættelse«. Der blev i den forbindelse lagt vægt på formålet med § 2)

98.176

(Politiets Efterretningstjeneste afviste at oplyse, hvorvidt tjenesten var i
besiddelse af oplysninger om en person. Selve eksistensen af dokumenter kan under særlige omstændigheder og efter en konkret vurdering
hemmeligholdes, jf. § 4, stk. 2, og § 13, stk. 2)

98.202

(Aktindsigt i referater fra bispemøder. Møderne var ikke i sig selv en del
af »den offentlige forvaltning«, jf. § 1, stk. 1. Referaterne var dog efterfølgende blevet journaliserede i stiftet og ansås dermed som indgået som
led i administrativ sagsbehandling, jf. § 4, stk. 1)

98.224

(Afslag på aktindsigt i personalesager med henvisning til igangværende
udvalgsarbejde i Justitsministeriet, der skulle vurdere offentlighedslovens regler om aktindsigt i personalesager, var overordentligt kritisabelt)

98.284

(Aktindsigtsanmodning i dokumenter vedrørende »selskabstømmersag«
blev behandlet efter offentlighedslovens regler, allerede fordi myndigheden fandt, at der ikke var tale om en afgørelsessag i forvaltningslovens
forstand. Ikke grundlag for kritik)

98.299

(Adgang til løbende aktindsigt i Landsskatterettens kendelser. Dokumenter, der endnu ikke er oprettet, er ikke omfattet af adgangen til aktindsigt,
jf. § 4, stk. 1, modsætningsvist. Myndigheden var dog berettiget til at give meroffentlighed, jf. § 4, stk. 1, 2. pkt.)

98.403,
(00.744)

98.431

97.105,
(98.815)

(Journalists anmodning om aktindsigt identificerede ikke i tilstrækkelig
grad de sager, der ønskedes aktindsigt i. Anmodningen burde dog være
bedømt efter princippet om meroffentlighed)
(Aktindsigt i personalemapper. »Sager om ansættelse og forfremmelse«
(nu § 2, stk. 2) kunne ikke udstrækkes til at omfatte andre typer af sager
om offentligt ansatte. Oplysninger om lønmæssige forhold var omfattet
af loven (nu § 2, stk. 3))

(Aktindsigt i korrespondance afslået i henhold til § 10, stk. 1, nr. 4, og §
12, stk. 1, nr. 2. Kritik af manglende stillingtagen til, hvorvidt korrespondancen indeholdt oplysninger, der var omfattet af ekstraheringspligten i § 11, stk. 1, og § 12, stk. 2)
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97.108

(Patentdirektoratet, Erhvervsserviceafdeling, foretager mod vederlag en
kollektionsundersøgelse og en juridisk vurdering vedrørende et varemærke. Oplysninger om det pågældende varemærke vil objektivt set være omfattet af de oplysninger, der er nævnt i § 12, stk. 1, nr. 2, (tekniske
indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende). Så længe der endnu ikke var indgivet en rettighedsansøgning vedrørende det pågældende varmemærke, var der en formodning for, at også den subjektive betingelse i § 12, stk. 1, nr. 2, var opfyldt. Denne formodning skulle be- eller afkræftes i forbindelse med en
konkret vurdering i den enkelte sag. I den forbindelse kunne det være relevant at indhente en udtalelse fra kunden om spørgsmålet. Når der søges
om at få ret til registrering af et varemærke, vil der som led i sagens behandling ske offentliggørelse af rettigheden i Dansk Varemærketidende.
Det er derfor fra dette tidspunkt normalt ikke muligt at undtage oplysninger efter § 12, stk. 1, nr. 2. Om aktindsigt kunne afslås af hensyn til
Patentdirektoratet selv, måtte afgøres efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5. § 13, stk. 1, nr. 5, forudsætter en konkretisering
af, hvilken økonomisk skadesvirkning for det offentlige der er tale om,
og det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde
som en følgevirkning af, at en begæring om aktindsigt imødekommes.
Såfremt en offentlig myndigheds egentlige forretningsvirksomhed sker i
konkurrence med andre private virksomheder, består der en vis formodning for, at aktindsigt i oplysninger om den offentlige forretningsvirksomheds drifts- eller forretningsvirksomhedsforhold kan afslås. Dokumenter vedrørende denne type oplysninger kan således i almindelighed
undtages uden særlig dokumentation for tilstedeværelsen af hensynet i §
13, stk. 1, nr. 5. Derimod vil et almindeligt diskretionshensyn i forhold
til kunderne ikke være tilstrækkeligt som dokumentation for, at betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 5, er opfyldte. Afslag på aktindsigt begrundet i
særlige diskretionshensyn blev kritiseret. Der forelå heller ikke en lovbestemt tavshedspligt, som kunne begrunde undtagelse fra aktindsigt, og
der kunne ikke gives tilsagn om fortrolighed ud over, hvad der fulgte af
offentlighedsloven regler, jf. § 14)

97.118

(Ikke kritik af, at Kammeradvokaten afslog aktindsigt i en henvendelse
fra en styrelse til Kammeradvokaten i medfør af § 10, nr. 4. Henvendelsen afspejlede styrelsens overvejelser om, hvilke retlige skridt der kunne
indledes i en sag, herunder også overvejelser om f.eks. eventuelt erstatningssøgsmål. Endvidere ikke kritik af, at Erhvervsministeriet havde
vurderet, at hovedparten af de faktuelle oplysninger, som var omfattet af
ekstraheringspligten i § 11, stk. 1, kunne undtages efter § 12 og § 13, stk.
1, nr. 3. Ekstrahering af dokumentets øvrige faktuelle oplysninger ville
fremtræde så summarisk og løsrevet, at det ikke ville give mening at
meddele aktindsigt alene heri)

97.146

(Aktindsigt i dokumenter om socialinspektørs afskedigelse. Socialinspektøren havde partsstatus og var i den sammenhæng en udenforståen-
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de person i forhold til myndigheden. Dokumenter, som var udleveret til
socialinspektøren, havde derfor mistet deres interne karakter)
97.240

(Kritik af, at myndigheder ikke havde taget stilling til en anmodning om
meroffentlighed)

97.293

(Afslag på aktindsigt i dronningens nytårstale begrundet i § 7. I forbindelse med nytårstalen handler dronningen med ministergodkendelse.
Svarende til sager, der afgøres ved kongelig resolution, måtte dronningen og Statsministeriet derfor betragtes som én myndighed)

96.105

(Ministeriums besvarelse af en aktindsigtsbegæring var kritisabel, bl.a.
fordi der ikke var taget stilling til spørgsmålet om ekstrahering efter offentlighedslovens § 11, stk. 1)

96.107

(Aktindsigt i et notat udarbejdet af Finansministeriet med oplysninger
om forsalg til mulige bestyrelsesmedlemmer for en fond. § 13, stk. 1, nr.
6, kan alene begrænse aktindsigt, når de nævnte hensyn gør det klart påkrævet)

96.122

(Udlevering af navne på to sygeplejersker. Anvendelsesområdet for §
13, stk. 1, nr. 6, er meget snævert, hvorfor undtagelse fra aktindsigt forudsætter, at undtagelsen er absolut påkrævet af hensyn til private eller
offentlige interesser)

96.221

(Afslag på aktindsigt i en række dokumenter om den finansielle krise på
Færøerne. Generelle udtalelser om anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelserne i §§ 7, 10 og 13 samt om ekstraheringspligten i § 11)

96.270

(Afslag på aktindsigt i en række af Udenrigsministeriets dokumenter
vedrørende en serbisk advokat. Nogle oplysninger fremkommet »i tillid
til den folkeretlige kutyme for diplomaters virke og diskretion« var omfattet af beskyttelsen i § 13, stk. 1, nr. 2)

96.273,
(97.440)

96.314

(Aktindsigt i dokumenter alene udvekslet mellem Udenrigsministeriet og
ambassade. Repræsentationer i udenrigstjenesten måtte anses for selvstændige myndigheder, hvorfor de udvekslede dokumenter ikke var interne, jf. § 7 (en efterfølgende lovændring har medført, at der er tale om
interne dokumenter)
(Aktindsigt i bedømmelsesudvalgs indstilling. Efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 11, stk. 1, skal visse oplysninger i dokumenter, omfattet af lovens § 7, ekstraheres. En rekursmyndighed er forpligtet til at
påse, at også bestemmelsen i offentlighedslovens § 11, stk. 1, er overholdt. En stillingtagen til, hvorvidt ekstraheringspligten er overholdt,
kræver, at rekursmyndigheden i forbindelse med sin behandling af sagen
gennemgår de dokumenter, som myndigheden i første instans har undta-
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get for aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 7. Det tilsvarende gør sig gældende ved vurderingen af omfanget af oplysninger, der
kan undtages fra aktindsigt, jf. eksempelvis § 13, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med § 13, stk. 2. Da Undervisningsministeriets stillingtagen til det
konkrete spørgsmål om aktindsigt krævede en konkret gennemgang af
de omhandlede dokumenter, var det beklageligt, at ministeriet ikke ved
sin behandling af sagen havde haft dokumenterne til gennemsyn. Da §
13, stk. 1, nr. 6, er tiltænkt et snævert anvendelsesområde, var der ikke
tilstrækkeligt grundlag for generelt at undtage bedømmelsesudvalgs indstillinger fra aktindsigt)
95.81

95.98,
(96.429)

95.132,
(96.430)

(Sager behandlet af taksations- og overtaksationskommissioner kan ikke
sidestilles med retssager, idet der er tale om administrative myndigheder
(§ 10, nr. 4))

(Hensynet til en forskers originalidé kunne føre til, at aktindsigt blev afslået i medfør af § 12, stk. 1, nr. 2, eller § 13, stk. 1, nr. 6. Kritik af, at
der ikke var foretaget en konkret vurdering af, om et sådant væsentligt
hensyn forelå)

(Dokumenter indgået hos kommune blev ikke direkte opbevaret til brug
for kommunens sagsbehandling. Da dokumenternes indhold var tilgængelige for kommunens administrative virksomhed, måtte dokumenterne
anses for indgået som led i kommunens administrative sagsbehandling,
jf. § 4, stk. 1)

95.244

(Afslag på aktindsigt i Told- og Skattestyrelsens liste over mulige selskabstømmere, der var videregivet til de enkelte regioner, var begrundet
i, at der var tale om et internt dokument til brug for overvejelser om evt.
civil- og/eller strafferetlige sanktioner. Listen kunne imidlertid ikke undtages efter de angivne bestemmelser, jf. § 2, stk. 1, § 7 og § 13, stk. 1, nr.
3)

95.283

(Aktindsigt i forskningsøjemed angik oplysninger vedrørende enkeltpersoners private forhold, jf. § 12, stk. 1, nr. 1. Udlevering af oplysninger
forudsatte, at forskeren, der ikke var offentligt ansat, blev pålagt tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens § 27, stk. 3)

95.305

(Brevveksling mellem ministerier om lovgivning. Der forelå både en sådan tidsmæssig og indholdsmæssig sammenhæng mellem notater og lovforslag, at de var omfattet af § 10, nr. 2. Der var ikke ekstraheringspligt,
da der var tale om interne vurderinger, jf. § 11)

95.309

(Aktindsigt i sagkyndig, juridisk redegørelse fra Kammeradvokaten, der
indeholdt en vurdering af, om der var grund til tjenstlige reaktioner over
for ansatte. Redegørelsen var ikke omfattet af § 10, nr. 4)
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95.313

95.331,
(96.431)

(Uberettiget udsættelse af aktindsigt. § 5, stk. 1, gav ikke støtte for at antage, at retten til aktindsigt skulle indtræde senere end det tidspunkt, hvor
et udgående brev måtte antages at være kommet frem til modtageren)

(Aktindsigt i rettevejledninger. Rettevejledninger er omfattet af § 8, nr.
4, og er dermed som udgangspunkt undergivet aktindsigt. Afslag vil evt.
efter en konkret vurdering kunne gives, såfremt der er en afgørende,
konkret skadevirkning forbundet med aktindsigten, idet betingelserne i §
13, stk. 1, nr. 6, så er opfyldt. Se hertil tillige 2001.504)

94.79

(Aktindsigt i postlister. Antaget, at en begæring om udlevering af en
konkretiseret postliste skal imødekommes, selv om udlevering af postlisten måtte sætte ansøger i stand til at blive gjort bekendt med sager eller
dokumenter, som ansøger ellers ikke ville have kendskab til)

94.84

(Aktindsigt i sagsjournaler. I medfør af § 5, stk. 1, nr. 2, eksisterer der et
selvstændigt krav på indsigt i en sags journal. Afslag på aktindsigt kan
dermed kun ske i de tilfælde, hvor journalen i sig selv indeholder oplysninger, der kan henføres til undtagelsesbestemmelserne)

94.95

(Afslag på aktindsigt i folder, der alene havde været anvendt som debatoplæg i forbindelse med kurser på Hjemmeværnets Højskole, og som nu
var udgået af undervisningen. Folderen ansås ikke som indgået i »administrativ sagsbehandling«)

94.334

(Uberettiget udlevering til pressen af fortrolige oplysninger i en embedslægerapport. Oplysningerne var omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1. Regler om
tavshedspligt medførte endvidere, at det ikke var muligt at give aktindsigt i videre omfang (§ 4, stk. 1, nr. 2))

94.340,
(95.628)

94.356,
(95.628)

94.401

(Generelle bemærkninger om anvendelsen af § 7 i relation til dokumenter udvekslet mellem direktorater og ministerier samt brevveksling mellem direktorat og departement (§ 10, nr. 2))

(I forbindelse med en anmodning om aktindsigt påhvilede det myndigheden at gennemgå samtlige sagens akter og for hvert dokument træffe
afgørelse om, hvorvidt aktindsigt kunne meddeles. Der er mulighed for
”etapevis” meddelelse af aktindsigt)
(På trods af, at Øresundsudvalget måtte anses for en selvstændig myndighed, havde dokumenter vedrørende møder i udvalget, der var journaliseret i DSB, ikke mistet deres interne karakter, idet ingen udenforstående havde haft adgang til dokumenterne)
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94.414

(Afslag på aktindsigt var begrundet med hensynet til »det offentliges
økonomiske interesser«, jf. § 13, stk. 1, nr. 5. Økonomiske interesser
vedrørende perioden efter kontraktindgåelse – under retssag som følge af
kontraktforholdet – var omfattet af bestemmelsen)

94.424

(Ferie kan ikke begrunde udsættelse af svar på ansøgning om aktindsigt)

93.53

(Afslag på anmodning om løbende aktindsigt, jf. § 4, stk. 1. Inden for
rammerne af § 4, stk. 1, 2. pkt. (meroffentlighed) er der adgang til at give
løbende aktindsigt. I afgørelsessager bør der tages hensyn til, om begæringen er fremsat af andre end parter i sagen)

93.103,
(94.520)

93.294

93.337,
(94.523)

92.48,
(93.420)

(Undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt. Kritik da forudsætningen om, at der forelå forholdsvis konkrete planer om
aktiesalg til private, og at dokumenterne specifikt vedrørte det påtænkte
salg til private, ikke var opfyldte)
(Afslag på aktindsigt i en sag om DSB’s leje af 2 færger begrundet i §
12, stk. 1, nr. 2. Det var ikke tilstrækkeligt blot at henvise til undtagelsesbestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet)

(Af en artikel i dagspressen fremgik, at et sundhedsudvalg i et amt havde
vedtaget, at præster skulle have adgang til registre over patienter på sygehuse i amtet. Indenrigsministeriet meddelte amtsrådet, at beslutningen
om videregivelse af oplysninger om patienter på amtets sygehuse efter
ministeriets opfattelse var ulovlig, og ministeriet anmodede amtsrådet
om at foranledige, at sundhedsudvalgets retningslinier blev bragt i overensstemmelse med lovgivningen. Ombudsmanden fandt ikke anledning
til at foretage sig videre)

(Aktindsigt afslået som følge af § 13, stk. 1, nr. 4. Endvidere i relation til
§ 7 spørgsmål om, hvorvidt en særlig ministeriel arbejdsgruppe måtte
anses for en selvstændig myndighed i forhold til ministeriet. Det afgørende var arbejdsgruppens sammensætning og funktion)

92.53

(Aktindsigt i lovgivningssag, jf. § 2, stk. 2. Sagen ikke undtaget fra aktindsigt, idet det var usikkert, om der ville blive udarbejdet lovforslag,
herunder udkast til aktstykker, samt på hvilke områder det i givet fald
ville ske og hvornår)

92.60

(Aktindsigt i lægeerklæring afgjort efter § 4, stk. 2, jf. § 13, stk. 1, nr. 6,
og § 13, stk. 2. Kritik af, at der ikke var meddelt »løbende« aktindsigt i
dokumenter modtaget efter besvarelsen af anmodningen, og at der ikke
var meddelt indsigt i »journaldokumenter« (§ 5, stk. 1, nr. 2))
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92.72

92.79,
(93.420)

(Afgørelse om aktindsigt kunne ikke udsættes under henvisning til dokumentmaterialets omfang. Materialet var i øvrigt relativt beskedent.
Begæring om aktindsigt skal behandles som hastesag. Besvarelse skal
således tillægges særlig høj prioritet i forhold til andre sager)

(Anmodning om aktindsigt i mødereferater fra Det Rådgivende Fiskeriudvalg afslået af Fiskeriministeriet, jf. § 7. Udvalget måtte betragtes som
en selvstændig myndighed, da det bl.a. var oprettet ved lov og tildelt
nærmere angivne funktioner i forhold til ministeriet. Der var derimod
grundlag for at anvende § 10, nr. 3)

92.96

(Aktindsigt nægtet i skrivelse fra Industriministeriet til Forbrugerstyrelsens direktør bl.a. med henvisning til, at det var et internt dokument, jf. §
7. Ikke kritik, da Forbrugerstyrelsens direktør deltog i ministeriets koncernledelse, og skrivelsen var sendt til direktøren i dennes egenskab af
medlem af ministeriets koncernledelse. Det var derimod ikke grundlag
for at anvende § 10, nr. 3)

92.192

(Aktindsigt i »gebyrsagen« nægtet i medfør af offentlighedslovens § 7.
Notitser vedrørende sagen måtte betragtes som udarbejdet til Justitsministeriets eget brug. Det kunne overvejes, om en del af materialet var omfattet af ekstraheringspligten i § 11)

92.203,
(93.432)

92.206,
(93.432)

92.238,
(93.433)

92.250,
(94.517)

(Post- og Telegrafvæsenets afslag på aktindsigt i internt arbejdsdokument omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1. Dokumentet var imidlertid udarbejdet
for at skabe klarhed over en række faktiske omstændigheder samt sikre
bevis, hvorfor det var omfattet af § 8, nr. 3)

(Kritik af afslag på aktindsigt i dokumenter hos P&T begrundet i § 7, nr.
2, og § 12, stk. 1, nr. 2. Brevveksling havde fundet sted med organer,
som på grund af deres sammensætning og funktion blev anset som selvstændige myndigheder)

(Kritik af, at aktindsigt i dobbeltbeskatningssag blev nægtet i medfør af §
13, stk. 1, nr. 2, på grund af risikoen for, at den medkontraherende stats
skattemyndigheder ville reagere negativt i anledning af, at der i overensstemmelse med de nationale regler meddeltes aktindsigt)

(Anmodning om aktindsigt i sag vedrørende kommunes støtte til ægtefælle. Afslag begrundet i den almindelige tavshedspligt i straffelovens §
152. Denne henvisning ansås for uberettiget, jf. offentlighedslovens §
14)
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92.301

91.32,
(94.513)

91.47,
(92.481)

(Sundhedsministeriet kunne ikke meddele afslag efter § 13, stk. 1, nr. 3, i
en kritisk bedømmelse af vagtlæge og jordemoders indsats under en fødsel i en arrest, da sundhedsvæsenets tilsynsmyndigheder ikke havde adgang til at rejse sag om disciplinær forfølgning over for disse personer)

(Omhandler spørgsmålet om, hvorvidt Arbejdsministeriet havde det fornødne hjemmelsmæssige grundlag for at benytte de oplysninger om kemiske stoffer og materialer, der var tilvejebragt af private virksomheder i
forbindelse med forskellige ansøgninger og anmeldelser til offentlige
myndigheder, som grundlag for etablering af en offentlig tilgængelig informationsdatabase, jf. § 5, stk. 2 og 3)

(Anmodning om aktindsigt i sag vedrørende opgivet flytning af Danmarks Statistik. Anmodning afslået under henvisning til, at sagen vedrørte overvejelser om tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel, jf. § 2,
stk. 2. Der var imidlertid kun hjemmel til at undtage en del af dokumenterne)

91.59

(Anmodning om aktindsigt blev ikke afslået eller imødekommet inden
10 dage, jf. § 16, stk. 1, ligesom angivelsen af, hvornår afgørelse kunne
forventes at foreligge, ikke var i overensstemmelse med § 16, stk. 2)

91.107

(Spørgsmål om meddelelse af aktindsigt i henhold til § 4, stk. 1, 1. pkt.
bortfaldt, da materiale ikke eksisterede på tidspunktet for anmodningen.
Der havde ikke været pligt til opbevaring. Det var berettiget at inddrage
ansøgers interesse i at få de ønskede oplysninger i vurderingen af, om
begæring burde imødekommes efter reglerne om meroffentlighed)

91.116

(Aktindsigt i dokumenter vedrørende Post- og Telegrafvæsenets Jetposttjeneste begrænset i henhold til § 13, stk. 1, nr. 5. Den øvrige del af dokumenterne skulle som udgangspunkt udleveres, jf. § 13, stk. 2, men på
grund af ressourcemæssige hensyn samt det mulige udbytte var der ikke
pligt hertil)

90.50

(Uacceptabel sagsbehandlingstid, jf. § 16, stk. 1. Hensynet til fortrolighed – så få personer som muligt arbejder med og får kendskab til sagens
dokumenter – kunne evt. begrunde undtagelse fra aktindsigt. Men det
kunne ikke være en selvstændig begrundelse for udsættelse af sagen)

90.54

(Undtagelse af privatiseringssager fra aktindsigt ved bekendtgørelse udstedt i medfør af § 3, stk. 1. Udtalt, at denne undtagelse gik ud over det i
motiverne angivne formål med bemyndigelsen og samtidig adskilte sig
væsentligt fra den hidtidige udnyttelse)
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90.58

(Afslag på aktindsigt i direktivudkast, jf. § 13, stk. 1, nr. 2. Det er et almindeligt princip, at dokumenter omfattet af tavshedspligtforskrift i EF
også må undtages fra aktindsigt i medfør af dansk ret. Danske myndigheder har imidlertid pligt til at undersøge, om og i hvilket omfang denne
tavshedspligt opretholdes)

90.63

(Ikke kritik af, at Finansministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem Handelshøjskolen og Finansministeriet vedrørende afskedigelse fra stilling på Handelshøjskolen (nu § 10, nr. 4). Korrespondancen var ført som led i ministeriets personaleretlige rådgivningsvirksomhed)

90.67

(Afslag på aktindsigt i fangstjournaler og logbøger, jf. § 12, stk. 1, nr. 2,
var berettiget. Sagen var på tidspunkt for anmodning om aktindsigt
overgivet til politiet og derfor omfattet af § 2, stk. 1, 1. pkt. Kritik af begrundelsen for afslaget)

90.71

(Udlevering af kopi af videooptagelse, der var undergivet aktindsigt, afslået med begrundelsen, at dokumentet vanskeligt kunne kopieres, jf. §
16, stk. 1. Konkret vurdering af, hvilke vanskeligheder kopiering ville
være forbundet med, burde være foretaget. Meroffentlighedsprincippet
kunne tale for at udlevere kopi i videre omfang, end loven foreskrev. Det
måtte anses for en fejl, at 10-dages fristen i offentlighedslovens § 16 ikke
var overholdt)

90.181

(Samtidighed ved meddelelse af aktindsigt til pressen. Pressen har af
hensyn til konkurrenceforhold interesse i, at afgørelser om aktindsigt i
sager, hvor flere journalister anmoder om aktindsigt samtidig, meddeles
på samme tid)

90.216

(A klagede over, at han i en arbejdsskadesag havde fået afslag på aktindsigt i Den Sociale Ankestyrelses lægekonsulentudtalelse med henvisning
til forvaltningslovens § 12, stk. 1. Ikke grundlag for kritik, idet afgørelsen var truffet efter en konkret vurdering med vægt på nogle nærmere
angivne hensyn. Endvidere generelle overvejelser om, hvorvidt en klager
har krav på aktindsigt i Den Sociale Ankestyrelses lægekonsulentudtalelser efter forvaltningsloven eller på grundlag af god forvaltningsskik)

90.276,
(92.480)

90.288

(Sundhedsministeriet afslog aktindsigt i entreprisetilbud til Rigshospitalet, jf. § 13, stk. 1, nr. 5. Ministeriet havde ikke godtgjort, at offentliggørelse af de ønskede oplysninger rummede en nærliggende fare for, at de
økonomiske interesser ville lide skade af betydning)
(Afslag på aktindsigt i tilbudsmateriale, jf. § 13, stk. 1, nr. 5 og 6. Henvisning til fremtidige kontraktindgåelser opfyldte ikke forudsætningen
bag stk. 1, nr. 5, om konkretisering af økonomisk tabsrisiko. Stk. 1, nr. 6
heller ikke anvendelig)
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90.594

89.47,
(93.414)

(Borger havde fået aktindsigt i oplysninger vedrørende sig selv i Statens
Serum Instituts syfilisregister, men afslag på aktindsigt i oplysninger angående en biperson. Ikke kritik, da nærmere oplysninger om bipersonens
forhold faldt uden for § 4, stk. 2, om egen access)

(Statens Regnskabsdirektorat måtte anses for en selvstændig myndighed
i forhold til det pågældende departement. Dokumenterne, der var sendt
fra direktoratet til departementet, måtte derfor anses for eksterne. Dokumenterne var heller ikke omfattet af § 10, nr. 2)

89.60

(Afslag på aktindsigt i entreprenørs tilbudsliste ved en offentlig licitation, jf. § 12, stk. 1, nr. 2. Kritik af manglende konkret vurdering af risikoen for, at entreprenørvirksomheden ville lide tab som følge af aktindsigten)

89.100

(Kirkelig forening blev i medfør af § 2, stk. 1, principielt ikke anset for
berettiget til aktindsigt i indstilling om ansættelse af sognepræst. Aktindsigt blev dog delvist imødekommet efter § 4, stk. 1, 2. pkt. Ret til at få
afgørelse udsat, indtil der var afgivet udtalelse, tilkom kun parter)

89.119

(Aktindsigt i oplysninger om bistationers driftsforhold afslået i medfør af
§ 12, stk. 1, nr. 2. Kritik af manglende konkret vurdering af, om indrømmelse af aktindsigt ville indebære en nærliggende risiko for skadevirkning. I tvivlstilfælde burde udtalelse fra bistationen herom være indhentet)

89.152,
(93.415)

(Arbejdsgivers mulighed for at opnå aktindsigt og egen access i forhold
til Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader)

89.175

(Anvendelsen af § 10, nr. 4 (nu nr. 3) på tilfælde, hvor personer ansat i
en myndighed bliver udlånt til en anden myndighed med henblik på varetagelse af sekretariatsarbejde. Generelt om sekretariatsmyndigheders
adgang til at undtage dokumenter fra aktindsigt)

89.197

(Aktindsigt i brevveksling om EF-spørgsmål mellem offentlige myndigheder og private. Såvel almindelige juridiske fortolkningsprincipper som
reale hensyn efter § 10, nr. 3, måtte føre til, at der ikke var hjemmel i bestemmelsen til at afslå en begæring om aktindsigt i brevveksling om EFspørgsmål mellem offentlige myndigheder og private)

88.57

(Anmodning om aktindsigt i et udkast. Udkastet var inden endelig udarbejdelse afgivet til »udenforstående«. At udvekslingen var sket i et internt præget samarbejde, var ikke tilstrækkeligt til at bibeholde den interne karakter)
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88.64

(Dokumenter, afgivet af en kommune til brug for de kommunale tilsynsmyndigheders udøvelse af legalitetskontrol, måtte betragtes som
eksterne. Retsstillingen blev herefter ændret ved lovændring, således at
dokumenter bevarer deres interne karakter)

88.150

(Mødereferat udarbejdet af Planstyrelsen som sekretariat for bygningssynet blev anvendt af Planstyrelsen som afgørelsesmyndighed i en sag.
Dokumentet kunne herefter ikke betragtes som udvekslet i forbindelse
med udførelse af sekretariatsopgaver (nu § 10, nr. 3))

88.195

(Kritik af, at Sundhedsministeriet afslog aktindsigt i en ministers bemærkning på et dokument. Dokumentet havde været afgivet til brug for
en særlig undersøgelse, som blev forestået af en landsdommer, der i forhold til Sundhedsministeriet måtte anses for udenforstående (§ 7))

87.54

(Ministerium burde have givet pressen aktindsigt i en konsulentrapport
og i den brevveksling med konsulentfirmaet, som fandt sted i forbindelse
med udarbejdelsen og afleveringen af rapporten, da der ikke var tale om
internt materiale, jf. § 7)

87.64

(§ 14. For ansatte i Finanstilsynet gælder der en særlig vidtgående tavshedspligt. Udgangspunktet er, at oplysninger om konkrete tilsynssager i
Finanstilsynet, undtages fra den almindelige adgang til aktindsigt, medmindre den pågældende kan anses for at være part i tilsynssagen)

87.242

(Kommune afslog aktindsigt i vederlagsbestemmelserne i en overenskomst mellem kommunen og en redningsentreprenør. Afslaget var begrundet med, at entreprenøren som følge af aktindsigt ville blive mødt
med underbud fra den eneste konkurrent, jf. § 12, stk. 1, nr. 2. Denne
begrundelse var ikke tilstrækkelig til et afslag)

86.90

(Udtalt, at biskopperne i relation til Kirkeministeriet betragtes som selvstændige myndigheder, jf. § 7, nr. 2. Anvendelse af et funktionelt kriterium kunne ikke føre til andet resultat)

84.65

(Afslag på kopi vil efter omstændighederne kunne begrundes i såvel dokumenternes antal som form, men med nutidens kopieringsteknik skal
der meget til for at begrunde afslag med henvisning til omfanget af akter.
I den konkrete sag kritik af, at der var meddelt afslag på en ansøgning
om at få aktindsigt i form af udlevering af kopier af 112 sider bilagsmateriale til en rapport)

84.217

(Der skulle gives aktindsigt i navnene på nogle forældre, der stod bag en
henvendelse til skolenævnet vedrørende en klage over en lærer)

83.144

(Kritik af afslag på aktindsigt, da der ikke var foretaget en vurdering af,
hvilke dele af et dokument der kunne undtages)
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83.175

(Afslag på aktindsigt i en tilladelse til udledning af spildevand. Afslag
under henvisning til, at hemmeligholdelse er af væsentlig økonomisk betydning, måtte forudsætte en konkret vurdering af risikoen for skadevirkninger ved oplysningernes offentliggørelse)

83.235

(Udenrigsministeriet havde afslået en anmodning om aktindsigt i brevvekslingen mellem EF-kommission og de danske myndigheder, herunder kommissionens såkaldte åbningsskrivelse og den danske regerings
svarskrivelse herpå)

82.36

(Det var muligt at nægte aktindsigt i oplysninger om, hvad der var sket
under de forhandlinger, der fandt sted i en forligsinstitution. Derimod
kunne der ikke gives afslag på aktindsigt i andre oplysninger om forligsinstitutionens virksomhed)

82.113

(Begæringens form. Kritik af, at værnepligtsstyrelsen havde gennemført
en praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev
imødekommet. Ansøgeren blev i stedet henvist til at fremsende en skriftlig henvendelse)

82.124

(Ansøgning kunne tilbagekaldes med den virkning, at ansøgningen ikke
længere kunne betragtes som et dokument i sagen)

81.23

(Der kunne ikke gives afslag på begæring om aktindsigt i konkrete faktiske oplysninger af væsentlig betydning for en sags afgørelse, selv om
disse oplysninger alene fremgik af internt sagsmateriale (nu § 11))

81.53

(Henstillet til Finansministeriet, at departementet i henhold til offentlighedslovens § 8, stk. 1 (nu § 15, stk. 1), tog stilling til en anmodning om
aktindsigt)

81.141

(Offentlighedslovens § 6, stk. 1 (nu § 2, stk. 1, 1. pkt.), kunne ikke anvendes på dokumenter udarbejdet af anklagemyndigheden vedrørende en
klage over afslag på aktindsigt i medfør af den nævnte bestemmelse)

81.143

(Offentlighedslovens § 6, stk. 1 (nu § 2, stk. 1, 1. pkt.), kunne ikke anvendes på politirapport, der stammede fra en afsluttet straffesag, men
som nu var indgået som dokument i en sag vedrørende klage over politiet)

81.148

(Undervisningsmateriale, der anvendtes på politiskole, kunne ikke anses
for undergivet ret til aktindsigt (nu § 5, stk. 1, nr. 1))

81.301

(Beklageligt, at en socialforvaltning ikke havde videresendt en anmodning om aktindsigt i en invalidepensionssag til den myndighed, som i
øvrigt havde afgørelsen af den pågældende sag)
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80.654

(Dokumenter, hvis indhold ikke i sig selv angår udenrigspolitiske eller
udenrigsøkonomiske forhold, kan undtages delvist fra aktindsigt i det
omfang, de indeholder politiske vurderinger af forhold i andre lande)

79.257

(Arbejdsgruppe nedsat af et ministerium og sammensat af repræsentanter
fra en række forskellige styrelser med henblik på at afgive en udtalelse
om Fysiurgisk Hospitals fremtid var en selvstændig myndighed, som
selv burde have truffet afgørelse i en sag om aktindsigt i et internt oplæg
fra arbejdsgruppens sekretariat)

79.294

(Afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende en licitation. Det måtte
anses for utvivlsomt, at undtagelsesadgangen efter § 2, stk. 1, nr. 2 (nu §
12, stk. 1, nr. 2), finder anvendelse i sager, hvor private virksomheder
afgiver tilbud til en offentlig myndighed som led i en offentlig licitation)

77.146

(Aktindsigt i lægeerklæring, der var indgået som en del af grundlaget for
afgørelsen af afskedigelse af tjenestemand. Det var uforeneligt med lovens kompetenceregler, at vedkommende myndighed overlod det til de
erklæringsafgivende læger at afgøre aktindsigtsspørgsmålet)

76.96

(Vedrørte spørgsmålet, om Direktoratet for Arbejdstilsynet og Arbejdsministeriet under henvisning til § 13, stk. 1, nr. 6, kunne afslå en journalists begæring om aktindsigt i nogle manuskripter vedrørende videnskabelige undersøgelser om maleres sundhedstilstand. Der fandtes ikke at
være ”væsentlige hensyn”, som kunne begrunde et afslag på aktindsigt.
Dog fandtes der ikke at kunne udtales kritik)

76.202

(Undtagelsesbestemmelsen i § 2, stk. 1, 1. pkt., gælder kun for sager, der
har direkte relation til den enkelte strafafsoning, mens dokumenter i andre sager er undergivet offentlighed efter de almindelige regler)

76.367

(Sagen vedrørte forholdet mellem jordbrugskommissionerne og Statens
Jordlovsudvalg. I relation til § 5, nr. 4 (nu § 7, nr. 2) er der tale om forskellige myndigheder, selv om jordbrugskommissionerne har til opgave
at afgive indstilling som grundlag for Jordlovsudvalgets afgørelse)

75.105

(En myndighed, der i forbindelse med behandling af en klagesag modtog
en begæring om aktindsigt, kunne ikke overlade det til underinstansen at
træffe afgørelse vedrørende aktindsigtsspørgsmålet, selv om akterne var
sendt til underinstansen med anmodning om en udtalelse)

75.107

(Sagsidentifikation. En husejer måtte i hvert fald som hovedregel have
krav på aktindsigt i et huslejenævns sag vedrørende, hvilke fremlejeaftaler, der var indgået vedrørende hans ejendom. Under hensyn til, at husejerens stilling i relation til lov om offentlighed i forvaltningen kunne give anledning til tvivl, fandtes der ikke grundlag for kritik)
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75.124

(Aktindsigt i ansøgning om støtte til et filmprojekt. Ministeriet for Kulturelle Anliggender burde have indhentet en udtalelse fra ansøgeren, hvis
interesse kunne være til hinder for, at anmodningen blev imødekommet,
før ministeriet traf afgørelse i sagen, jf. § 12, stk. 1, nr. 2)

75.312

(Lydbånd, der af en kommunalbestyrelse var optaget ved kommunalbestyrelsens behandling af et forslag til byplanvedtægt, anset for omfattet
af § 5, nr. 3, i offentlighedsloven af 1970 (nu § 7))

75.318

(Brevveksling mellem miljøministeren og økonomiministeren var indgået i en sag hos Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg. Oplysningerne i brevvekslingen indgik derimod ikke i Centralrådets overvejelser
vedrørende sagen. Aktindsigt forudsatte ikke, at det pågældende dokument havde været brugt som en del af afgørelsesgrundlaget. Kritik af, at
aktindsigt ikke var meddelt)

74.95

(Kritik af forskellige forhold i forbindelse med en anmodning fra udlejeren af en ejendom om aktindsigt i et huslejenævns sag om afgivelse af en
vejledende udtalelse til brug for kommunens behandling af en ansøgning
fra lejeren om boligsikring. Henstillet, at anmodningen om aktindsigt
blev imødekommet)

74.270

(Et udkast til bekendtgørelse, der sendes til en anden myndighed eller en
organisation, kan ikke nægtes udleveret under henvisning til § 5, nr. 3
(nu § 7, nr. 1))

74.328

(Afslag på delvis aktindsigt kan meddeles i de tilfælde, hvor den delvise
aktindsigt medfører en »prisgivelse af det eller de forhold, som der er
hjemmel til at hemmeligholde«, og formentlig herudover i tilfælde, hvor
den indebærer en klart vildledende information (§ 12, stk. 2))

74.373

(Landsskatteretten kunne ikke med hjemmel i § 5, nr. 3 (nu § 7, nr. 1),
afslå aktindsigt i den del af rettens referatark, der havde været sendt til
ligningsdirektoratet)

73.84

(Oplysninger i en døgnrapport om en persons detentionsanbringelse
kunne undtages fra aktindsigt)

73.166

(Sag vedrørende rapportmateriale, der havde været genstand for brevveksling mellem flere militærenheder. § 5, nr. 3 (nu § 7, nr. 1), finder
kun anvendelse, såfremt de omhandlede dokumenter forbliver i den udfærdigende myndigheds besiddelse)

73.281

(Et udkast til mødereferat mister sin interne karakter, når det sendes til
mødedeltagere uden for den styrelse, der har udarbejdet udkastet)

73.395

(Henvisningen i et dokument til et andet var ikke uden videre tilstrækkeligt til, at det sidstnævnte dokument måtte henregnes til sagsakterne)
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72.68

(Landbrugsministeriet meddelte afslag på en begæring om at få udleveret regnskaberne for Landbrugets Finansieringsfond)

72.81

(Et byplannævn havde til brug for Boligministeriets behandling af en
klagesag underhånden tilsendt Boligministeriet et eksemplar af nævnets
mødegrundlag. Mødegrundlaget var indgået i Boligministeriets sag)

71.30

(En del af et mødereferat fra forhandlinger mellem Undervisningsministeriet og Børne- og Ungdomsforsorgens Personaleforbund om løn og
arbejdsmæssige forhold for daginstitutionspersonale kunne undtages fra
aktindsigt)

71.35

(Ikke kritik af, at regnskaber for Landbrugets Finansieringsfond, som
havde passeret Landbrugsministeriet i forbindelse med fremsendelse til
revisionsdepartementet, af Landbrugsministeriet var undtaget fra aktindsigt med den begrundelse, at de ikke havde været underkastet en egentlig
sagsbehandling)

71.37

(I anledning af, at en begæring om aktindsigt kun var imødekommet delvist, burde parten have været orienteret om, at nogle dokumenter var tilbageholdt)

71.58

(Notat fra et møde mellem regeringen og Århus Amtsråd var udarbejdet
til brug for statsministeren i forbindelse med regeringens drøftelse af den
pågældende sag. Notatet, som ikke var sendt til mødedeltagerne eller andre, blev anset som internt arbejdsmateriale)

70.91

(Internt referat, der af skatterådet var sendt til amtsligningsinspektoratet i
forbindelse med en klagesag, ansås ikke for at være omfattet af offentlighedslovens § 6, nr. 1 (nu § 7, nr. 1))

Spørgsmålet om aktindsigt efter offentlighedsloven er omtalt i følgende egen
drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
98.723 (739f. og 780), 92.363 (370f.), 90.458 (502ff.), 90.339 (357), 89.241 (25f., 27,
245ff., 267ff., 270f. og 271ff.), 88.249 (256 og 267)

3.3.13.

Tavshedspligt, videregivelse af oplysninger mv.

§ 152 i straffeloven og § 27 i forvaltningsloven bestemmer, hvilke oplysninger som må anses for at være fortrolige og dermed tavshedsbelagte.
De øvrige bestemmelser i forvaltningslovens kapitel 8 regulerer myndighedernes anvendelse af fortrolige oplysninger.
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Hovedprincippet er indeholdt i forvaltningslovens § 32, hvorefter den, der
virker inden for den offentlige forvaltning, ikke i den forbindelse må skaffe
sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.
De særligt følsomme oplysninger må som udgangspunkt ikke videregives
til en anden forvaltningsmyndighed, medmindre den, som oplysningen angår, har givet samtykke hertil. Et samtykke skal i almindelighed meddeles
skriftligt og indeholde oplysning om, hvilken type oplysning der må videregives, til hvem oplysningerne må videregives og til hvilket formål.
Er det ikke muligt at få et samtykke, kan videregivelsen kun ske, såfremt
videregivelsen er omfattet af bestemmelserne i § 28, stk. 2, nr. 2-4.
Efter nr. 3 skal der foretages en afvejning af den interesse, som den, oplysningen vedrører, har i, at oplysningen hemmeligholdes, og af karakteren
og betydningen af de offentlige interesser, der kan begrunde, at oplysningen
videregives til en anden forvaltningsmyndighed. Bestemmelsen forudsætter
således, at der er tale om et værdispring mellem på den ene side interessen i,
at oplysningen ikke videregives, og på den anden side interessen i, at oplysningen videregives.
Efter nr. 4 kan oplysningen bl.a. videregives, når videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling.
Efter § 29 er der som udgangspunkt et forbud mod indhentelse af særligt
følsomme oplysninger i ansøgningssager. Dette gælder dog ikke, hvis indhentelsen er omfattet af stk. 2, f.eks. fordi ansøgeren har givet samtykke til
indhentelsen.
Efter § 31 er der en pligt til at bistå andre forvaltningsmyndigheder, hvilket indebærer, at i det omfang, en myndighed er berettiget til at videregive
oplysningerne, vil myndigheden som udgangspunkt også være forpligtet hertil.
Konkrete domme:
2006.65 Ø

(En ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste videregav tre
trusselvurderinger, der var klassificeret som hemmelige, til en journalist
og blev straffet med fængsel i 4 måneder. Væsentlige offentlige
interesser talte for, at trusselvurderingerne, der var udarbejdet til brug for
beslutning om Danmarks deltagelse i en eventuel krig i Irak, blev holdt
fortrolige blandt andet for at beskytte Efterretningstjenestens
arbejdsmetoder og vidensniveau)

2004.982 H

(Det var ikke et brud på Advokatnævnets tavshedspligt, at nævnet i en
kendelse henviste til, at den pågældende advokat tidligere var idømt en
bøde af nævnet)
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1999.1843 H

(Overlæge anset for at have overtrådt sin tavshedspligt ved at have rettet henvendelse til arbejdsgiver med oplysninger om, at en patient ansås som syg og ikke som kriminel uden at have indhentet samtykke fra
patienten)

1997.1523 H

(Tjenestemand afskediget som skatterevisor i kommune efter af have
deltaget i behandlingen af flere sager på trods af inhabilitet. De oplysninger, som kommunens vicedirektør var refereret for i en avis, ansås
som loyale og ikke retsstridige over for tjenestemanden. Ikke grundlag
for at tilkende tjenestemanden erstatning)

1992.840 Ø

(En læge pålagt at udlevere faktisk foreliggende journaloptegnelser,
selvom dette omfattede optegnelser, som lægen ikke i medfør af lov om
sundhedsvæsnets centralstyrelse havde pligt til at foretage)

1982.34 H

(Danmarks Statistik ansås for at kunne indhente oplysninger om sociale
klienters personnumre til brug for udarbejdelse af bistandslovens statistikker. Kommunerne var tilsvarende forpligtet til at afgive oplysningerne på anmodning herom)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-6-1

(Der kunne ikke sluttes fra den omstændighed, at en bestemt sag var
undtaget fra aktindsigt efter offentlighedsloven til, at oplysningerne i sagen dermed var undergivet tavshedspligt)

04.190

(En vicekriminalinspektør fik »mundkurv« på af en af sine chefer vedrørende interne forhold. Udtalt, at de af den pågældende chef meddelte begrænsninger var uberettigede og upræcise i lyset af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed.Ombudsmanden udtalte sig samtidige generelt
om dette regelsæt)

03.345

(Samtykke til videregivelse af oplysninger, der indgik i et dødsbos skatte- og afgiftssag, omfattet af tavshedspligten i skattestyrelsesloven, kunne efter omstændighederne gives af bobestyreren)

03.699

(Ombudsmanden udtalte, at det forhold, at oplysninger er undtaget fra
aktindsigt, ikke nødvendigvis medførte, at det også ville være i strid med
tavshedspligten at videregive disse oplysninger. En videregivelse kunne
f.eks. være berettiget, hvis oplysninger er blevet effektivt anonymiserede. Selvom en ansat i en kommune kun havde til hensigt at søge oplysninger om sin leders biler, der ikke normalt kan anses for fortrolige oplysninger, i kommunens omfattende database til brug for skatteligningen,
udgjorde det, at hun derved samtidig skaffede sig adgang til fortrolige
oplysninger om private forhold i databasen en overtrædelse af bl.a. forvaltningslovens § 32 og reglerne i persondataloven)
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02.140

(Det forhold, at en henvendelse fra en borger indeholdt oplysninger som
nævnt i forvaltningslovens § 28, udelukkede ikke i sig selv videresendelse af henvendelsen til den relevante myndighed, jf. § 7, stk. 2)

02.182

(Oplysningerne i en adoptionssag var undergivet tavshedspligt og kunne
derfor kun udleveres som led i meroffentlighed, hvis oplysningerne var
effektivt anonymiserede, hvilket udover fjernelse af navne mv. indebar,
at der ikke var kendetegn i oplysningerne som muliggjorde en identifikation. Modtageren havde i forvejen kendskab til de pågældendes identitet,
og allerede af den grund var oplysningerne ikke anonyme)

02.219

(Af egen drift undersøgte ombudsmanden, i hvilket omfang Direktoratet
for Kriminalforsorgens institutioner var i besiddelse af lægelige oplysninger om de indsatte for bl.a. at forebygge selvmordsforsøg. Ombudsmanden henstillede til, at institutionerne i videre omfang end hidtil foretog en konkret vurdering af, om det var muligt at indhente oplysningerne
uden den pågældendes samtykke)

02.347

(Det var beklageligt, at Det Sociale Nævn i en sag om ansøgning om dispensation fra en klagefrist indhentede oplysninger fra et hospital om ansøgerens helbredsforhold uden forinden at forsøge at indhente den pågældendes samtykke. Det var meget kritisabelt, at nævnet over for hospitalet oplyste, at nævnet havde orienteret klager herom, og at hun ikke
havde indvendinger herimod)

02.502

(Det var i strid med helbredsoplysningsloven og kritisabelt, at en døgninstitution indhentede oplysninger om antallet af sygedage, og at amtet
videregav disse oplysninger, da oplysningerne var generelle og ikke vedrørte en eller flere bestemte sygdomme af (mulig) betydning for ansættelsen)

02.553

(Det kan være nødvendigt at videregive oplysninger om en patient ikke
bare skriftligt i form af journaloplysninger mv., men også mundtligt
f.eks. i tilfælde, hvor patienten er selvmordstruet for at kunne vurdere,
om der skal træffes særlige foranstaltninger)

01.117

(Der blev ikke formuleret en egentlig kritik af, at en kommune videregav
oplysninger af følsom karakter om en elev til en privat skole i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om optagelse på skolen, selv om
ombudsmanden fandt det bedst stemmende med god forvaltningsskik,
om kommunen havde indhentet et skriftligt samtykke fra den pågældendes fader først)

01.574

(En socialpædagog på en institution under en kommune sendte sine kolleger og institutionens ledelse et brev med kritik af ledelsen. Kritik af, at
ledelsen pålagde pædagogen tavshedspligt om brevet, indtil der var afholdt et møde mellem ledelsen og socialpædagogen. Baggrunden for den
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pålagte tavshedspligt var, at ledelsen ønskede, at pædagogen anvendte de
almindelige interne tjenstlige kanaler til at udtrykke sin kritik)
00.181

(Videregivelse af fortrolige oplysninger til voldsoffers tandlæge. Det
forhold, at der verserer en sag ved Erstatningsnævnet, var i sig selv en
fortrolig oplysning. Ansøgeren havde ikke stiltiende givet samtykke til
videregivelse blot ved at gøre den behandlende tandlæge opmærksom
på, at omkostningerne ville blive søgt dækket af nævnet)

99.375

(En mand, der havde været involveret i et trafikuheld, ansøgte kommunen om kontanthjælp. Han havde fået udbetalt en mén- og erhvervsevnetabs-erstatning, men kunne ikke fremskaffe dokumentation for erstatningens størrelse, og han ønskede ikke, at kommunen indhentede oplysningerne fra anden side. Ikke grundlag for kritik af, at kommunen på grund
af den manglende dokumentation gav afslag på ansøgningen om kontanthjælp)

99.408

(En kvinde, der var ansat i en kommune, fik anerkendt en faldulykke
som en arbejdsskade. I forbindelse med behandlingen af sagen sendte
ankestyrelsen på eget initiativ en kopi af sin egen afgørelse i sagen til
kommunen. Afgørelsen indeholdt særligt fortrolige oplysninger i form af
oplysninger om helbredsforhold, og videregivelsen af de særlige fortrolige oplysninger var ikke omfattet af de snævert afgrænsede tilfælde i
forvaltningslovens § 28, stk. 2)

99.490

(Udenrigsministeriet gjorde i aktindsigtssag gældende, at der påhviler
udenrigstjenesten en diskretionspligt, der svarer til den tavshedspligt, der
påhviler præster, læger og advokater. Ministeriet havde ikke grundlag
for at undtage dokumenterne for aktindsigt under hensyn til, at udenrigstjenesten er undergivet en særlig tavsheds- eller diskretionspligt. Dette
skyldes, at ministeriets ansatte var underlagt den tavshedspligt, der følger
af de almindelige regler i forvaltningsloven og straffeloven)

98.227

(Selvom der i sig selv kan være gode grunde til at orientere f.eks. underordnede myndigheder, for hvem retsudviklingen på et givent område er
af betydning, kan en sådan interesse kun sjældent begrunde fremsendelse
af rent personlige oplysninger)

97.262

(En arbejdsgiver søgte kommunen om sygedagpengerefusion. Medarbejderen nægtede at oplyse lægens navn, sygdommens art, eller om han
havde været indlagt. Kommunen afslog herefter refusion. På baggrund af
en klage besluttede klageinstansen at tage stilling til sagen i sin helhed
og indhentede derfor oplysningerne blandt andet fra et sygehus. Myndighederne har en ulovbestemt ret til at udvide sagens ramme udover,
hvad der specifikt er klaget over. Ikke kritik af, at klageinstansen indhentede journaloplysningerne. Myndighederne burde dog enten forsøge at
fremskaffe borgerens samtykke, før oplysninger om private forhold blev
indhentet, eller, som kommunen gjorde, afslå ansøgningen)
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96.51

(Om offentlige myndigheders brug af pressen. Kredschefen for arbejdstilsynet havde gennem pressen udtalt sig kritisk om branchen og en medlemsvirksomhed. En myndighed er som udgangspunkt berettiget til at offentliggøre sager, som ifølge offentlighedsloven ville være undergivet
aktindsigt på begæring af pressen. Endvidere har offentligt ansatte som
udgangspunkt samme adgang til at fremsætte udtalelser som borgerne i
almindelighed. I den konkrete sag var der ikke grundlag for kritik)

96.93

(Kritik af, at Søfartsstyrelsen rettede henvendelse til en erhvervsdykkers
arbejdsgiver i forbindelse med undersøgelsen af en anmeldelse om mulig
ulovlig dykning. Videregivelsen af oplysningen var ikke nødvendig for,
at arbejdsgiveren kunne besvare styrelsens spørgsmål)

96.131

(Ikke kritik af et tjenstligt pålæg til 5 medarbejdere om ikke fremover at
rette tjenstlige henvendelser til det politiske system udenom eller parallelt med henvendelser til ledelsen)

96.164

(Hvis den myndighed, der ønsker oplysninger om rent private forhold,
ikke oplyser, om der er givet samtykke, må myndigheden inden videregivelse spørge herom. Oplyses det, at der er givet samtykke, har myndigheden dog ikke pligt til at foretage en nærmere efterprøvelse heraf)

95.283

(Aktindsigt i forskningsøjemed. Da forskeren ikke var offentligt ansat,
forudsatte en eventuel imødekommelse af hans begæring om aktindsigt i
forskningsøjemed, at han blev pålagt tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27, stk. 3)

95.381

(Kommunalt ansattes ytringsfrihed i forhold til kommunalbestyrelsers
afgørelser. Kritik af, at en kommune uberettiget havde irettesat en medarbejder, som var ansat i en kommunes socialforvaltning, efter at medarbejderen i et interview i lokalavisen havde udtalt sig om kommunens arbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold)

95.408

(Plejefamilie havde videregivet oplysninger til pressen om den biologiske forældres private forhold. Dette forhold kunne inddrages ved myndighedernes vurdering af sagen)

95.422

(To sygeplejerskers kritik af arbejdsforholdene på et sygehus udsendt i
form af pressemeddelelse blev af amtet ligeledes i en pressemeddelelse
beklaget, herunder at kritikken ikke var fremført internt af tjenstlige kanaler. Kritik af, at amtets pressemeddelelse efter sit indhold måtte anses
som kritik af de ansatte, som der ikke var grundlag for, da sygeplejerskernes udtalelser lå inden for rammer af de ansattes ytringsfrihed)

94.86,
(96.405)

(Spørgsmålet om, hvorvidt en forvaltningsmyndighed har pligt til at udlevere oplysningerne til en anden forvaltningsmyndighed, skal ikke be-
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dømmes efter reglerne i offentlighedsloven, men efter de særlige bestemmelser i forvaltningslovens kapitel 8. Henvendelser fra enkelte medlemmer af et kollegialt organ eller et mindretal må derimod normalt behandles efter offentlighedsloven almindelige regler og ikke reglerne i
forvaltningslovens kapitel 8, herunder § 31)
94.110

(I asylsag blev den danske ambassade i ansøgerens hjemland bedt om at
undersøge ægtheden af et fortroligt dokument. Ambassaden forelagde
dokumentet for landets udenrigsministerium. Videregivelsesreglerne i
forvaltningslovens § 28 og § 29 fandt ikke direkte anvendelse på videregivelse til vedkommende udenlandske myndighed, men der kunne søges
en vis vejledning heri. Da ansøger ikke havde givet samtykke til videregivelsen til hjemlandets myndigheder, var videregivelsen kritisabel)

94.334

(Kritik af, at Sundhedsstyrelsen havde udleveret en rapport fra en embedslæge til pressen. Rapporten indeholdt en indstilling om at indlede
strafferetlig forfølgning mod en nærmere angiven læge. Oplysningerne
var tavshedsbelagte. Der var derfor ikke mulighed for at meddele meroffentlighed i oplysningerne)

93.53

(Videregivelsespligten efter § 31 gælder kun mellem forvaltningsmyndigheder)

93.112

(Videregivelse af fortrolige oplysninger om asylansøger til myndigheder
i hjemlandet. Direktoratet for Udlændinge havde i forbindelse med behandlingen af en asylsag anmodet Den Danske Ambassade i Sofia om en
udtalelse om ægtheden af et domsudskrift mv. vedrørende B. Ambassaden henvendte sig til det bulgarske udenrigsministerium herom. Kritik
heraf, idet ambassaden ikke havde været berettiget til at videregive fortrolige oplysninger om B til myndighederne i B’s hjemland, da B ikke
havde givet samtykke hertil)

93.149

(Klageadgang til videregivelse mv. af beskyttede værker, når disse er
indgået til en forvaltningsmyndighed. Efter ophavsretslovens § 24 a, stk.
1, er ophavsretsbeskyttelsen ikke til hinder for, at et beskyttet værk – når
det er indgået til en forvaltningsmyndighed – udleveres i henhold til reglerne om aktindsigt)

93.337,
(94.523)

92.307

(Et amtsråd havde besluttet, at præster skulle have adgang til registre
over patienter på sygehuse. Videregivelsen af de fortrolige helbredsoplysninger til præsterne krævede samtykke)
(Alle personer, der skulle ansættes i Udenrigsministeriet, skulle igennem
en sikkerhedsundersøgelse, som blandt andet indebar, at der blev indhentet oplysninger hos PET. Da ansøgeren havde underskrevet en oplysningsblanket, var der fornødent samtykke både til Udenrigsministeriets
indhentelse og til PET’s videregivelse af oplysningerne)
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92.330

91.156,
(93.419,
94.515)

(Cheflægen på et lokalt sygehus udtalte sig på et politisk møde om overflytningen af en afdeling til et andet sygehus. Der var ikke grundlag for
at bebrejde vedkommende for illoyalitet)

(I førtidspensionssager var det styrelsens faste praksis at sende en kopi af
afgørelsen til ansøgerens egen læge. Udtalt, at styrelsens videregivelse af
afgørelsen til egen læge forudsætter skriftlig samtykke på samme måde,
som hvis der havde været tale om videregivelse til en anden forvaltningsmyndighed, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 4. Der var ikke grundlag for at fravige skriftlighedskravet)

91.185

(Kritik af anvendelsen af en særlig iøjnefaldende kommunal inkassobil,
idet dette efter omstændighederne kunne indebære en krænkelse af tavshedspligten)

91.189

(Kritik af kommunes reaktion over for to medlemmer af kommunens
hovedsamarbejdsudvalg, der havde udsendt en pressemeddelelse med
kritik af en påtænkt privatisering. Pressemeddelelsens indhold overskred
ikke grænserne for loyalitetspligt. Kommunen var dog berettiget til at
påtale, at medlemmerne ikke i tilstrækkelig grad havde gjort det klart, at
de ikke udtalte sig på samarbejdsudvalgets vegne)

90.458

(Beslutning om videregivelse skal ske på grundlag af en konkret vurdering af hver enkelt oplysning. I den konkrete sag ansås videregivelse ikke for at være et nødvendigt led i sagsbehandlingen)

89.63

(Generelle bemærkninger om adgangen til at udveksle oplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder, der sekretariatsbetjenes af
samme myndighed. En sådan videregivelse skal opfylde betingelserne i
§ 28)

89.83

(En indsat var i en periode undergivet brevkontrol. Som led i brevkontrollen gav arrestinspektøren i fængslet politiet mulighed for at foretage
en gennemlæsning af den indsattes brevveksling. Videregivelsen, der
måtte vurderes efter bestemmelserne i forvaltningslovens § 28, havde
været et nødvendigt led i arrestinspektørens behandling af sagen)

88.227

(En social- og sundhedsforvaltning havde videregivet oplysninger om en
social klients diagnose til hans børn. Videregivelsen havde fundet sted
inden forvaltningslovens ikrafttræden. Var den blevet bedømt efter forvaltningslovens regler, kunne den illustrere den vurdering, som skal finde sted, når det skal afgøres, om en oplysning om en enkeltpersons rent
private forhold kan videregives efter § 28, stk. 2, nr. 4)
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88.233

(Samtykke til videregivelse, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 4. Fravigelse af skriftlighedskravet)

87.194

(En speciallæge havde på eget initiativ videregivet tavshedsbelagte oplysninger om en patient til en medarbejder i kommunens socialforvaltning, dels med henblik på socialforvaltningens eventuelle medvirken til
tvangsindlæggelse, dels for at orientere medarbejderen om, at patienten
muligvis ville begå overgreb på ham. Afvejningen bør foretages efter
retningslinier svarende til dem, der nu findes i forvaltningslovens § 28,
stk. 2, nr. 3. I den konkrete sag var der ikke tilstrækkeligt grundlag for at
anse lægens videregivelse af oplysningerne for berettiget)

84.88

(En stripteasedanserinde havde fået stjålet sit tøj (kostumedele). Politiet
havde videregivet denne oplysning til lokalredaktionerne, herunder videregivet oplysning om, hvem der havde indgivet anmeldelse. Politiets videregivelse af oplysningerne var retsstridig i forhold til den pågældende)

82.199

(Ikke kritik af, at Miljøstyrelsens direktør forbød medarbejderne ved styrelsens havforureningslaboratorium at fremsætte udtalelser vedrørende
forureningen af en fjord. Forbudet kunne ikke på det foreliggende grundlag anses for stridende mod grundlovens § 77, idet det måtte lægges til
grund, at forbudet alene skulle tillægges betydning i forhold til medarbejderne, for så vidt angik deres adgang til at udtale sig på laboratoriets
eller miljøstyrelsens vegne)

80.645,
(84.242)

(Kritik af, at en kommune ikke foretog egentlig nabohøring i overensstemmelse med kommuneplanlovens § 47, stk. 5, forinden meddelelse af
dispensation)

75.466

(I forbindelse med, at en kommune overtog en behandlingsinstitution,
krævede kommunen af institutionens medarbejdere, at de bl.a. udleverede fortrolige oplysninger om klienterne. Der var tradition for kun at videregive oplysninger, hvis patienterne gav samtykke)

74.161

(Ikke kritik af, at akterne fra en politimæssig efterforskning i en sag om
en lærers tjenstlige forhold under en skolerejse blev udlånt til de lokale
skolemyndigheder i lærerens ansættelseskommune til brug for vurderingen af, om der burde rejses tjenestemandssag)

68.46

(Krav om obligatorisk høring. Kritik af, at et amt ikke havde fulgt reglen
i et cirkulære om at høre den naturlige fader, inden et barn fik tilladelse
til at føre stedfaderens navn)

64.93

(Kritik af, at krav om obligatorisk høring ikke var fulgt. Landsnævnet
havde ikke som foreskrevet indhentet en udtalelse fra den lokale kreds af
Landsforeningen af Danmarks Bilruter, inden det gav tilladelse til DSB)
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60.65

(En politimesters udtalelse til pressen angående en verserende straffesags
efterforskning var ikke i strid med politimesterens tavshedspligt)

59.193

(Kriminalpolitiet burde ikke have givet en redaktør oplysning om, at en
person for ca. 30 år siden havde været mistænkt for et indbrud)

55.105

(Hensynet til en myndigheds interne beslutningsproces samt hensynet til
den, som afgørelsen vedrører, men som endnu ikke har fået meddelt afgørelsen, kan i det enkelte tilfælde nødvendiggøre hemmeligholdelse af
oplysninger)

Spørgsmålet om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige
egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
04.569 (608), 03.735 (758), 03.994 (810ff., 844f. og 864), 98.723 (748ff. og 780), 95.481
(509ff.og 565), 92.363 (385ff. og 444), 91.207 (223ff.), 90.458 (23, 24 og 513ff.), 90.339
(23f., 359ff., 376f., 404ff. og 515f.), 89.241 (252), 88.249 (256, 283ff. og 305)

3.3.14.

Begrundelse

Skriftlige afgørelser, der ikke giver den pågældende part fuldt ud medhold,
skal være ledsaget af en begrundelse, jf. forvaltningslovens § 22. Forvaltningslovens § 24 stiller krav til begrundelsens indhold.
Myndighedens begrundelse skal indeholde en forklaring på, hvorfor vurderingen af den konkrete sag er endt, som den er, f.eks. med et afslag, og
skal i øvrigt opfylde de krav, der stilles i forvaltningslovens § 24.
I forbindelse med henvisning til regler skal der være en henvisning til retskilden og en præcis henvisning til den eller de bestemmelser (paragraf, stykke og evt. nummer eller litra), der er anvendt, jf. forvaltningslovens § 24, stk.
1, 1. pkt.
Der er efter omstændighederne pligt til at angive hovedhensynene, herunder fortolkningsbidrag fra praksis eller interne regler, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.
Hertil kommer, at en skønsmæssig afgørelse kun kan træffes efter en konkret vurdering. Det skal derfor fremgå af begrundelsen, at der er foretaget en
konkret vurdering.
Myndighederne vil endvidere i begrundelsen skulle tage stilling til de
partsanbringender, der ikke umiddelbart kan afvises som uvæsentlige eller irrelevante for afgørelsen.
Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse
for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for sagen, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 2.
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En begrundelse skal først og fremmest være objektiv rigtig. Begrundelsen
skal derfor afspejle de hensyn og overvejelser, der rent faktisk har været lagt
til grund ved afgørelsen. Viser det sig, at en begrundelse er objektiv urigtig,
f.eks. fordi den strider mod gældende ret, er dette først og fremmest et
hjemmelsproblem.
Reglerne om samtidig begrundelse anses normalt som garantiforskrifter,
der tjener som garanti for den trufne afgørelses lovlighed og rigtighed. Mangelfuld opfyldelse af kravet om samtidig begrundelse har i enkelte sager da
også medført, at den bagvedliggende afgørelse anses som ugyldig.
Konkrete domme:
2006.607 H

(Skattemyndighedernes begrundelse for myndighedernes afgørelse om
lønindholdelse på grund af skatterestancer anset for tilstrækkelig, da
myndighederne havde meddelt, at afgørelsn var truffet på grundlag af
oplysninger fra skatteyderen. Den eneste væsentlige afvigelse fra
skatteyderens budget var, at myndighederne ud fra et skøn havde fastsat
et andet rådighedsbeløb for skatteyderen, hvilket man havde oplyst
skatteyderen om)

2006.1149 H

(Fortolkningen af tilknytningskriteriet i dagældende udlændingelovs § 9,
stk. 2, nr. 1, var et retligt spørgsmål, der kunne efterprøves af
domstolene. Det kunne ligeledes efterprøves, om den pågældende
udlænding opfyldte dette kriterium. Det var imidlertid et
forvaltningsretligt skøn, om der på denne baggrund kunne meddeles
opholdstilladelse. Højesteret kunne dog ikke af Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integrations afgørelse se, om ministeriet
havde fundet, at den pågældende opfyldte tilknytningskriteriet, hvormed
det ikke kunne afvises, at ministeriet havde lagt en forkert retsopfattelse
til grund, og sagen blev derfor hjemvist)

2005.37 V

(Det måtte efter forklaringerne i voldgiftssag mellem en arbejdsformidling og en afskediget ansats faglige organisation lægges til grund, at den
reelle begrundelse for afskedigelsen var samarbejdsvanskeligheder. Da
det imidlertid af de af arbejdsformidlingen udsendte høringsbreve fremgik, at afskedigelsen skyldes manglende fleksibilitet henholdsvis lønsumsmangel, var partshøringspligten overtrådt. Som begrundelse for afskedigelsen henviste arbejdsformidlingen tillige til det, der var anført i
parthøringsbrevet, hvorfor der tillige var tale om en urigtig begrundelse.
Kompensation til den ansatte på kr. 100.000)

2005.397 S

(I en sag om påbud fra Sikkerhedsstyrelsen om tilbagekaldelse af en
række barnevogne, var sikkerhedsstyrelsens påbud til en række barnevognsimportører utilstrækkeligt begrundet, idet styrelsen blandet andet
havde henvist til en på området gældende standard, der imidlertid ikke
indeholdt de forskrifter, som styrelsen vurderede var overtrådt. Derud-
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over havde styrelsen heller ikke henvist til de relevante lovbestemmelser
i begrundelsen. Afgørelserne blev ophævet som ugyldige på grund af
disse og andre sagsbehandlingsfejl, men virkningen blev suspenderet,
indtil styrelsen havde truffet nye afgørelser i deres sted, da der under bevisbedømmelsen var godtgjort, at et andet resultat kunne føre til farlige
situationer)
2004.904 V

(Der var ikke i et partshøringsbrev eller i selve afskedigelsesbrevet henvist til tjenestemandslovens § 17, der udgjorde grundlaget for afskedigelsen, ligesom det ikke var anført, at der var tale om en diskretionær eller
disciplinær afskedigelse. Da både den ansatte og dennes advokat igennem hele forløbet var gjort bekendt med retsgrundlaget for afskedigelsen, kunne fejlene imidlertid ikke medføre afgørelsens ugyldighed)

2003.922 Ø

(Det er ikke i almindelighed et gyldighedskrav, at en begrundelse fremgår af selve afgørelsen, hvis den i stedet fremgår af andre dokumenter,
der supplerer afgørelsen. I denne sag var afgørelsen ubegrundet, og der
var således en begrundelsesmangel efter forvaltningslovens §§ 22 og 24.
Imidlertid kunne dette ikke bevirke afgørelsens ugyldighed, idet A efterfølgende fik tilsendt en tilstrækkelig begrundelse, og den oprindelige
manglende begrundelse ikke angik egentlige garantiforskrifter)

2002.752 H

(De mangler, som var konstateret i begrundelserne i Told- og Skattestyrelsens afgørelser om påbud om betaling af afgifter og moms af
stjålne cigaretter kunne ikke medføre, at afgørelserne var ugyldige, da
en senere blev afhjulpet af en supplerende begrundelse)

2002.1060 V

(I en sag om tilbagekaldelse af tilladelse til godskørsel kunne en senere
skrivelse alene anses som en præcisering af lovgrundlaget for tilbagekaldelsen)

2001.423 H

(En kirketjener, der var ansat på prøve i 2 år, fik sin prøvetid forlænget.
Den pågældende blev, inden den forlængede prøvetids udløb, afskediget.
Efter afskedigelsen gjorde han gældende, at prøvetidsforlængelsen ikke
var gyldig, da der var begrundelsesmangler. Var beslutningen om prøvetidsforlængelse ugyldig, ville dette betyde at menighedsrådet ikke ville
havde kompetence til at afskedige ham. Højesterets flertal fandt det
imidlertid godtgjort, at de samarbejdsvanskeligheder, som menighedsrådet havde anført, var hovedårsagen til prøvetidsforlængelsen, og at kirketjeneren var blevet orienteret herom. At der i et senere brev fra menighedsrådet var anført andre hensyn, skulle forstås i overensstemmelse
med det anførte under et afholdt møde, hvorunder kirketjeneren blev
gjort bekendt med samarbejdsvanskelighederne, og hvortil der var udtrykkeligt henvist til i skrivelsen. Dermed var der ikke et tilstrækkeligt
grundlag for at anse beslutningen som ugyldig. Et mindretal fandt i øvrigt, at afgørelsen som følge af begrundelsesmanglerne var ugyldig)
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2001.1486 H

(Forvaltningsloven gælder ikke direkte for Landssamarbejdsudvalget,
der er nedsat i henhold til landsoverenskomsten mellem Sygesikringens
Forhandlingsudvalg, men organet skal alligevel overholde visse forvaltningsretlige krav som følge af en bestemmelse herom i overenskomsten.
Flertallet fandt, at der i den konkrete sag ikke var givet en tilstrækkelig
begrundelse, men dette var ikke en mangel, der kunne medføre ugyldighed)

2001.2127 V

(En kommunes børn og unge-udvalg havde truffet beslutning om at anbringe to børn uden for hjemmet. Beslutningen blev indbragt for Den
Sociale Ankestyrelse, som udtalte kritik af at et af børnene ikke havde
været indkaldt til et møde i udvalget, og at det andet barns holdninger til
den påtænkte foranstaltning ikke forelå for udvalget, inden afgørelsen
blev truffet. Derudover fandt styrelsen at der var begrundelsesmangler,
da der ikke var angivet hovedhensyn der havde været bestemmende for
skønsudøvelsen og da der ikke i udvalgets afgørelse var henvist til bestemmelserne i serviceloven vedrørende genbehandling. Styrelsen stadfæstede dog udvalgtes afgørelsen, der så blev indbragt for Landsretten.
Landsretten fandt navnlig da det første barn havde deltaget i et møde hos
Den Sociale Ankestyrelse, at manglerne ikke under de foreliggende omstændigheder kunne begrunde, at de trufne afgørelser var ugyldige)

2000.1152 H

(Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om skadelidtes méngrad ikke bindende for skadelidte, blandt andet fordi det ikke fremgik af arbejdsskadestyrelsens begrundelse for afgørelsen om og i givet fald, i hvilket omfang
der var taget hensyn til forudbestående lidelse)

2000.1504 H

(Landsskatterettens begrundelse ikke anset for så mangelfuld, at afgørelse måtte anses for ugyldig)

2000.2118 Ø

(Skattemyndighedernes afslag på dispensation fra fristen til etablering
efter lov om indskud på etableringskonto anset for ugyldigt, da afslaget
alene var begrundet med, at ansøgeren ikke havde anskaffet aktiver og
da dette ikke kunne anses for et ufravigeligt krav for meddelelse af dispensation. Sagen hjemvist til fornyet behandling)

1999.1087 V

(Hjemmehjælper havde pådraget sig en skade under udførelsen af sit
arbejde. Arbejdsskadestyrelsen fastsatte hjemmehjælperens erhvervsevnetab til under 15 % og afslog herefter at tildele erstatning for erhvervsevnetab. Det fremgik imidlertid ikke med tilstrækkelig tydelighed, hvad Arbejdsskadestyrelsen havde lagt vægt på ved sin afgørelse.
Da landsretten fandt, at det af dokumentationen for retten måtte lægges til grund, af hjemmehjælperen ikke efter skaden havde kunnet påtage sig rygbelastende arbejde, tilsidesatte landsretten Arbejdsskadestyrelsens skøn og tildelte hjemmehjælperen erhvervsevnetabserstatning)
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1999.1219 H

(Det blev ikke godtgjort, at Landsskatterettens begrundelse i en kendelse om fradrag for dobbelt husførelse var mangelfuld, idet retten
henviste til flere faktiske oplysninger, der havde indgået i vurderingsgrundlaget. Landsskatteretten havde ikke indhentet udtalelser fra tredjemand eller skatteankenævnet, men da dette ikke var anført i deres
forretningsorden, var retten heller ikke forpligtet hertil)

1999.1337 H

(Ved afskedigelse af sygeplejerske blev afgørelsen begrundet med, at
kommunen ikke havde »den fornødne tillid til [sygeplejersken] som
leder af den integrerede ordning«. Dette var for ubestemt, og derfor
ikke tilstrækkeligt til at opfylde forvaltningsloven krav til begrundelse
i §§ 22 og 24. Dette sammenholdt med en parthøringsmangel udgjorde
en generel væsentlig mangel, og da der ikke kunne bevises konkret
uvæsentlighed blev afgørelsen kendt ugyldig, og sygeplejersken fik
tildelt kompensation)

1999.2125 Ø

(I en afgørelse om fastsættelse af salær havde Advokatnævnet væsentlig nedsat den beskikkede advokats salær. Begrundelsen fandtes imidlertid ikke på tilstrækkelig vis at angive, hvilke hovedhensyn der var
lagt vægt på ved afgørelsen. Begrundelsen opfyldte derfor ikke kravene i forvaltningslovens § 24 og § 19, stk. 1, eller i bekendtgørelsen om
Advokatnævnets virksomhed. Afgørelsen var således ugyldig)

1998.1363 H

(Persontrafikrådet ikke erstatningsansvarlig for afslag på tilladelse til turist- og bestillingskørsel, selv om afslaget ikke kunne hjemles i ansøgerens utilstrækkelige faglige kvalifikation, som anført i begrundelsen af
rådet, da et sådant afslag kunne gives med henvisning til, at ansøgeren
ikke opfyldte kravet om økonomisk baggrund for at drive buskørselsvirksomhed)

1997.1062 H

(Procesbevillingsnævnet ikke anset for at have begået sagsbehandlingsfejl i forbindelse med behandling af ansøgning om kære af kendelse om, hvorvidt statsministeren kunne pålægges at fremlægge regeringens interne dokumenter vedrørende regeringens og Folketingets
holdning til grænserne for anvendelsen af EF-traktaktens artikel 235 i
en retssag om, hvorvidt tiltrædelsen af Traktaten om Den Europæiske
Union var i strid med grundlovens § 20. Da der heller ikke var grundlag for at tilsidesætte nævnets skøn i afgørelsen, fastholdtes afgørelsen)

1997.1557 V

(Skov- og Naturstyrelsen havde meddelt ejeren af en ejendom påbud
om, at ophøre med at anvende et klitareal til græsning samt at flytte et
hegn ind bag klitfredningslinien. Ejeren ophørte med at bruge arealet
til græsning. Han lod imidlertid hegnet stå og opsatte et nyt hegn inden for klitfredningslinien. Ejeren tiltaltes derefter for ikke at have efterkommet styrelsens påbud. Således som påbudet var udformet og
begrundet, blev det lagt til grund at påbudet blev givet for at forhindre
græsning af arealerne og ikke af hensyn til, at det gamle hegn skulle
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flyttes for ikke at hindre dæmpningsarbejder og adgang til klitten. Påbudet kunne udtrykkeligt have angivet, at hegnet skulle fjernes, men
da dette ikke fremgik med den tilstrækkelige tydelighed, der må kræves for at pålægge straf, frifandt landsretten ejeren for straf)
1987.311 H

(Fastslået, at den angivne begrundelse for ændring af sagsfordelingen i
forvaltningen ikke anset for at være den reelle begrundelse. Den reelle
begrundelse for beslutningen ansås i øvrigt for at ligge uden for, hvad
der lovligt kunne være en begrundelse for en vedtægtsændring om
sagsfordelingen i magistraten)

1971.126 H

(Taksationskommissions afgørelse, som indebar en nedsættelse af erstatningen i forhold til ekspropriationskommissionens afgørelse, ikke
anset for ugyldig, selvom afgørelsen ikke var begrundet. Retten lagde
til grund, at begrundelsen for afgørelsen måtte være den samme, som
ekspropriationskommissionen havde anført. De oplysninger, som var
tilvejebragt for domstolene, gav i øvrigt ikke grundlag for at svække
rigtigheden af taksationskommissionens afgørelse)

1964.357/1 Ø

(Påbud, som forbød en borger at holde katte, var ikke meddelt skriftligt og begrundet i overensstemmelse med sundhedsvedtægten. Afgørelsen ansås derfor som ugyldig)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-5-2

(Når politiet skal tage stilling til, om politiet skulle give samtykke til, at
Bevillingsnævnet gav tilladelse til at holde åbent i den normale lukketid,
var det væsentligt, at nattilladelser var personlige. Derfor kan en ny ejer
ikke belastes af en tidligere ejers eventuelt mangelfulde adfærd. Politiets
afgørelse var i forhold til dette spørgsmål formuleret uhensigtsmæssigt,
men der blev ikke udtalt en egentlig kritik af dette, idet politimesteren
efterfølgende havde tilkendegivet, at der var tale om en skønsmæssig afgørelse, der alene var truffet på baggrund af de nuværende forhold)

05-6-2

(Er der ikke henvist til den relevante lovbestemmelse, er begrundelsen
mangelfuld. Ministeriets afgørelse om at fratage en præst begravelsesmyndigheden beroede på et administrativt skøn, hvorfor der tillige skal
være en henvisning til de hovedhensyn og de faktiske omstændigheder,
som myndigheden har tillagt vægt ved tildeling af diskretionær advarsel
og ændring af tjenestemands stilling. I den konkrete sag var der i afgørelsesbrevet alene henvist til den begrundelse, der fremgik af to andre
breve i sagen, som var udarbejdet af en provst og en biskop. Det er ikke
et krav, at begrundelsen fremgår direkte af afgørelsesbrevet, men det er
en forudsætning for dette, at der i afgørelsesbrevet er en præcis henvisning til de pågældende dokumenter, og disse dokumenter skal naturligvis i sig selv indeholde en fyldestgørende og korrekt begrundelse. Da
den pågældende efterfølgende havde gjort indsigelser mod det anførte i
de breve, som der henvistes til som begrundelse, og da myndigheden ik-
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ke på anden vis havde forholdt sig til disse indsigelser, var begrundelsen
ikke tilstrækkelig i den konkrete sag)
05-14-3

(Det var beklageligt, at en afgørelse om nedsættelse af kontanthjælp ikke
indeholdt henvisning til de lovregler, afgørelsen var truffet efter, ligesom
den ikke beskrev de hovedhensyn, som var blevet tillagt vægt, samt de
faktiske omstændigheder, der lå til grund for afgørelsen. Da nævnet efterfølgende havde truffet en afgørelse under iagttagelse af begrundelsesreglerne, foretog ombudsmanden sig ikke videre vedrørende dette
spørgsmål)

04.79

(Begrundelsen for en afskedigelse skulle indeholde en henvisning til
funktionærlovens regler, når det var varslingsreglerne i funktionærloven,
der blev anvendt)

04.114

(Det var beklageligt, at en begrundelse var upræcis, idet det anførtes, at
der kunne gives aktindsigt i videre omfang end der efter offentlighedslovens §§ 7-11 var pligt til, da henvisningen rettelig skulle være §§ 7-14.
Myndigheden anførte endvidere korrekt, at bestemmelsen om meraktindsigt ikke fandt anvendelse i sager omfattet af offentlighedslovens §
2, stk. 2, 2. pkt., men denne begrundelse var i denne sammenhæng misvisende, idet den konkrete sag ikke var undtaget efter denne bestemmelse)

04.198

(En ansøger til stillingen som politibetjent ansøgte fem gange. De tre
første afslag var utilstrækkeligt begrundede, idet ansøgeren havde været
igennem alle optagelsesprøver og samtale med bedømmelseskommissionen, og det var derfor ikke tilstrækkeligt at oplyse, at det efter en samlet
vurdering var besluttet ikke at ansætte ham, men det burde have været
oplyst, hvilke forhold der var lagt vægt på ved afslaget. To efterfølgende
afslag var tilstrækkeligt begrundede, da der her blev oplyst, at der var
lagt vægt på, at ansøgeren ved den ene af prøverne var vurderet som ikke
egnet)

04.262

(Det var ikke tilstrækkelig begrundelse, at der alene i et citat fra et brev
fra Skov- og Naturstyrelsen i kommunens afgørelse var henvist til de relevante lovregler for afgørelsen. Tillige var udtrykket ”sagen henlægges”
misvisende, idet kommunen reelt havde foretaget et skøn. I forbindelse
med udøvelsen af dette skøn havde kommunen afgjort, at tilladelse ikke
kunne gives)

04.297

(Kritik af, at en afgørelse ikke indeholdt en korrekt og fyldestgørende
beskrivelse af mulighederne i praksis for at give en forlængelse af visum. Det var endvidere beklageligt, at ministeriet i udtalelser til ombudsmanden havde givet ukorrekte oplysninger)

04.346

(En kommune burde i begrundelsen for en afgørelse om nægtelse af at
give aktindsigt i en skattekontrolsag have anført, hvilke typer dokumen-
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ter og oplysninger, der var tale om at undtage, herunder at der bl.a. var
indgivet en anmeldelse om omfanget af den pågældendes hobbyvirksomhed. Ombudsmanden mente i øvrigt ikke, at begrundelsens indhold
kunne begrænses, uanset om dokumenterne var undtaget fra aktindsigt
efter forvaltningslovens § 15, jf. § 24, stk. 3)
04.439

(Det var ikke tilstrækkeligt i en begrundelse at henvise til ”loven om arbejdsskadeforsikring” og ”§ 32 om tab af erhvervsevne”, da loven for
det første siden skadestidspunktet var ændret flere gange og havde ændret navn, og da henvisningen til bestemmelsen ikke var tilstrækkelig
præcis. Derudover var en lovhenvisning forkert som følge af overgangsregler, hvilket var beklageligt)

04.476

(En afgørelse om tilbagekaldelse af en transporttilladelse havde en mangelfuld begrundelse, idet det uskrevne retsgrundlag for tilbagekaldelse
ikke blev gengivet kort. Begrundelsen var tilstrækkelig i angivelse af
hovedhensyn og faktiske omstændigheder, der var tillagt vægt, men
manglede en henvisning til et cirkulære, som myndigheden mente indeholdt hjemmel til tilbagekaldelsen. For at opfylde betingelserne til en
subjektiv korrekt begrundelse skulle der have været henvist til cirkulæret, selv om cirkulæret ikke indeholdt en hjemmel til den påtænkte tilbagekaldelse)

03.130

(Der var ikke krav om, at en afgørelse om hjemsendelse af en konstabel
fra tjeneste i udlandet, der meddeles mundtligt i medfør af forvaltningslovens § 23, skulle begrundes. Da konstablen heller ikke efterfølgende
bad om en sådan begrundelse, var begrundelsesreglerne i forvaltningsloven overholdt. Det havde imidlertid været hensynsfuldt og dermed bedst
stemmende med principperne om god forvaltningsskik, hvis den mundtlige afgørelse, der var særligt indgribende, blev ledsaget af en begrundelse, og det var beklageligt, at dette ikke skete. Da der var givet en vis
om end ikke tilstrækkelig mundtlig begrundelse under en samtale med
konstablen, foretog ombudsmanden sig ikke yderligere i sagen)

03.216

(Det var beklageligt, at rigsadvokaten i sin begrundelse for at nægte at
give erstatning til skadelidt som følge af politiets bevissikring alene angav partens interesse i sagens opklaring. Det var endvidere beklageligt,
at Justitsministeriet som klageinstans ikke konstaterede dette og udtalte
sig herom. Da ministeriet dermed ikke havde forholdt sig til de øvrige
hensyn, som Rigsadvokatens afgørelse byggede på, blev det henstillet, at
ministeriet skulle træffe en ny afgørelse i sagen)

03.379

(Selvom en ansøger til stillingen som formand for et huslejenævn i forvejen var bekendt med statsamtets praksis om at beskikke den af kommunen indstillede kandidat, burde statsamtet stadig have redegjort for
denne praksis i afgørelsen. Endvidere burde statsamtet have redegjort
for, hvorfor statsamtet opretholdte den angivne praksis henset til, at Byog Boligministeriet tidligere havde underkendt denne praksis)
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03.385

(Det var kritisabelt, at det ikke af kommunens og Det Sociale Nævns afgørelser fremgik, at myndighederne ved afslag på hjælp til tandbehandling havde lagt vægt på den manglende dokumentation for, at en kæbelidelse var medfødt, og at hjælpen allerede derfor blev afslået. Af Det Sociale Nævns begrundelse fremgik det i stedet, at det blev anset for udokumenteret, at der var sammenhæng mellem lidelsen og skaden, og dette
var ligeledes kritisabelt, da nævnets begrundelse også først og fremmest
var, at der ikke var tale om en medfødt lidelse)

03.409

(En henvisning alene til ”boligstøtteloven” var ikke tilstrækkelig, da loven ofte var blevet ændret, herunder bl.a. ændring af den relevante bestemmelse under sagens forløb. Der skulle i stedet henvises til lovens
nummer og dato. Desuden skulle henvisningen til en paragraf ledsages
af henvisning til de relevante stykker i paragraffen)

03.527

(Afgørelser om forflyttelse og efterfølgende afskedigelse, udformet som
en aftale, af en fuldmægtig i et departement burde have været ledsaget af
skriftlige begrundelser indeholdende baggrunden for henholdsvis forflyttelsen og afskedigelsen)

03.552

(En beslutning om at afskedige en adjunkt bl.a. på baggrund af anonyme
elevevalueringer samt en efter skolens opfattelse afvisende indstilling til
videreuddannelse, burde i begrundelsen indeholde en beskrivelse af ledelsesretten i kraft af hvilken, afgørelsen blev truffet. Derudover indeholdt begrundelsen ikke en henvisning til anonyme elevevalueringer
samt en efter skolens opfattelse afvisende indstilling til videreuddannelse, der udgjorde den reelle begrundelse for afskedigelsen. Begrundelsen
burde tillige tage stilling til, hvor stor vægt (om nogen) der blev tillagt
spørgsmålet om fleksibilitet, som var nævnt i et partshøringsbrev. Slutteligt burde myndigheden nærmere have anført, hvilke konkrete oplysninger om adjunktens afvisende holdning overfor videreuddannelse, der
blev lagt vægt på, da den pågældende bestred dette forhold)

03.590

(Et afslag på ansættelse i en lektorstilling skulle ledsages af en mere uddybende begrundelse end sædvanligt ved afslag på ansættelse, idet den
pågældende havde været til ansættelsessamtale, idet han var blevet opfordret til at ansøge, og idet han var bekendt med, at han var fundet kvalificeret af bedømmelsesudvalget)

03.623

(En afgørelse om forflyttelse af en ansat i en børnehave var ikke tilstrækkeligt begrundet, idet kommunen ikke havde angivet de retsregler,
afgørelsen var truffet efter, eller de hovedhensyn, der lå bag den skønsmæssige afgørelse om forflyttelse. Henstillet. at kommunen giver den
pågældende en fyldestgørende begrundelse)

02.140

(Anbringender, som en klager havde anført på baggrund af et klagenævns forslag til afgørelse, burde efter god forvaltningsskik have været
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gengivet i nævnets endelige afgørelse med en udtrykkelig stillingtagen
hertil, idet de ikke umiddelbart kunne afvises som irrelevante, og idet det
fremstod tydeligt, at klageren lagde stor vægt på disse)
02.178

(En udsættelse af en sag om forhåndsgodkendelse af erhvervserfaring
med henblik på advokatbeskikkelse var et led i sagsbehandlingen og
krævede derfor ikke begrundelse. Ombudsmanden fandt dog, at det fulgte af god forvaltningsskik, at der skulle gives en begrundelse, dog i en
lempet version, idet bl.a. myndighedens overvejelser i sagen ikke var tilendebragt)

02.272

(Det var ikke tilstrækkeligt i en begrundelse at henvise til sagens akter
for så vidt angår de hovedhensyn, der lå bag en skønsmæssig afgørelse)

02.338

(Ministeriet havde først i sin udtalelse til ombudsmanden givet en konkret begrundelse for at afvise krav om erstatning i forbindelse med etablering af vindmøllestation. Henstillet, at ministeriet tog stilling til erstatningsspørgsmålet direkte over for grundejeren)

02.347

(Henset til at myndigheden havde dispensationsbeføjelse, hvis særlige
grunde forelå, skulle en korrekt begrundelse indeholde en redegørelse
for, hvilke omstændigheder der efter praksis ansås for særlige grunde
sammenholdt med en konstatering af, at ingen af disse omstændigheder
forelå i sagen. Myndigheden burde endvidere have anført, på hvilket
grundlag en af borgeren indhentet lægeerklæring blev tilsidesat)

02.369

(En borger klagede til Vejdirektoratet over føringen af en af kommunen
planlagt sti. Det var meget kritisabelt, at Vejdirektoratet lagde vægt på
stiføringens fastlæggelse i lokalplanen på trods af, at lokalplanen ikke
indeholdt en fastlæggelse af stiføringen, men udelukkende oplysning om
at der var planlagt sti fra A til B)

02.373

(Beslutning om at tildele en tilladelse til opstilling af pølsevogn til en
anden skulle for at være subjektivt rigtig oplyse, at tilladelsen blev givet
ud fra et tilfældighedsprincip, selvom dette ikke lovligt kunne danne
grundlag for afgørelsen, idet kommunen rent faktisk havde tildelt tilladelsen tilfældigt)

02.450

(Det kunne ikke i sig selv give anledning til kritik, at SU-styrelsen og
Ankenævnet for Uddannelsesstøtte i et afslag havde henvist til nogle bestemmelser, der ikke indeholdt hjemmel til afgørelsen, idet myndighederne efter ombudsmandens opfattelse på tidspunktet var af den opfattelse, at de pågældende bestemmelser indeholdt fornøden hjemmel)

02.457

(En studerende blev pålagt at betale sin SU tilbage som følge af for høj
indkomst i form af sygedagpenge i en periode. Ankenævnet for Uddannelsesstøtte overvejede i forbindelse med sagens behandling at anvende
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en særlig dispensationsbestemmelse i loven, uden at dette kom til udtryk
i afgørelsen. Dette burde have fremgået af begrundelsen for afslaget)
02.491

(En kommune genoptog en sag om et brændeskurs lovlighed efter tidligere at have godkendt det ulovlige skur ved at undlade at reagere efter en
besigtigelse, og pålagde grundejeren at lovliggøre skuret. Kommunen
burde henset til den første godkendelse ikke have begrundet afgørelsen
med skurets ulovlighed på tidspunktet, men burde have redegjort for de
hovedhensyn, der nu førte til en ændret afgørelse, og henvist til de relevante regler i byggeloven om ejerens pligt til at berigtige ulovlige forhold)

02.519

(En kommune, der tildelte en sagsbehandler en advarsel for flere, efter
kommunens opfattelse, tjenstlige forseelser, burde i begrundelsen have
beskrevet de konkrete forhold, som kommunen bebrejdede den pågældende, ligesom kommunens karakteristik af forholdene, f.eks. som kritisabel sagsbehandling, burde være angivet. Ligeledes skulle der henvises
til de regler, som kommunen fandt var overtrådt)

01.98

(En kommune og Det Sociale Nævn tilbagekaldte en afgørelse om at forlænge udbetalingen af sygedagpenge. Kritik af, at kommunen ikke i sin
begrundelse for afgørelsen havde givet en klar og tydelig forklaring på
den trufne afgørelse, herunder på hvilket grundlag og ud fra hvilke faktiske oplysninger og vurderinger kommunen tilbagekaldte den begunstigende afgørelse)

01.137

(Myndighedernes begrundelser var mangelfulde, da man ikke heraf kunne se, om der var foretaget en konkret vurdering af, om en strafafsoner
efter evne opfyldte sin forsørgelsespligt efter børnelovens § 13, eller om
samlivet mellem forældrene var ophævet som følge af uoverensstemmelser eller af andre grunde)

01.147

(Beslutning om at stille en politiklagenævnssag i bero ikke anset for en
afgørelse. Det var dog bedst stemmende med god forvaltningsskik, at
statsadvokaten gav en begrundelse herfor i overensstemmelse med principperne i forvaltningslovens §§ 22-24 over for sagens parter, der havde
en væsentlig interesse i at kunne påvirke statsadvokatens beslutningsproces. Statsadvokatens og efterfølgende rigsadvokatens begrundelser
for udsættelsen kunne ikke kritiseres)

01.167

(Kritik af, at menighedsråd i en afskedigelsessag kun henviste til Kirkeministeriets praksis, men ikke til de retsregler som denne praksis byggede på. Desuden fremgik det ikke, om der var tale om en disciplinær eller
diskretionær afskedigelse)

01.261

(Kritik af, at en afvisning af en sag ikke indeholdt henvisning til relevante retsregler. Miljøstyrelsens afgørelse i sagen var desuden formuleret på
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en måde, som kunne give anledning til tvivl om, hvorfor myndigheden
ikke anså en borger for klageberettiget)
01.290

(EU-direktoratets afslag på at give en ansat uddannelsesorlov var ikke en
afgørelse i forvaltningslovens forstand, men en aftaleretlig disposition,
og forvaltningslovens regler om begrundelse fandt derfor ikke anvendelse)

01.386

(Kritik af, at en kommune i en afgørelse ikke i tilstrækkeligt omfang
henviste til de retsregler, som en afgørelse var truffet efter. Selv om afgørelsen byggede på en standardskrivelse fra Kommunedata, påhvilede
ansvaret for, at afgørelsen var ledsaget af en korrekt og fyldestgørende
begrundelse, udelukkende den myndighed, der traf afgørelsen)

01.408

(Kritik af, at Det Sociale Nævns og Den Sociale Ankestyrelses begrundelse ikke opfyldte kravene i forvaltningslovens § 24. Ankestyrelsens
begrundelse fandtes ikke i tilstrækkelig grad at argumentere for årsagen
til, at ankestyrelsen vurderede mandens erhvervsevne anderledes end
speciallægen, der løbende havde fulgt mandens helbredstilstand. Henstillet, at ankestyrelsen tog stilling til, om oplysningsgrundlaget skulle suppleres, således at der kunne træffes afgørelse på et nyt grundlag. Se også
01.431)

01.431

(Kritik af, at en kommunes og Det Sociale Nævns begrundelser ikke opfyldte begrundelseskravet i forvaltningslovens § 24. Begrundelsen fandtes ikke i tilstrækkelig grad at forklare årsagen til, at nævnet vurderede
kvindens erhvervsevne anderledes, end speciallægen gjorde. Henstillet,
at nævnet genoptog sagen. Se også 01.408)

01.457

(Kritik af, at begrundelserne for en kommunes og Det Sociale Nævns
afgørelser ikke var tilstrækkelige. Kommunen havde bl.a. blot henvist til
boligstøttelovens kapitel 8, i stedet for som påkrævet til den relevante
paragraf, stykke osv. i den anvendte bestemmelse)

01.598

(Kritik af, at en kommune ikke omtalte eksistensen af to dokumenter i
forbindelse med afslag på aktindsigt, da der var anmodet om aktindsigt i
samtlige dokumenter i sagen. Det var overordentligt kritisabelt, at kommunen trods gentagen anmodning om indsigt i samtlige sagens akter
stadig ikke omtalte to af sagens dokumenter – og ligefrem udtalte, at der
intet materiale fandtes »udover det, som De allerede har modtaget«)

01.608

(Kritik af, at en kommune i forbindelse med en afskedigelse ikke angav
de hovedhensyn, der havde været bestemmende for kommunens skønsudøvelse. Der var derimod ikke kritik af, at begrundelsen ikke indeholdt
en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der var tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, idet parten i forvejen var bekendt hermed, dels gennem de oplysninger parten
havde fået i forbindelse med et møde, dels gennem partshøring)

277

3.3.14. Begrundelse

00.86

(Kortfattet begrundelse for afskedigelse af socialdirektør var blevet anvendt bl.a. af hensyn til socialdirektøren. Kritik af, at afskedigelsesbrev
ikke indeholdt en beskrivelse af de hovedhensyn, der lå til grund for afskedigelsen, og at der ikke var henvist til de relevante retsregler)

00.111

(Bebyrdende afgørelse. Kritik af, at afgørelser ikke indeholdt henvisninger til de relevante retsregler, og at afgørelserne savnede angivelse af de
hovedhensyn, som havde været bestemmende for kommunens skøn)

00.132

(Klager, der var nabo til et byggeri, havde i sin klage lagt afgørende
vægt på risikoen for skader på sin ejendom som følge af udgravning. Det
havde været hensynsfuldt, om statsamtet havde forklaret, hvorfor dette
forhold ikke kunne tillægges betydning)

00.158

(Beslutning om at overføre indsatte til en ny fængselsafdeling var en afgørelse. Derfor burde Direktoratet for Kriminalforsorgen have henvist til
forvaltningslovens § 24, stk. 3, da direktoratet havde begrænset begrundelsen for vurderingens indhold)

00.181

(Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelsers begrundelse for
et afslag på erstatning opfyldte ikke kravene i forvaltningslovens § 24,
stk. 1. Der var ikke anførte, hvilke konkrete oplysninger der var lagt
vægt på, ligesom der ikke var henvist til nogen retsregler)

00.199

(Kritik af, at myndighed ikke havde henvist til hjemmelsgrundlaget for
afgørelsen. Endvidere kritik af, at begrundelsen ikke var dækkende)

00.261

(Henvisning til retsregler skal være meget præcis med angivelse af, hvilke paragraffer, stk., nr. mv., der ligger til grund for afgørelsen)

00.355

(Kritik af, at kommunen i et afslag på et personligt tillæg til førtidspensionen ikke havde redegjort for baggrunden for, at der ikke ved den økonomiske opgørelse af ansøgerens faste udgifter blev medregnet de handicapkompenserende udgifter, som ansøger selv havde lagt vægt på)

00.439

(Kritik af, at der ikke i Undervisningsministeriets afslag på at godkende
et privat præsteseminarium som en SU-berettiget uddannelse var henvist
til de retsregler, afgørelsen blev truffet i henhold til)

99.125

(Ministeriet havde i et afslag på aktindsigt givet udtryk for, at der var foretaget en konkret vurdering, hvilket rent faktisk ikke var tilfældet. En
begrundelse skal – ud over at opfylde kravene i forvaltningslovens § 24
– være korrekt i den forstand, at den skal være et sandt udtryk for de forhold og overvejelser, der har ført til den trufne afgørelse)

99.161

(Kritik af mangelfuld begrundelse i afskedigelsessag af ikke faguddannet
bibliotekar i forbindelse med strukturændringer)
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99.226

99.257,
(00.745)

(Det følger af forvaltningslovens regler om begrundelsespligt, at en part
skal oplyses om, at dokumenter og/eller oplysninger er undtaget fra
partsaktindsigt samt om begrundelsen herfor)

(Kritik af manglende henvisning til retsregler)

99.323

(Ministeriet skulle i sit afslag have redegjort for, hvilke faktiske omstændigheder, der var tillagt vægt ved vurderingen af, om der var tale om
en sag om lovgivning efter offentlighedslovens § 2, stk. 2)

99.350

(Begrundelsen: »Udvisning på grund af manglende fornøden tilknytning
til Danmark« var mangelfuld. Ministeriet burde have anført hovedhensynene bag denne begrundelse)

99.375

(Ønskeligt, om nævnets afgørelse havde fået en klarere formulering. Betragtningerne om kommunens vurdering af, om ansøgeren var berettiget
til kontanthjælp, kunne give det indtryk, at nævnet anså ansøgeren for at
være i en trangssituation, hvilket ikke var tilfældet)

99.384

(Begrundelsespligt ikke opfyldt, da kommunen ikke havde anført de regler og hensyn, afgørelsen blev truffet i henhold til)

99.398

(Afslag på førtidspension førte til ophør af sygedagpenge. Kommunen
havde ikke anført hvilke faktiske oplysninger, der var blevet lagt vægt på
ved vurderingen af sygedagpengenes ophør og den manglende mulighed
for forlængelse)

99.415

(Den Sociale Ankestyrelse burde i sin begrundelse have oplyst, hvilken
vægt de havde tillagt de modstridende lægelige oplysninger i sagen)

99.426

(Ankestyrelsens begrundelser var så mangelfulde, at det ikke kunne udelukkes, at afgørelsen var uforsvarlig)

99.457

(Kritik af mangelfuld afgørelse, da der hverken var henvist til de relevante retsregler, angivet hovedhensyn, redegjort for faktiske oplysninger
eller taget stilling til fremkomne indsigelser)

99.472

(Ingeniørs afskedigelse begrundet i manglende kvalifikationer. Styrelsen
burde have kommenteret ingeniørens bemærkninger om, at han aldrig i
ansættelsen havde fået kritik eller påtaler)

99.501

(Antallet af praktikanter ændredes fra to til en på en virksomhed. Kritik
af, at der i begrundelsen for ændringen hverken blev henvist til retsgrundlaget eller hovedhensynene bag afgørelsen)
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99.545

98.92,
(99.789)

(Kritik af, at tilsynsrådet i en sag om aktindsigt ikke havde påtalt kommunens mangelfulde begrundelse for afslaget på aktindsigt)

(Kritik af mangelfuld begrundelse i forbindelse med afslag på aktindsigt
i dokumenter om overdragelse af arealer til Ørestadsselskabet. Ministerium henviste til, at dokumenterne var undtaget fra aktindsigt efter forskellige bestemmelser i offentlighedsloven )

98.125

(Nabo til påtænkt antennemast anset som part i godkendelsessagen. Naboen havde derfor krav på et begrundet afslag. Kommunen havde til naboen oplyst, at masten ikke ville medføre gener, hvorimod kommunen til
ombudsmanden anførte, at der synsmæssigt kunne være gener. Begrundelsen var urigtig, ligesom kommunen manglede at redegøre for de
modstridende hensyn og deres vægt i afgørelsen)

98.134

(I det omfang en afgørelse bygger på en bestemt fortolkning eller praksis, må dette angives i begrundelsen for afgørelsen)

98.139

(Beslutning om tildeling af lokalløn anset for omfattet af forvaltningslovens afgørelsesbegreb, hvorfor et skriftligt afslag på tildeling af lokalløn
burde være ledsaget af en begrundelse. Det var dog tvivlsomt, om der
blev truffet en afgørelse i sagen)

98.158,
(99.794)

(Afslag på sterilisation til pige med Downs syndrom under henvisning til
at hun måtte anvende prævention. Ankenævnet burde i sin begrundelse
have angivet, hvilke bestemmelser afslaget blev givet efter og desuden
redegjort for, hvorfor muligheden for prævention blev udslagsgivende på
trods af moderens indsigelser, herunder have angivet ankenævnets praksis på området)

98.176

(Politiets Efterretningstjeneste og Justitsministeriet afslog klagers anmodning om at få oplyst, hvad der var registeret om ham. Afslaget var
begrundet i hensynet til de skadesvirkninger, dette kunne få for efterretningstjenesten. Begrundelsespligten kan begrænses af afgørende hensyn
til offentlige interesser)

98.183

(Utilstrækkelig afgørelse i sag om overførsel af forældremyndighed til
faderen i Danmark. Civilretsdirektoratet burde have konkretiseret, hvorfor det måtte antages at blive vanskeligt for sønnen at falde til i Danmark)

98.224

(Afslag på aktindsigt i personalesager med henvisning til igangværende
udvalgsarbejde i Justitsministeriet. Kritik af begrundelsen, da den var i
strid med borgernes retskrav på aktindsigt efter offentlighedsloven)
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98.246

(Tilskud krævede, at to kriterier var opfyldt. Det var forkert og vildledende, at man i begrundelsen alene henviste til det ene kriterium, der senere viste sig at være opfyldt alligevel)

98.268

(Mangelfuld begrundelse i forbindelse med anvendelse af call inbeføjelse)

98.343,
(99.796)

(Kritik af, at begrundelsen ikke henviste til den relevante retsregel)
(Opbevaring af kopier af afgørelser er bl.a. ønskelig af hensyn til en
senere vurdering af begrundelse og klagevejledning mv. og af hensyn
til aktindsigt)

98.370

(Et medlem at SID fik standset udbetalingen af sine sygedagpenge, fordi
han ikke mødte op til et møde i kommunen. Kritik, da der ikke var
hjemmel til at standse sygedagpengene)

98.380

(Kritik af mangelfulde begrundelser fra Det Sociale Ankenævn og Den
Sociale Ankestyrelse)

98.417

(Post Danmark og Trafikministeriet burde i deres afgørelser have henvist
til tjenestemandslovens § 24 som hjemmel for en ansættelsesretlig sanktion)

98.423

(Beslutning om overførsel til jobbørs ikke anset som en forvaltningsretlig afgørelse, men det havde dog været bedst stemmende med god forvaltningsskik, om klager havde fået en begrundelse forinden overførslen)

98.457

(Kritik af subjektiv urigtig begrundelse i forbindelse med afslag på jobansøgning)

98.478

(Stillingtagen til klage over mundtlig eksamination var en forvaltningsretlig afgørelse. Ved afgørelsen blev eksaminator og censors beskrivelse
lagt til grund. Ved modstridende forklaringer er det ikke tilstrækkeligt at
henvise til de forskellige opfattelser. Myndigheden må derimod redegøre
nærmere for, hvilke af de pågældende oplysninger der er tillagt betydning ved sagens afgørelse)

97.105,
(98.815)

(Erhvervsministeriet opfyldte ikke begrundelsespligten ved at henvise til
offentlighedslovens § 10, nr. 4. Begrundelsen burde indeholde en forklaring på, hvorfor den pågældende korrespondance kunne undtages efter
bestemmelsen)
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97.171,
(98.816)

97.188

97.219,
(98.817)

97.248,
(98.820,
00.743)

(Civilretsdirektoratet burde i begrundelse for afslag på samvær have angivet, hvilke konkrete forhold, der bevirkede, at etablering af samvær
ville gribe forstyrrende ind i barnets tilværelse)
(Kritik af manglende begrundelse fra Told- og Skatteregionen for delvist
afslag i forbindelse med eftergivelse af skat, og af vildledende begrundelse fra Told- og Skattestyrelsen. Den egentlige grund til manglende eftergivelse skyldtes, at restskatten var betalt, mens det af begrundelsen
fremstod som om, klager på ansøgningstidspunktet skyldte den indregnede skat)

(Afslag på anerkendelse af lidelse som arbejdsskade blev begrundet
med, at den beskrevne muskelruptur efter en lægelig vurdering ikke
kunne være arbejdsbetinget. Begrundelsen utilstrækkelig, da det ikke
fremgik, hvorfor lidelsen ikke kunne være arbejdsbetinget)

(Uheldig formulering i afgørelse om tilskud til medicin, da ankenævnets
brev kunne give det indtryk, at nævnet havde vurderet de økonomiske
betingelser og fundet at klager opfyldte dem, hvorved der skabtes berettiget forventning om tilskud, indtil kommunen på ny havde taget stilling
i sagen. Desuden mangelfulde begrundelser ved efterfølgende afslag fra
såvel kommunen som ankenævnet, da man ikke havde redegjort for,
hvordan man var kommet frem til resultatet)

97.273

(Kritik af manglende præcisering af, hvilke forhold der begrundede
kommunens antagelse om, at parret ansås for at leve i et ægteskabslignende forhold, samt manglende angivelse af, hvilke af de bevismæssigt
set usikre forhold ankenævnet havde lagt til grund)

97.316

(Der kunne ikke stilles for vidtgående krav til indholdet af ankenævnets
begrundelse i forbindelse med afgørelsen af en klage over en eksamenskarakter på den juridiske kandidateksamen. Dette skyldes, at begrundelser vedrørende eksamenspræstationer er vanskelige, og at kravene til
specifikation og udførlighed må ses i sammenhæng hermed)

97.333,
(99.788)
96.116

(Kritik af begrundelse i forbindelse med afskedigelsessag)
(Kritik af Indenrigsministeriets udtalelse i en konkret sag, hvorefter ministeriet ikke fandt grundlag for at kritisere Flygtningenævnets sagsbehandling. Ministeriet havde ikke haft kompetence til at udtale en eventuel kritik, men burde have oversendt klagen til nævnet)
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96.139

(Misvisende og utilstrækkelig forklaring på, hvilke konkrete omstændigheder i sagen der havde ført til, at Direktoratet ændrede Statsamtets
afgørelse i sag om fordeling af transportudgifter ved samvær)

96.160

(Standardbegrundelse i forbindelse med afslag på tredjeinstansbevilling
var utilstrækkelig henset til den foreliggende myndighedsinhabilitet)

96.193

(Kritik af, at det ud fra Den Sociale Ankestyrelses begrundelse var usikkert, om der var foretaget en reel vurdering af, hvorvidt de senere fremkomne oplysninger om klagers helbredstilstand kunne have medført et
andet udfald)

96.335,
(97.456)

95.112,
(97.425)

(Afslag til kvote 2 ansøger om optagelse på Københavns Universitet
bygger på administrativt skøn. Begrundelsen skal derfor angive hovedhensynene bag skønsudøvelsen i den konkrete sag. Standardafslag var
derfor ikke tilstrækkeligt)

(I forbindelse med en afskedigelsessag var der ikke i begrundelsen henvist til interne retningslinjer og heller ikke konkret til, hvorfor klageren
skulle afskediges som følge af besparelserne)

95.145

(Kritik af, at det ikke i begrundelsen for afslag på asyl fremgik, hvorvidt
der var taget stilling til, om klager havde netværk i det område, han skulle sendes tilbage til, selvom hans advokat havde lagt vægt på manglende
netværk. Der var pligt til at tage stilling til partens anbringende)

95.162

(Kritik af Flygtningenævnets begrundelse i asylsag)

95.170

(Kritik af utilstrækkelig begrundelse for afslag på tv-interview med indsat i fængsel, da det som anført i begrundelsen var fast praksis, at man på
grund af retsfølelsen altid nægtede interview angående indsattes egne
sager, men derimod ikke om generelle kriminalpolitiske spørgsmål)

95.261,
(96.430)

(Subjektiv urigtig begrundelse ved afslag på skrivemaskine. Kommunen
i 1. instans anså ikke skrivemaskinen som et hjælpemiddel, hvilket var
ukorrekt)

95.269

(Tilbagebetaling af pension på grund af tilsidesættelse af oplysningspligten skulle revurderes af kommunen. Kommunen havde pligt til at give
en begrundelse og en klagevejledning i forbindelse med afgørelsen)

95.298

(Afslag på at indstille ansøgere til apotekerbevilling var en afgørelse,
hvorfor meddelelse til en ansøger herom skulle være ledsaget af en begrundelse)

283

3.3.14. Begrundelse
95.316

(Krav om individuelle begrundelser i afskedigelsessager også selv om
afskedigelserne skete på baggrund af rationaliseringer)

95.335

(Afskedigelsesafgørelse byggede på forkert grundlag, og der var begrundelsesfejl)

95.381

(Irettesættelse af tillidsmand anset som en afgørelse, hvorfor irettesættelsen burde ledsages af en begrundelse med præcis angivelse af hovedhensynene bag kommunens skøn)

94.95

(Kritik af, at afslag på udlevering af en folder fra Hjemmeværnet manglede en henvisning til offentlighedslovens regler samt en redegørelse for
fortolkningen af offentlighedslovens § 4, stk. 1)

94.156,
(96.410)

(Uheldig begrundelse for nedsættelse af ægtefællebidrag, da det fremstod, som om den bidragsberettigede bevidst havde givet urigtige oplysninger. Sagen var imidlertid, at Civilretsdirektoratet mente, at den bidragsberettigede uagtsomt havde fortiet oplysninger)

94.169

(Ikendelse af disciplinærbøde manglede henvisning til de relevante retsregler og var ufuldstændig, da der ikke var redegjort for det forhold, at
klager var udeblevet fra et tilsvarende kursus 3 år tidligere)

94.234

(Værdinedsættelse på bil var ikke ledsaget af begrundelse, selvom vurderingsmyndigheden måtte indse, at klager mente, at værdien var endnu
lavere, hvorfor afgørelsen ikke gav fuldt ud medhold. Senere værdinedsættelse var ledsaget af begrundelse, men denne var mangelfuld, da den
ikke beskrev retsgrundlaget og ikke tog stilling til klagers indsigelser)

94.265

(Lønindeholdelse anset som værende en forvaltningsretlig afgørelse,
hvorfor myndighederne havde pligt til at efterleve forvaltningslovens
krav til sagsbehandling)

94.323

(Det Sociale Ankenævn burde have undersøgt muligheden for, at klager
kunne få delvis boligstøtte. Udslaget af denne undersøgelse burde medtages i begrundelsen for afslaget på fuld boligstøtte)

94.340,
(95.628)
94.360
(95.629
og 97.421)

(Kritik af manglende begrundelse for delvist afslag på aktindsigt)

(Trafikministeriet satte skøn under regel i forbindelse med afslag på kørekort til erhvervsmæssig befordring i stor personbil. Da dette var ulovligt, var begrundelsen ikke tilstrækkelig, da den afspejlede, at der ikke
var sket en konkret vurdering)
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94.383,
(95.629)

94.424

93.72,
(95.626)

93.92,
(94.519)

93.103,
(94.520)

(Kritik af, at forflyttelsesafgørelse i forbindelse med disciplinær straf ikke henviste til retsgrundlaget og ikke tog stilling til bisidderens synspunkter, som var fremkommet under sagen)
(Kritik af ministerium, der fejlagtigt lagde skylden for forsinket fremsendelse af materiale over på journalisten. Ministeriet havde i brevet beklaget, at de ikke havde hørt fra journalisten trods gentagne forsøg på at
komme i kontakt med ham)

(Begrundelse i afskedigelsessag manglede henvisning til regelgrundlag,
ligesom der ikke var en redegørelse for de nærmere omstændigheder, der
var tillagt betydning. Henvisning til samarbejdsvanskeligheder var for
upræcis)

(Retsgrundlaget i begrundelsen var angivet for upræcist, da man ikke
havde angivet lovens nummer og korrekte dato. Der var desuden henvist
til en lov, der senere var ophævet)

(Finansministeriet begrundede afslag på aktindsigt med henvisning til
bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering
fra aktindsigt. Dokumenterne var imidlertid ikke omfattet af bekendtgørelsen, hvorfor ministeriet måtte træffe en ny afgørelse)

93.137

(Kritik af manglende henvisning til tjenestemandslovens § 28 i forbindelse med uansøgt afskedigelse)

93.144

(Kritik af manglende henvisning til de retsregler, som afgørelsen om en
irettesættelse var truffet efter)

93.220,
(95.627)

93.225,
(94.521)

93.253,
(94.522)

(Ejendomsvurdering foretaget på myndighedens eget initiativ er en forvaltningsretlig afgørelse, der skal ledsages af en begrundelse, der indeholder oplysninger om, hvordan beløbene er fremkommet, og efter hvilke regler vurderingen er foretaget)

(Kritik af manglende angivelse af de oplysninger og hensyn som ankestyrelsen lagde til grund ved udmålingen af erhvervsevnetabet, samt af
hvilke konkurrerende hensyn der forelå, og med hvilken procentdel disse
hensyn havde reduceret erhvervsevnetabserstatningen)

(Ukorrekt begrundelse i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven. Begrundelsen henviste i det væsentligste til en bestemmelses indhold før
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1987-lovændringen. Efter lovændringen var vurderingen ændret til ansøgerens fordel)
93.287

(Afgørelse om inddragelse af prøveskilte til motorkøretøj blev meddelt
mundtligt. Ikke kritik, da afgørelsen ikke var af så indgribende karakter,
men en mundtlig meddelt afgørelse bør noteres på sagen i henhold til
god forvaltningsskik)

93.310

(Ankenævnets afgørelse gav ikke klager mulighed for at se, hvilke foranstaltninger der skulle foretages i virksomheden for, at virksomheden
kunne godkendes som praktiksted uden begrænsninger eller betingelser)

93.315

(På baggrund af de meget betydelige ressourcer, et krav om anvendelse
af forvaltningslovens regler om samtidig begrundelse af skriftlige afgørelser ville medføre, fandtes det ikke at kunne fastslås, at beslutninger
om eksamenskarakterer er afgørelser i forvaltningslovens forstand)

93.327

(Rektors begrundelse for afgørelse i sag om klage over karakter var
mangelfuld, da den ikke henviste til rette regelgrundlag. Fejlen kunne
ikke alene betragtes som en formel mangel, da den havde betydning for
sagens rækkevidde)

92.40

(Afslag på udbetaling af feriepenge til en arbejdstager, der ikke holdt ferie, var utilstrækkeligt begrundet)

92.53

(Kritik af, at afslag på aktindsigt alene skete med henvisning til offentlighedslovens § 2, stk. 2. Der skulle være oplyst om grundlaget for at
anvende bestemmelsen)

92.104

(Kritik af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde pålagt en fond at stille garanti uden at henvise til hjemmelsgrundlaget)

92.256

(Den Sociale Ankestyrelse burde have taget udtrykkelig stilling til klagers indsigelse om, at virksomheden havde bevisbyrden for, at lidelsen
ikke var omfattet af loven)

92.267

(Kritik af, at der i en afgørelse om tilbagebetaling af tildelt bistandshjælp
ikke fremgik, hvilke omstændigheder der var blevet lagt vægt på. Det
var uden betydning, at klager mundtligt havde fået meddelt en begrundelse)

92.276,
(93.434)

(Utilstrækkelig begrundelse i forbindelse med tilbagebetaling af bistandshjælp)
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92.312,
(94.517)

(Indstilling til docentstillinger burde have indeholdt en nærmere begrundelse for, at nogle ansøgere blev foretrukket frem for en anden ansøger,
der i øvrigt var blevet fundet kvalificeret)

92.352

(Kritik af utilstrækkelig begrundelse ved afslag på aktindsigt i sag om
godkendelse af plejefamilie til barn)

91.69

(Generel udtalelse angående Flygtningenævnets begrundelser, dels om
den begrundelsesmæssige sammenblanding af beskyttelsesvurderingen
og forfølgelsesrisikovurderingen, dels vedrørende spørgsmålet om
ufuldstændige begrundelser)

91.73

(Kravene til begrundelsen skærpedes i forhold til et omtvistet faktum)

91.102,
(92.482)

(Udvisning af brasiliansk statsborger burde have indeholdt en beskrivelse af gældende praksis og en begrundelse for, hvorfor man i den konkrete sag valgte at fravige denne praksis)

91.111

(Det forhold, at retsgrundlaget overlod nævnet en skønsmæssig beføjelse, fritog ikke for pligten til at angive retsgrundlaget i forbindelse med
en afgørelse)

91.137

(Hvis en sag beror på principielle overvejelser, bør der i begrundelsen
redegøres for de stedfundne overvejelser og deres betydning for afgørelsen)

91.200

(Kritik af, at den angivne begrundelse i en afskedigelsessag var misvisende, da det ikke var den, der faktisk havde motiveret til afgørelsen)

90.67

(Begrundelse for afslag på aktindsigt var mangelfuld, da den ikke præciserede, hvilke dokumenter henvisningen til offentlighedslovens § 2 tog
sigte på. Også kritik af, at ministeriet ikke angav hovedhensynene bag
afslaget i henhold til § 12 og ikke præciserede, at der var tale om anvendelse af bestemmelsens 2. led)

90.71

(Kritik af, at afslag på aktindsigt ikke henviste til de relevante retsregler)

90.117

(I en afgørelse om fri proces er en begrundelse, der formelt opfylder betingelserne i § 24, ikke nødvendigvis tilstrækkelig i det konkrete tilfælde,
hvis den ikke indeholder en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået et
bestemt udfald. Der bør endvidere tages stilling til de anbringender, som
parten har gjort gældende)

90.119,
(91.284)

(Først efter at sagen havde været forelagt Miljøstyrelsen 4 gange og efter
udtrykkelig henvendelse fra ombudsmanden, fik Miljøstyrelsen klargjort
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det hjemmelsmæssige grundlag for afgørelsen om opgravning af en olietank)
90.171
90.197,
(91.299,
92.480)

90.251,
(92.479)

(Forkert hjemmelsangivelse i sag om opgravning af olietank)

(Kritik af Landsskatterettens begrundelse for at have ansat skatteyderens indkomst skønsmæssigt, da det ikke fremgik, at der var foretaget
en konkret vurdering i sagen)

(Det er almindeligt antaget, at der ved anmodning om en skriftlig begrundelse efter forvaltningslovens § 23 sker en suspension af klagefristen, indtil der er meddelt skriftlig begrundelse for en afgørelse)

89.134

(Underrettelse skal ske til parter. Det vil sige de privatpersoner, som må
antages at have en individuel, væsentlig interesse i at få kundskab om
beslutningen. Kritik af annoncering i lokalavis, der ikke blev omdelt i
det berørte sommerhusområde)

89.171

(En part kan på begæring forlange en efterfølgende skriftlig begrundelse
på en mundtlig meddelt afgørelse, jf. § 23. Kommunens manglende efterkommelse måtte bevirke en suspension af klagefristen, selvom der var
forløbet 1½ år)

88.88

(Tvivlsomt om indkaldelse til orienterende køreprøve på baggrund af betinget frakendelse af førerretten måtte anses for at være en afgørelse i
forvaltningslovens forstand. Det måtte dog følge af god forvaltningsskik
sammenholdt med forvaltningsmyndighedernes almindelige vejledningspligt, at en indkaldelse til orienterende køreprøve, som af borgeren
må opleves som bebyrdende og ganske indgribende, burde være ledsaget
af en begrundelse. Henstillet, at den anvendte blanket blev revideret, således at den opfyldte kravene i § 24)

88.127

(Adoptionsnævnet burde i sin begrundelse for et afslag have tilkendegivet, hvorfor en udtalelse, som ansøgeren havde indhentet fra en speciallæge forud for en klage til nævnet, ikke kunne begrunde en ændret vurdering af sagen)

88.130

(Kritik af, at Flygtningenævnets begrundelse – for ikke at anse en udlænding forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter
udlændingelovens § 7 – ikke fremgik af nævnets afgørelse)

87.36

(En overenskomstpart, der var holdt ude af en beslutning om sammenkædning af mæglingsforslag, måtte betragtes som part i relation til afgørelsen. Overenskomstparten havde herefter krav på en begrundelse)
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87.42

(Forligsmands besvarelse af en anmodning om at tilbagekalde et mæglingsforslag måtte anses for at være en afgørelse i forvaltningslovens
forstand. Besvarelsen var herefter ikke fyldestgørende, fordi den manglede en begrundelse)

87.54

(Der var pligt til at begrunde et afslag på aktindsigt)

87.71

(Justitsministeriet burde i overensstemmelse med de i forvaltningslovens
§ 24 opstillede krav have meddelt en egentlig begrundelse for et afslag
på at indbringe en sag om hjemgivelse af et barn for Højesteret)

87.91

(Under behandlingen af en begæring om genoptagelse af en asylsag afviste Flygtningenævnet at lægge vægt på et af en asylsøger fremlagt dokument. Kritik af, at nævnets begrundelse for ikke at tillægge dokumentet vægt ikke fremgik af nævnets afslag på genoptagelsesansøgningen)

87.113

(Begrundelsen skal være både korrekt i forhold til de stillede krav og i
overensstemmelse med sandheden. Veterinærdirektoratet havde tilbagekaldt en godkendelse af en privatkarantæne for papegøjefugle på baggrund af kritik fra karantænens bruger. Kritik af, at den egentlige årsag
til tilbagekaldelsen ikke fremgik af tilbagekaldelsesskrivelsen)

87.144

(Skattedepartementet havde henvist til ansøgerens indkomst- og formueforhold, som ansøgeren naturligvis selv var bekendt med. Kritik af, at
det ikke var anført, hvilke indkomst- og formueforhold der var lagt til
grund ved behandlingen af sagen)

87.229

(Kritik af, at en begrundelse for afslag på dispensation ikke var dækkende)

86.68

(Ministerium burde have præciseret, at dets afslag på fri proces var meddelt, allerede fordi de økonomiske betingelser ikke var opfyldt, og at afgørelsen således ikke indeholdt en stillingtagen til sagens realitet)

86.93

(Kritik af, at Kirkeministeriet havde begrundet en afgørelse om afskedigelse af en organist på en sådan måde, at den måtte give anledning til
tvivl om, hvorvidt de påberåbte forhold kunne bebrejdes organisten som
tjenesteforseelser. Afskedigelsen var begrundet i samarbejdsproblemer)

85.61

(En afgørelse, hvorved det afvistes at genoptage en sag til fornyet behandling, skulle begrundes)

84.174

(Den Sociale Ankestyrelses meddelelse om afvisning af en klage var
omfattet af den almindelige bestemmelse i lov om Den Sociale Ankestyrelse § 10, stk. 1, hvorefter afgørelser skulle udfærdiges skriftligt og være ledsaget af en begrundelse)
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83.57

(Det var væsentligt, at det fremgik, hvilken opfattelse myndigheden
havde af sagens faktum, og hvilke oplysninger der var tillagt betydning,
da sagens faktiske omstændigheder var omtvistede)

83.192

(Ønskeligt, om ministerium ud over henvisning til, at afgørelsen havde
hjemmel i vejloven, havde præciseret, på grundlag af hvilken bestemmelse i loven, afgørelsen var truffet)

82.27

(Arbejdsdirektoratet og Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikrings afgørelse om tilbagekaldelse af efterløn, som fandtes at være modtaget med
urette, indeholdt ikke angivelse af hjemlen for tilbagebetalingskravet eller en nærmere angivelse af, hvad myndighederne havde lagt vægt på
ved afgørelsen. Direktoratet blev anmodet om en udtalelse om, hvorvidt
direktoratet ville være indstillet på i afgørelser om tilbagebetaling af efterløn, som fandtes at være modtaget med urette at angive, dels hjemlen
for tilbagebetalingskravet, dels de forhold, som der var lagt vægt på ved
afgørelsen om tilbagebetaling)

81.214

(Henstillet, at ministerium sikrede, at afgørelser efter vejlovgivningen
indeholdt angivelse af, med hjemmel i hvilken/hvilke bestemmelser afgørelsen var truffet)

79.82

(Breve manglede en nærmere angivelse af, hvilke oplysninger og vurderinger af oplysningerne der havde ført Den Sociale Ankestyrelse frem til
det, der betegnedes som begrundelsen, men som ret beset var konklusionen. Brevene indeholdte en angivelse af hvilke oplysninger, der var indgået i beslutningsgrundlaget, men der manglede en nærmere angivelse
af, hvilke oplysninger og vurderinger af oplysningerne der havde ført
ankestyrelsen frem til det, der betegnedes som begrundelsen)

79.224

(Den Sociale Ankestyrelses afslag på en ansøgning om invalidepension
indeholdt ikke en fyldestgørende begrundelse. Afslaget indebar endvidere at begrundelsespligten i ankestyrelseslovens § 10, stk. 1, var tilsidesat)

78.132,
(79.51,
80.37)

78.402

(De standardbegrundelser, som Den Sociale Ankestyrelse anvendte i
forbindelse med afslag på invalidepension, afveg meget væsentligt fra de
krav, der efter almindelig forvaltningsretlig opfattelse normalt må stilles
til indholdet af en lovbestemt begrundelse. Henstillet, at ankestyrelsen
tog spørgsmålet om ændring af styrelsens nuværende praksis vedrørende
begrundelsen på afslagene i invalidepensionssager op til overvejelse, idet
standardbegrundelserne bl.a. som regel ikke gav tilstrækkeligt grundlag
for en vurdering af afgørelsernes rigtighed)
(Afgørelsen beroede på et administrativt skøn. Begrundelsen for afgørelsen skulle derefter angive de hovedhensyn, der havde været bestemmende for skønsudøvelsen)
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76.127

(Kritik af, at et tilsynsråd ikke over for en kommunalbestyrelse havde
tilkendegivet, at en protokoltilførsel, hvorved et flertal i kommunens udvalg for kulturelle anliggender kommenterede et medlems motiver for et
særstandpunkt, ikke burde være medtaget i beslutningsprotokollen)

75.162

(Der stilles krav om samtidig begrundelse. Er dette imidlertid ikke sket,
bør en efterfølgende anmodning herom følges)

75.195

(Tvivlsomt fortolkningsspørgsmål måtte kræve, at der redegjordes nærmere for, hvorfor myndigheden havde anset den valgte fortolkningsmulighed for den rigtigste)

75.237

(Begrundelse var utilstrækkelig, fordi begrundelsen i hovedsagen alene
var en gengivelse af en vedtægtsbestemmelse, hvorfor beskrivelsen af de
faktiske forhold ikke var tilstrækkelig præcis)

75.416

(Kritik af, at Miljøministeriet i en sag om erstatning efter by- og landzoneloven havde anvendt en begrundelse, som ikke kunne anses for reelt
dækkende, i en meddelelse til den erstatningssøgende om erstatningskravets berettigelse)

74.367

(Kritik af, at Landsskatteretten i begrundelsen for en kendelse ikke havde omtalt den relevante lovbestemmelse og heller ikke havde redegjort
for rettens vurdering af de faktiske forhold)

73.84

(Kritik af, at Justitsministeriet havde udtalt, at en afgørelse om aktindsigt
til brug for en verserende retssag burde træffes af den ret, for hvilken sagen verserede, da begrundelsen ellers kunne give anledning til misforståelser. Ministeriet burde klart have tilkendegivet, at den pågældende
ikke havde krav på aktindsigt, og at den omtalte begrundelse således
alene havde relation til spørgsmålet om, hvorvidt hans anmodning efter
et meroffentlighedsprincip burde imødekommes)

73.86

(Formuleringen af en skrivelse fra Boligministeriet kunne give anledning
til misforståelse, idet skrivelsen naturligt måtte læses på den måde, at
ministeriet ved sin stillingtagen havde lagt hovedvægten på en oplysning
fra et amtsråd. Denne oplysning kunne imidlertid næppe i sig selv være
udslagsgivende for ministeriets holdning, og ministeriet burde derfor
være fremkommet med en mere nøjagtig og udtømmende angivelse af
de hensyn, som lå til grund for afgørelsen)

73.110

(Kritik af, at det af en opsigelsesskrivelse fremgik, at en afskedigelse
hovedsageligt beroede på, at et vikariat var udløbet, mens den virkelige
baggrund for afskedigelsen måtte antages at have været samarbejdsvanskeligheder)
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73.239

(En begrundelse skal være objektiv rigtig. Afslag på aktindsigt var i første omgang begrundet i den dagældende offentlighedslovs § 6, stk. 1,
men det erkendtes senere, at den pågældende bestemmelse ikke kunne
begrunde et afslag på aktindsigt)

73.306

(Begrundelse for afslag kunne ikke anses for dækkende. Myndigheden
angav at have truffet afgørelsen på grundlag af »samtlige de i sagen foreliggende oplysninger«, mens der reelt var truffet en »allerede fordi« afgørelse på grundlag af en enkelt oplysning/kriterium)

72.177

(Henstillet, at rigsadvokaten udtrykkelig oplyste vedkommende klager
om, at omgørelsesfristens udløb var til hinder for omgørelse. Endvidere
henstillet, at dette sker, selv om Rigsadvokaten har foretaget en realitetsprøvelse af klagen, idet den nævnte oplysning giver den mest dækkende
orientering om klagerens retsstilling)

71.19

(Kritik af, at forstanderen for forsvarets civilundervisning dagen efter
opsigelse af en faglærer gav faglæreren en anbefaling, hvis vurdering af
hans egnethed stod i åbenlyst misforhold til de vurderinger af faglæreren, som forstanderen havde afgivet over for undervisningsinspektionen)

70.21

(Kritik af, at Kildeskattedirektoratet i en skrivelse havde udtalt, at en tidligere ansat i ansættelsesperioden havde udført de pålagte opgaver til direktoratets tilfredshed, når afskedigelsen bl.a. havde været begrundet i, at
hun passede sit arbejde dårligt)

65.36

(Boligministeriet havde begrundet et afslag på en anmodning om nedlæggelse af et foreløbigt forbud efter byplanlovgivningen mod et fabriksbyggeri med, at ministeriet ikke på egen hånd, men kun efter forudgående begæring af vedkommende kommunalbestyrelse, kunne nedlægge et sådant forbud. Det var ikke korrekt. Boligministeriet kunne også
uden sådan begæring med byplannævnets tilslutning nedlægge forbud,
og dette burde have fremgået af begrundelsen)

64.107

(Urigtig begrundelse. Ministeriet havde begrundet afslag på et ansøgt
vederlag med manglende hjemmel. Der var imidlertid hjemmel til vederlaget med Lønningsrådets samtykke, men der havde ikke været anledning til at søge dette samtykke)

59.23

(Utilstrækkelig begrundelse for afslag på erstatning i anledning af ulykkestilfælde i tysk KZ-lejr. Direktoratet for ulykkesforsikringen burde
havde meddelt parten, at det ikke fandt, at der forelå tilstrækkeligt
grundlag for at dispensere fra den i erstatningsloven fastsatte anmeldelsesfrist og ikke som begrundelse for afslaget alene havde henvist til, at
fristen var overskredet)
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Spørgsmålet om begrundelsespligten er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i
afsnit 3.2.:
04.569 (609 ff.), 03.735 (759 ff.), 03.794 (846 og 924), 99.693 (748ff., 756 og 781f.),
98.723 (751ff. og 780), 95.481 (513ff. og 565), 95.437 (441ff.), 92.363 (33, 378ff., 754 og
443f.), 91.207 (217ff.), 90.458 (27f. og 482ff.), 90.339 (29, 358f., 373ff. og 400ff.), 89.241
(302f.), 88.249 (256, 276ff. og 306f.).

3.3.15.

Klagevejledning

Efter § 25, stk. 1, i forvaltningsloven, skal enhver afgørelse, der meddeles
skriftligt, og som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, være
ledsaget af en klagevejledning. Klagevejledningen skal angive klageinstans
og oplysning om fremgangsmåde ved indgivelse af klage samt oplyse om
eventuelle tidsfrister for indgivelsen af klage.
Der er ikke pligt til at give klagevejledning, hvis afgørelsen giver parten
fuldt ud medhold.
Der er heller ikke pligt til at give klagevejledning i forbindelse med afgørelser, hvor myndigheden har den endelige administrative afgørelse i sagen.
Der er f.eks. ikke pligt til at give klagevejledning om eventuelle »klagemuligheder« internt i myndigheden.
Manglende klagevejledning medfører normalt, at klagefristen suspenderes.
Konkrete domme:
2006.621 H

(Arbejdssøgende, som i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplan
havde modtaget klagevejledning, anset for at være gjort bekendt med
adgangen til at klage over handlingsplanen og over arbejdsformidlingens
konkrete aktiveringstilbud)

2005.397 S

(I en sag om påbud fra Sikkerhedsstyrelsen om tilbagekaldelse af en
række barnevogne burde aIJ¡UHOVHUQHKDYHLQGHKROGWYHMOHGQLQJRPDGJDQ
JHQ WLO DW EHJ UH VDJHQ LQGEUDJW IRU GRPVWROHQH YHG 6LNNHUKHGVVW\UHOVHQV
IRUDQVWDOWQLQJ)

2005.1537 H

(Toldmyndighedernes tilbageholdelse af varemærkeforfalskede varer
med hjemmel i EF-forordningen om indgreb over for varemærkeforfalskede og piratkopierede varer kunne ikke indbringes for højere administrativ myndighed, og der var derfor ikke pligt til at give klagevejledning)

2002.1060 V

(I en sag om tilbagekaldelse af tilladelse til godskørsel kunne en senere
skrivelse alene anses som en præcisering af lovgrundlaget for tilbagekaldelsen, og dermed skulle der ikke gives fornyet klagevejledning)
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1990.824 H

(Afgørelse truffet af Miljøankenævnet den 6. juni 1985 indeholdt ikke
oplysninger om, at søgsmålsfristen var 6 måneder. Søgsmål anlagt den 4.
maj 1987 afvist på trods af den manglende underretning m søgsmålsfristen, da der var tale om en væsentlig overskridelse af søgsmålsfristen,
som ikke var rimeligt begrundet)

1970.837 V

(Påbud opretholdt, selvom påbudet ikke indeholdt oplysninger om, til
hvilken myndighed modtageren af påbudet kunne klage)

1969.223 Ø

(Myndighed havde i sin begrundelse for en ekspropriation henvist til en
bestemmelse, som var ophævet på afgørelsestidspunktet. Ekspropriationen havde dog hjemmel i en anden bestemmelse. Begrundelsesmanglen
medførte ikke annullation af afgørelsen)

1943.402 Ø

(Afskedigelse af gravid kvinde med den begrundelse, at kommunen ikke
ønskede at beskæftige gifte kvinder fremover. Afgørelsen ikke tilsidesat
som følge af begrundelsesmangler, da begrundelsen var objektivt korrekt. Afgørelsen blev imidlertid kendt ugyldig, da afgørelsen var i strid
med lov om lige adgang til offentlige stillinger)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-14-3

(Klagefristen suspenderet i en sag om nedsættelse af kontanthjælp, idet
kommunen ikke havde ledsaget sin afgørelse med en klagevejledning
om adgangen til at påklage afgørelsen til Det Sociale Nævn)

04.262

(Det var beklageligt, at en kommune ikke vejledte en borger om, at et afslag på opførelse af en svinestald kunne påklages til Skov- og Naturstyrelsen)

04.476

(Det var beklageligt, at en politimyndighed ikke havde vejledt om, at tilbagekaldelsen af en transporttilladelse kunne påklages til Færdselsstyrelsen)

03.379

(Det var beklageligt, at et statsamts afgørelse om at beskikke den af
kommunen indstillede kandidat til posten som formand for huslejenævnet ikke var ledsaget af en klagevejledning)

03.463,
(04.566)

01.117

(Der var ikke krav om, at en klagevejledning indeholdt oplysning om, at
rekursmyndigheden kunne ændre afgørelsen til skade for borgeren)
(En kommune besluttede at indstille betaling for en drengs skolegang
på privatskole. Ikke kritik af, at kommunens afgørelse blev meddelt
drengens fader mundtligt og uden klagevejledning. Kravet om klagevejledning i forvaltningslovens § 25 gælder kun skriftlige afgørelser.
Klageren havde endvidere ikke bedt myndigheden om at genoptage
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sagen, og der forelå heller ikke andre særlige omstændigheder, der
kunne medføre, at kommunen burde have vejledt klageren om muligheden for at klage over afgørelsen)
99.257

(Et lokalradionævn inddrog en lokalradiostations sendetilladelse. Kritik af, at afgørelsen ikke var ledsaget af en vejledning om muligheden
for at klage over afgørelsen til nævnet. Dette gjaldt uanset, at den lokale radiostation efterfølgende blev vejledt om klageadgangen)

99.550

(Nogle borgere klagede til en kommune over, at en nabo havde fået
dispensation fra byggereglerne. Kritik af, at kommunen havde ledsaget sin afgørelse af en fortrykt klagevejledning, som måtte anses for
vildledende, idet den måtte give borgerne det indtryk, at de var berettigede til at påklage afgørelsen)

97.128

(En kaptajn klagede over, at et bedømmelsesråd havde afvist at uddybe sin vurdering af kaptajnens egnethed til forfremmelse. En forsvarschef besvarede i et brev klagen med, at bedømmelsesrådets vurdering
ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Kritik af, at forsvarschefen i sit brev undlod at gøre kaptajnen bekendt med muligheden for at klage til Forsvarsministeriet over forsvarschefens afgørelse)

97.323

(Dekanen for Det Humanistiske Fakultet i Århus afviste en klage over,
at en bestemt person var blevet formand for et bedømmelsesudvalg.
Kritik af, at dekanen ikke samtidig havde vejledt klager om klagemulighederne, jf. forvaltningslovens § 25)

96.185,
(97.437)

95.369,
(96.434)

94.234

(En skatteregion havde givet en borger meddelelse om en modregning,
der var begæret af en kommune. Over for borgeren måtte kommunens
begæring betragtes som en afgørelse om modregning i første instans.
Det var derfor kommunen, der havde pligten til at begrunde afgørelsen
og give klagevejledning. Kritik af, at afgørelsen ikke var meddelt af
kommunen selv)

(Ved afgørelse af, om en gymnasieelev skulle til eksamen på særlige vilkår, var rektor forpligtet til at give klagevejledning. Det var ikke tilstrækkeligt, at rektor havde bedt studenten kontakte den studievejleder,
der skulle give vejledning, eller at eleven tidligere havde fået tilsvarende
afgørelse samt ved undervisningsårets begyndelse havde fået udleveret
en bekendtgørelse, hvoraf reglerne om klageadgang fremgik)
(Kritik af manglende klagevejledning i forbindelse med afslag på aktindsigt. Klageinstansen burde have påtalt den manglende klagevejledning)
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94.413

(Myndighed havde formuleret klagevejledning sådan, at det ikke i almindelighed var muligt at klage over den pågældende afgørelse. Klagevejledningen var for upræcis)

91.161

(Klagefrist kunne anses for at begynde at løbe, før partsrepræsentanten
havde fået meddelelse om afgørelsen og den medfølgende klagevejledning)

90.251,
(92.479)

(91.387)

89.54
(93.415)

(Anmodning om efterfølgende skriftlig afgørelse efter § 23 medførte, at
klagefristen blev suspenderet)
(Der er ikke efter forvaltningslovens § 25 pligt til at oplyse, at der ikke
kan klages over en afgørelse, eller at parten kan klage til ombudsmanden)

(Fastsættelse af klagevejledning i bekendtgørelsesform efter § 25, stk. 2)

88.164

(Da afgørelsen ikke gav fuldt ud medhold, burde afgørelsen have indeholdt en klagevejledning. Det var ikke tilstrækkeligt at vedlægge et cirkulære om de samlede klageveje på området, medmindre afgørelsen indeholdt en udtrykkelig henvisning til cirkulærets bestemmelser om klagevejene)

87.95

(Kritik af, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning, havde vejledt ansøgeren om muligheden for domstolsbehandling efter retsplejelovens § 998, selv om der ikke var tale om en
klage til en anden forvaltningsmyndighed)

85.48

(Spørgsmål om rettidig indgivelse af klage til anden instans, jf. også § 7,
stk. 2. Sagen var særlig problematisk, fordi klagen ikke var indgivet til
en forvaltningsmyndighed)

85.163

(Bestemmelser om klagefrist er principielt kun anvendelige på klager,
der angår forhold, som i øvrigt er undergivet klageinstansens kompetence. I tilfælde, hvor det er åbenbart, at denne grundlæggende procesforudsætning ikke er opfyldt, må klagen afvises med henvisning hertil, uanset
om klagen er ”rettidigt” indgivet. Hvis en stillingtagen til kompetencespørgsmålet kræver nærmere undersøgelse, vil det derimod ofte være
forsvarligt at afvise at realitetsbehandle en for sent indgivet klage med
henvisning hertil; men det bør da i fornødent omfang samtidig markeres,
at der ikke er taget stilling til, om en rettidigt indgivet klage ville have
kunnet undergives realitetsbehandling. Den Sociale Ankestyrelse burde
ikke i en konkret sag have afvist at realitetsbehandle alene med henvisning til, at klagefristen var overskredet, da det efterlod det indtryk, at an-
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kestyrelsen ville have anset sig for kompetent til at realitetsbehandle en
rettidigt indgivet klage over samme forhold)
84.54

(Over for Skattedepartementet rejst spørgsmålet om, hvorvidt der måtte
være anledning til at udforme den af en kommunal skatteforvaltning anvendte blanket »Meddelelse om udlæg«, således at den kom til at indeholde angivelse af klagemulighed og klagefrist. Skattedirektoratet tog
herefter sagen op)

83.83

(Klagevejledningen kunne lægges ved afgørelsen som en standard. Men
vejledningen skulle følge den enkelte afgørelse, og myndigheden kunne
derfor ikke blot henvise til, at klagevejledningen f.eks. findes optrykt i
en folder eller lignende)

83.219

(Klagefristens beregning. Fristen udløber ved kontortids ophør)

82.104

(Kritik af, at der ikke var givet en værnepligtig individuel vejledning om
klagemuligheden til Forsvarsministeriet i forbindelse med Forsvarskommandoens afgørelse om udtagelse til sergentelev og om forlænget
tjenestetid)

80.730

(Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, vil det i almindelighed være rigtigst at anse klagefristen forlænget til den første hverdag
herefter)

79.123

(Hovedreglen er, at myndigheder, der træffer afgørelser, som kan påklages, samtidig med afgørelsen giver vejledning om klagemuligheder, nu §
25)

78.120

(Retsvirkning af manglende klagevejledning. Den omstændighed, at klagevejledning i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 66 ikke som foreskrevet var blevet givet til en nabo sammen med underretning om afgørelsen, kunne ikke medføre, at godkendelsen af en minkfarm måtte anses
for ugyldig)

78.266

(Under henvisning til den seneste forvaltningspraksis blev Forsvarsministeriet forespurgt, om der på værnepligtslovens område blev fulgt en
ordning, hvorefter der blev givet klagevejledning. Ministeriet meddelte,
at der fremover ville blive givet individuel klagevejledning i sager vedrørende afslag på ansøgning om udsættelse med indkaldelse til forsvaret)

75.152

(Manglende klagevejledning. Henstillet, at Den Sociale Ankestyrelse tog
en klage over en afgørelse truffet af sikringsstyrelsen op til realitetsbehandling, uanset at klagefristen var overskredet)

75.242

(Det fulgte af god forvaltningsskik, at der i videst muligt omfang burde
gives borgerne oplysning og vejledning med hensyn til en bestående
klagemulighed navnlig i tilfælde, hvor reglerne om klage var nærmere
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fastsat i loven, og hvor der var fastsat bestemte frister for klagens indgivelse)
75.323

(Der bør i videst muligt omfang gives borgerne oplysning om vejledning
med hensyn til bestående klagemulighed, navnlig i tilfælde hvor reglerne
om klage er nærmere fastsat i loven, og hvor der er fastsat bestemte frister for klagens indgivelse, jf. også 78.266)

74.101

(Undladelse af at give klagevejledning, herunder vejledning om klagefrist, har den virkning, at klagen ikke kan afvises, fordi klagefristen er
sprunget)

74.159

(Afslag på besøgstilladelse til arrestanter. Antaget, at den polititjenestemand, der i den konkrete sag gav parten besked om, at han ikke kunne
forvente at opnå besøgstilladelse, havde pligt til ikke alene at oplyse ham
om hans adgang til at få det meddelte afslag forelagt for politimesteren,
men også pligt til at vejlede ham om hans adgang til at få et eventuelt afslag fra politimesteren indbragt for retten)

74.177

(Hvorvidt Justitsministeriet havde overvejet at træffe foranstaltninger for
at sikre, at bidragspligtige samtidig med meddelelsen om et afsoningsdekret får vejledning om adgangen til domstolsprøvelse)

74.221

(Kritik af, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke havde gjort A bekendt med sin adgang til at få beslutningen om, at tilsynet skulle føres af
danske myndigheder, prøvet ved retten. Dette var særligt påkrævet i en
sag som denne, hvor A var prøveløsladt i Sverige)

74.238

(Adgang til domstolsprøvelse af Skattedepartementets afgørelser i klagesager om arve- og gaveafgiftsberegning. Der var en særlig grund til vejledning om adgangen til domstolsprøvelse, når denne adgang ikke alene
bestod i, at den private part kunne anlægge sag, men havde den kvalificerede form, at parten kunne forlange, at den offentlige myndighed optrådte som sagsøger)

73.386,
(75.42)

64.125

(Antaget, at der på grundlag af principper om god forvaltningsskik burde
ydes klagevejledning (nu § 25))
(På baggrund af en konkret socialsag, hvor Direktoratet for Sygeklagevæsenet ikke havde givet vejledning om, at afgørelsen kunne påklages til
Socialministeriet, fandt ombudsmanden anledning til at anmode Justitsministeriet om at gøre spørgsmålet om klagevejledning til genstand for
overvejelser i et udvalg. Dette blev begrundet med, at adgangen til at
indbringe en sag for en højere administrativ myndighed har baggrund i
ønsket om den størst mulige retsbeskyttelse for borgerne. Denne retsbeskyttelse bliver imidlertid kun effektiv, hvis ankeadgangen er borgerne
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bekendt, og det må derfor være ønskeligt, at ankevejledning gives i videst muligt omfang.
58.40

(Selvom der ikke direkte bliver forespurgt om klagemuligheder, bør der i
videst muligt omfang gives klagevejledning)

56.150

(Politimester burde have oplyst en borger om muligheden efter retsplejeloven for at indbringe et spørgsmål om beslaglæggelse for retten)

56.159

(Det var en fejl, at et regiment med sin afgørelse til en værnepligtig ikke
havde overholdt den militære retsplejelovs bestemmelser om aktivt at
give klagevejledning)

Spørgsmålet om klagevejledning er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:
04.569 (613), 03.735 (765), 98.723 (757f. og 780), 95.481 (528ff. og 566), 90.458 (497f.),
90.339 (358), 89.241 (304), 88.249 (276 og 305).

3.3.16.

Afgørelsens form

Der er ikke nogen almindelig regel om, at afgørelser skal være skriftlige.
Dette kan også udledes modsætningsvist af forvaltningslovens § 23 om
mundtlige afgørelser.
I mange tilfælde er skriftlighed dog foreskrevet i særlovgivningen.
I praksis er sagsbehandlingsformen i dansk ret i vidt omfang skriftlig. Også retssikkerhedshensyn taler for anvendelsen af skriftlighed, idet skriftlige
afgørelser bedre lader sig dokumentere.
Det antages herudover, at der blandt andet gælder et krav om skriftlighed i
forbindelse med særligt bebyrdende forvaltningsafgørelser.
Konkrete domme:
1997.1557 V

(Skov- og Naturstyrelsens påbud om at ophøre med at anvende klitfredet areal til græsning og flytte hegn ind bag klitfredningslinien ikke
formuleret tilstrækkeligt præcist til, at modtageren af påbudet kunne
straffes alene for undladelse af at have fjernet det oprindelige hegn)

1964.357/1 Ø

(Påbud om forbud mod at holde katte var ikke meddelt skriftligt og
begrundet i overensstemmelse med sundhedsvedtægten. Afgørelsen
ansås derfor som ugyldig)

1954.70 H

(En af et sogneråds meddelt tilladelse til at opføre benzintank og servicestation måtte fortolkes som en uforbeholden tilladelse i overens-
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stemmelse med adressatens ansøgning. Sognerådet tilpligtedes derfor
til at anerkende denne ret uanset indholdet af den vedtagne lokalplan
for området)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
03.130

(Der var ikke krav om, at en afgørelse om hjemsendelse af en konstabel
fra tjeneste i udlandet, der meddeles mundtligt i medfør af forvaltningslovens § 23, skulle begrundes. Da konstablen heller ikke efterfølgende
bad om en sådan begrundelse, var begrundelsesreglerne i forvaltningsloven overholdt. Det havde imidlertid været hensynsfuldt og dermed bedst
stemmende med principperne om god forvaltningsskik, hvis den mundtlige afgørelse, der var særligt indgribende, blev ledsaget af en begrundelse, og det var beklageligt, at dette ikke skete. Da der var givet en vis
om end ikke tilstrækkelig mundtlig begrundelse under en samtale med
konstablen, foretog ombudsmanden sig ikke yderligere i sagen)

02.93

(Finansstyrelsen var ikke berettiget til at formulere en afgørelse om nedsættelse af studiegæld som et tilbud. Baggrunden herfor var, at tilbudskonstruktion kunne bibringe adressaten den fejlagtige opfattelse, at afgørelsen kan bortfalde, hvis den pågældende ikke accepterer nedbringelsen
og f.eks. klager over afgørelsen, og at den pågældende forpligter sig til
en bestemt afviklingsordning. Tilbudskonstruktionen var tillige egnet til
at forvirre myndigheden, der anså afgørelsen for bortfaldet, da den pågældende klagede)

02.519

(En kommunes advarsel til en sagsbehandler om, at hun ville blive afskediget, hvis hun for fremtiden ikke udviste loyalitet, eller hvis hun
fremover underkendte andre medarbejderes og lederes kompetencer, eller fik borgerklager med baggrund i utilfredsstillende sagsbehandling,
indeholdt ingen tidsmæssig begrænsning af, hvor længe advarslens gentagelsesvirkning skulle vare, og var samlet set så upræcis, at advarslen
måtte anses for ugyldig)

97.235

(Kritik af myndigheds sprogbrug, herunder anvendelsen af udtrykket
tidsrøver om en borger)

94.424

(Kritik af, at en myndighed uberettiget skrev bebrejdende til en ansøger)

93.173,
(94.521)

93.287

(Det havde været rigtigst, om Nationalmuseet skriftligt og ikke mundtligt som sket havde besvaret en skriftlig henvendelse fra opsynsbetjentenes fagforening)
(Politiets afgørelse om at inddrage en borgers prøveskilte til motorkøretøjer blev meddelt mundtligt. Da afgørelsen ikke var særligt indgribende,
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var der ikke kritik af den mundtlige form. En mundtlig meddelt afgørelse
bør dog efterfølgende noteres på sagen)
92.141

(Som følge af en i pressen verserende kritik af politiet, havde politiet
udelukket en journalist fra at modtage informationer. Afgørelsen burde
være meddelt skriftligt)

92.267

(Afgørelse om tilbagebetaling af kontanthjælp. Det måtte anses for god
forvaltningsskik, at en sådan afgørelse meddeles i form af et brev, der
underskrives af myndigheden og stiles til støttemodtageren)

92.276,
(93.434)

(Kommune traf afgørelse om, at to ægtefællers kontanthjælp for en periode skulle udbetales med tilbagebetalingspligt. Afgørelsen burde være
meddelt skriftligt)

91.150

(Det stemte bedst overens med principperne i forvaltningslovens § 7 og
§ 22, hvis Told- og Skattestyrelsen havde kontaktet A for at få afklaret,
om hun kunne læse en tysk skrivelse og i benægtende fald havde tilbudt
hjælp til oversættelse)

88.144

(Kritik af, at en person, der var blevet anholdt og hensat til afsoning af
underholdsbidrag, ikke samtidig havde modtaget vejledning om adgangen til domstolsprøvelse. Afgørelser om hensættelse til afsoning af underholdsbidrag bør meddeles parten skriftligt)

86.79

(Overordentlig kritisabelt, at Direktoratet for Udlændinge i praksis normalt havde gennemført udsendelser af asylansøgere, før Flygtningenævnets afgørelser havde foreligget i skriftlig form)

84.79

(Der antages at gælde et krav om skriftlighed, hvor en forvaltningsafgørelse i medfør af speciallovgivningen skal ledsages af samtidig begrundelse)

84.123

(Fredningsstyrelsen afgav udtalelse i en sag. Udtalelsen blev afgivet i
form af to håndskrevne notater. Kritik af formen, der kunne efterlade
tvivl om styrelsens stillingtagen til sagens realitet)

80.332

(Mundtlig udnævnelse af en tjenestemand ansås for bindende. Der blev
lagt vægt på, at afgørelsen var meddelt af bl.a. direktionens formand,
som ifølge dennes stilling havde beføjelse til at meddele direktionens beslutninger)

77.365

(Kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende en ansøgning om tilladelse til opsætning af henvisningstavler til en kro ved hovedlandevejen
tilkom Vejdirektoratet. Kritik af, at amtet ikke straks efter at have modtaget Vejdirektoratets afgørelse vedrørende en ansøgning underrettede
ansøgeren om afgørelsen)
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63.39

(Skriftlige ansøgninger bør besvares skriftligt)

59.201

(Underskriften fra den person, der har udfærdiget afgørelsen, bør gentages med maskinskrift eller stempel)

55.92

(Kritik af en uklar formulering, selvom der ikke var uklarhed med hensyn til selve afgørelsen)

Spørgsmålet om afgørelsens form er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:
04.569 (621), 99.693 (764ff. og 782), 91.207 (248ff.), 90.339 (27, 367 og 387f.), 88.249
(257).

3.3.17.

Afgørelsens meddelelse

Konkrete afgørelser skal kundgøres over for afgørelsens parter. Der er ikke
almindelige krav til, hvilken fremgangsmåde der bør benyttes, ud over at det
må kræves, at afgørelsen meddeles direkte til parten. Meddelelsen er en retlig
forudsætning for, at afgørelsen kan få virkning efter sit indhold.
Har parten en repræsentant, skal meddelelsen gives til denne.
Afgørelsen skal formuleres så klart og præcist, at adressaten ikke kommer
i tvivl om dens retlige rækkevidde. Afgørelsen bør meddeles af den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Hvis myndigheden ikke har underrettet parten i forbindelse med, at afgørelsen blev truffet, har myndigheden tilsidesat en grundlæggende sagsbehandlingsregel. Denne fejl anses altid for at være en væsentlig formel mangel. En sådan mangel medfører normalt afgørelsens ugyldighed, jf. f.eks. U
1989.442 H. Kun i tilfælde, hvor ganske særlige omstændigheder – f.eks.
hensyn til adressaten – taler for at opretholde afgørelsen, kan afgørelsen på
trods af den grundlæggende sagsbehandlingsfejl fastholdes som gyldig.
Konkrete domme:
2004.1230 Ø

(En kommunes erhvervsaffaldsordning, hvormed alle erhvervsejendomme skulle betale et bygningsarealafhængigt fællesbidrag til ordningen, var behørigt offentliggjort, idet alle kommunens erhvervsejendomme inden ordningens ikrafttræden havde fået tilsendt et brev, der beskrev
ordningen og beregningen af det gebyr, ejerne skulle yde)

2003.712 V

(Betingelse i alkoholbevilling til diskotek om anvendelse af adgangskontrollerende personale godkendt af politiet ansås for uhensigtsmæssigt
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formuleret. Da den mest nærliggende fortolkning af bestemmelsen imidlertid var almindelig kendt i branchen, blev bevillingsindehaveren dømt
for gentagne gange at have overtrådt betingelsen)
2000.1810 H

(Kommune anset for berettiget til at opkræve kloakafgifter i overensstemmelse med vedtaget betalingsvedtægt, selvom tidligere vedtagne afvandingskommissionskendelser ikke blev formelt ophævet i forbindelse
med vedtagelse af generel betalingsvedtægt. Lagt vægt på, at sagsøgerne, som påstod betalingsvedtægten uanvendelig, var blevet orienteret om
ændringerne)

1998.509 V

(En udlænding kunne ikke straffes for overtrædelsen af et polititilhold i
perioden, indtil den pågældende fik tilholdet oversat, uanset tiltalte
tilkendegav at have forstået, hvad tilholdet indebar. Fastslået, at det var
betænkeligt at anse tilholdet for meddelt forud for det tidsrum, hvor
tilholdet blev oversat)

1989.442 H

(Kommune pålagt at acceptere overdragelse af ejendom, som var pålagt
tilbudspligt, da pålægget først blev meddelt ejeren af ejendommen efter,
at ejeren havde indgået endelig aftale om overdragelse af ejendommen)

1980.880 V

(En kommunes afgørelse kunne ikke anses for meddelt til klageberettigede, før amtet skriftligt havde meddelt den klageberettigede afgørelsen.
Klagefrist beregnet fra det tidspunkt, hvor klager havde fået meddelelse
om afgørelsen, uanset at afgørelsen var truffet og meddelt adressaten
knap 10 måneder forinden)

1969.455/2 V

(Pålæg til arbejdsgiver om tilbageholdelse af skyldig skat i en tjeners
drikkepenge anset for ugyldigt, da tjeneren ikke samtidig havde fået
meddelelse om pålægget og om, at arbejdsgiveren havde ret til uden varsel at afskedige tjeneren, hvis denne vægrede sig ved at indbetale det beløb, som skulle tilbageholdes)

1953.242 H

(Kommunens anmodning om løntilbageholdelse i lønnen hos en ansat på
et gods ikke anset for at være meddelt korrekt, da anmodningen var stilet
til godsets inspektør og ikke til godsets ejer, som var den ansattes arbejdsgiver)

1951.372/1 Ø

(Huslejenævns afgørelse, som var meddelt husejeren under et møde i
nævnet og senere meddelt skriftligt ansås for at være meddelt ved den
mundtlige meddelelse, hvorfor klagefristen også begyndte at løbe fra
dette tidspunkt)

1934.271 H

(Afgørelse om afskedigelse af ansat, som ansås for at være bortgået fra
tjenesten anses først for at have virkning fra det tidspunkt, da afgørelsen
blev meddelt den ansatte)
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Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-14-3

(En kommunes beslutning om at nedsætte kontanthjælpen var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Denne afgørelse havde imidlertid ikke nogen retsvirkning, før den var meddelt parten. Da afgørelsen om
nedsættelse af kontanthjælp fra den 1. juli 2003 fremgik af en udbetalingsmeddelelse til parten, der var udskrevet den 27. juni 2003, blev det
lagt til grund, at afgørelsen var meddelt forud for den 1. juli 2003)

05-20-3

(En kommune var ikke afskåret fra at afstå fra at besvare henvendelser
fra en borger vedrørende ansøgninger/spørgsmål, som kommunen allerede havde svaret på tidligere. Kommunen måtte dog give borgeren
skriftlig besked om, hvilke typer af ansøgninger/spørgsmål der ikke ville
blive besvaret fremover)

04.425

(Ombudsmanden udtalte, at bevisbyrden, for at et brev, der er afsendt af
en offentlig myndighed, er kommet frem, påhviler myndigheden. Bevisbyrden kan normalt løftes ved detaljeret at redegøre for proceduren for
afsendelse af post. Brevet må herefter anses for kommet frem dagen efter afsendelsen, medmindre der foreligger oplysninger, der kan sandsynliggøre et andet forløb)

04.543

(En kommune gav tilladelse til nedrivning af en ejendom. Kommunen
gav samtidig stiltiende tilladelse til nedlæggelse af boligerne i ejendommen. Kritik af, at kommunen ikke meddelte afgørelsen udtrykkeligt til
ejeren, samt at kommunen slet ikke gav meddelelse til lejerne)

03.398

(En kvinde blev først bekendt med, at der var truffet afgørelse om træk i
hendes kontanthjælp, idet der blev udbetalt mindre end sædvanligt af
kommunen. Det var særdeles kritisabelt, at kommunen trak i kontanthjælpen på baggrund af en afgørelse, der ikke var retskraftig, da den
hverken var meddelt den pågældende skriftligt eller mundtligt)

03.527

(En fuldmægtigs afskedigelse blev udformet som en aftale mellem ham
og ministeriet om, at han skulle aftræde en bestemt dato, og ministeriet
sendte ham på denne dato en bekræftelse på fratrædelsen. En uansøgt afsked er en afgørelse i forvaltningslovens forstand og det kræves, at der
meddeles den pågældende en egentlig afgørelse, hvilket ikke var sket)

02.382

(Det var betænkeligt, at der i to bekendtgørelser om særlige krav til taxier mv. henvistes til en engelsksproget standard, som taxametrene skulle
opfylde. Denne standard var ikke offentliggjort i Lovtidende og forelå
ikke i en autoriseret dansksproget oversættelse. Det ændrede ikke herpå,
at der ligeledes var krav om mærkning, så borgeren på baggrund af
mærkningen kunne vurdere, om produktet overholdt lovgivningen)
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01.117

(En fader søgte en privat skole om optagelse af sin søn på skolen. Skolen
rettede i den forbindelse henvendelse til kommunen med ønske om indsigt i forskellige personoplysninger vedrørende drengen med henblik på
at vurdere, om skolen kunne give ham et relevant undervisningstilbud.
Skolen oplyste over for kommunen, at faderen havde givet samtykke til
at skolen kunne indhente oplysningerne. Faderen bestred efterfølgende at
han havde givet et sådant samtykke. Da oplysningerne var af meget følsom karakter, fandtes det bedst stemmende med god forvaltningsskik,
om kommunen forinden videregivelsen fandt sted havde indhentet et
skriftligt samtykke fra faderen. Det følger nu af lov nr. 478 af 31. maj
2000 om friskoler og private grundskoler, at kapitel 8 i forvaltningsloven
om tavshedspligt mv. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte
ved en privat skole)

01.574

(En institutions ledelse gav skriftligt en socialpædagog en tjenstlig ordre om at overtage en ny stilling på en institution. Kritik af, at brevet
var udformet som en opremsning af flere alternativer. Brevet var unødigt krænkende og egnet til at skabe bekymring hos pædagogen om
hendes fremtidige ansættelse i kommunen)

00.320

(Afgørelse om at stoppe kontanthjælp/aktiveringsydelse blev ikke
meddelt parten. Kommunen havde dermed tilsidesat en grundlæggende sagsbehandlingsregel, der som udgangspunkt medfører ugyldighed.
Henstillet, at kommunen genoptog sagen)

00.355

(Førtidspensionist påklagede en kommunes afgørelse til Det Sociale
Nævn. Klagen blev indsendt gennem kommunen, der genbehandlede sagen. Kritik af, at kommunen sendte den nye afgørelse videre til nævnet,
før førtidspensionisten havde lejlighed til at gøre sig bekendt med afgørelsen og tage stilling til, om han ønskede at klage over den)

00.520

(Under en telefonsamtale med teknisk forvaltning blev en grundejer orienteret om en beslutning. Grundejeren opfattede samtalen som om, at
byrådet havde besluttet at give ham en dispensation til opførelse af en
garage. Det følger af forvaltningslovens regler, at en afgørelse først bliver bindende, når den meddeles parten. Afgørelser kan efter almindelige
forvaltningsretlige regler meddeles både skriftlig og mundtligt. Herefter
antaget, at byrådets afgørelse var meddelt på en for kommunen bindende
måde, hvorfor kommunen burde have taget stilling til lovligheden af en
tilbagekaldelse)

99.350

(Afgørelse om hjemsendelse af udlænding burde have været meddelt udlændingen direkte)

99.453

(Påbud til andelsboligforening blev hængt op i opgang, hvor en beboer
tilfældigt lagde mærke til det, og gav det videre til bestyrelsen. Da påbudet ikke var behørigt kundgjort, var det ikke bindende for foreningen)
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98.417

(Afgørelsen om afskedigelse skulle sendes direkte til den afskedigede)

97.223

(En part er ikke afskåret fra at frabede sig underretning fra myndigheden,
når parten er repræsenteret, medmindre partens personlige medvirken
har betydning for sagens afgørelse, eller hensyn til parten selv medfører,
at partsrepræsentation må afslås)

96.185,
(97.437)

(Der var ikke i den konkrete sag tilstrækkeligt grundlag for at fravige
hovedreglen om, at underretning om en afgørelse skal gives af den myndighed, der afgør sagen)

95.199

(Forinden afgørelsen af en ansøgning om benådning af en livstidsfange
havde Justitsministeren i pressen først udtalt sig positivt og herefter negativt om mulighederne for benådning. Udtalelserne kunne ikke forstås
på anden måde, end at Justitsministeren gav indtryk af, at benådningssagen allerede var afgjort. Hvis Justitsministeriet havde truffet afgørelse,
ville det have været bedst stemmende med god forvaltningsskik at meddele parten afgørelsen, før offentligheden blev informeret)

95.408

(En afgørelse skal meddeles til afgørelsens adressat og til andre parter i
sagen for at få virkning efter sit indhold. Underretning til andre private,
der ikke er parter, skal derimod som udgangspunkt kun ske, hvis dette er
fastsat i lovgivningen. I den konkrete sag var der ikke krav herom i lovgivningen. Derimod fulgte det af god forvaltningsskik, at en kommune
bør underrette en plejefamilie om en afgørelse om hjemgivelse i rimelig
tid, inden hjemgivelsen skal finde sted, således at plejefamilien kan indrette sig på afgørelsen. Så vidt muligt bør afgørelsen meddeles plejeforældrene på samme tidspunkt, som afgørelsen meddeles den biologiske
moder)

95.369,
(96.434)

(Undervisningsministeriet burde have underrettet en elev direkte om afgørelsen af hendes klage)

94.143

(I de tilfælde, hvor den der indbringer en sag for tilsynsrådet, utvivlsomt
er part i kommunens underliggende sag, vil det være bedst stemmende
med god forvaltningsskik, at den pågældende får en begrundelse, hvis
tilsynsrådet beslutter ikke at foretage videre. Tilsynsrådet vil dog i praksis i langt de fleste tilfælde træffe en afgørelse i forvaltningslovens forstand, hvorfor der i sådanne tilfælde vil være en begrundelsespligt direkte efter forvaltningslovens §§ 22-24)

94.169

(Det stred mod god forvaltningsskik, at en disciplinær bøde ikke var blevet meddelt parten direkte, men derimod sendt til arbejdsgiveren og forkyndt for parten på hans arbejdsplads)
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94.265

(Forvaltningsafgørelser kan i almindelighed først anses for gyldige, når
de er meddelt til afgørelsens adressat)

93.137

(Det var i strid med god forvaltningsskik, at en afskedigelsesskrivelse
ikke blev sendt til parten, men i stedet overbragt parten af 2 ansatte, og at
afskedigelsesskrivelsen endda ikke var lagt i en kuvert)

93.144

(Det var i strid med god forvaltningsskik, at afgørelsen ikke blev meddelt parten direkte)

93.283

(Det var i strid med god forvaltningsskik, at afskedigelsesskrivelsen ikke
blev sendt direkte til parten, men til hans overordnede til videregivelse)

93.287

(Det var – bl.a. under henvisning til, at afgørelsen ikke var af særlig indgribende karakter – fyldestgørende, at en afgørelse blev meddelt mundtligt)

92.85

(Afgørelse burde være meddelt parten af Forsvarsministeriet, som havde
truffet afgørelsen og ikke ad tjenstlig vej)

92.187

(Kritik af, at Civilretsdirektoratet ikke havde sikret sig, at parten omgående fik meddelelse om afgørelsen)

92.232

(Kritik af, at parten ikke var givet underretning om sagen)

92.296

(Kritik af, at Patientklagenævnet ikke havde underrettet en læge om sagens indbringelse for nævnet)

91.161

(Kritik af, at en afgørelse ikke var sendt til partsrepræsentanten. Da afgørelsen alene var sendt til parten, måtte begyndelsestidspunktet for en
klagefrist ved partsrepræsentation regnes fra det tidspunkt, hvor meddelelsen om afgørelsen er kommet frem til partsrepræsentanten)

90.45,
(91.261)

(Sag om slettelse af arbejdsløshedskasse. A-kassen sendte et medlem en
rykker som almindeligt brev. Principielt ville det være rigtigst, hvis rykkerskrivelserne blev sendt anbefalet. Udsendelsen af rykkerskrivelsen
som anbefalet brev indebærer imidlertid store ekstraomkostninger. På
denne baggrund udtalt, at afsendelsen af rykkerskrivelserne som et minimum bør dokumenteres ved en attest fra posthuset om, at skrivelsen er
sendt)

89.134

(Kloakeringsplan omfattede bl.a. et sommerhusområde. Annonceringen
af planen havde fundet sted i en lokal ugeavis, som ikke uddeltes til
sommerhusene i området. Annonceringen var ikke tilstrækkelig)

89.159

(En afgørelse om opsættende virkning skulle bekendtgøres for parten for
at få retsvirkning)
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85.93

(En bidragsresolution måtte anses som en nullitet i forhold til den bidragspligtige, idet resolutionen ikke i forbindelse med dens udfærdigelse
var meddelt den pågældende, og tidspunktet for at afhjælpe denne mangel efter 8 års forløb måtte anses for at være forpasset)

83.251

(To studerende gjorde gældende, at de ved telefonsamtale havde fået oplyst en eksamenskarakter. I medfør af reglerne er meddelelse af de pågældende karakterer imidlertid formbunden. Den formløse telefoniske
tilkendegivelse kunne dermed ikke udgøre en retsgyldig bekendtgørelse
af eksamenskarakteren)

81.199

(Undladelse af at underrette adressaten, hvis øjeblikkelig afgørelse er
påkrævet, eller hvis underretning må anses for åbenbart unødvendig)

78.447

(Kritik af en meddelelse til pressen om en afgørelse, før afgørelsen var
adressaten i hænde)

72.58

(Ansøgere til en stilling skal i almindelighed underrettes, når stillingen er
blevet besat. Dette gælder også, selvom der sker offentliggørelse af navnet på den ansøger, der er blevet foretrukket)

70.86

(Kritik af forskellige sagsbehandlingsfejl, herunder også at et amt ikke
havde besvaret en ansøgning om overførelse af forældremyndighed)

63.63

(Under en disciplinærsag mod en tjenestemand traf det pågældende direktorat afgørelse om, at sagen skulle sluttes uden påtale. Kritik af, at
tjenestemanden ikke fik meddelelse om denne afgørelse)

59.41

(Fader havde udtalt sig imod, at et barn fik tildelt stedfaders navn. Det
var imidlertid i overensstemmelse med praksis, at afgørelse om at tillægge barnet stedfaderens navn ikke blev meddelt til faderen. Praksis senere
ændret)

55.105

(Kritik af, at der ikke var givet en reservedyrlæge, der havde afleveret en
doktordisputats, meddelelse om nedsættelsen af en undersøgelseskommission, inden der blev givet offentligheden underretning herom)

Spørgsmålet om afgørelsens meddelelse er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:

04.569 (614), 03.735 (767), 98.723 (758 og 780), 95.481 (38, 530f. og 566), 91.207
(248ff.), 90.339 (27, 366, 386f. og 421ff.), 88.249 (257, 291, 292 og 305).
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3.4.Principperne om god forvaltningsskik
Ifølge ombudsmandslovens § 21 skal ombudsmanden også bedømme, om
myndighederne »på anden måde gør sig skyldig i fejl eller forsømmelser ved
udøvelsen af deres opgaver«. Det følger heraf, at ombudsmanden skal påse,
om myndighederne har handlet i overensstemmelse med god forvaltningsskik.
God forvaltningsskik er en fællesbetegnelse for de overvejende etisk baserede principper om forvaltningens adfærd over for borgerne, som navnlig
ombudsmanden har udviklet.
Det er fast antaget, at det alene er Folketingets Ombudsmand, der kan tage
stilling til, om forvaltningen har handlet i strid med principperne om god forvaltningsskik. Domstolene foretager derimod f.eks. alene en retlig prøvelse. I
forbindelse med en sådan retlig prøvelse, skal der ikke tages stilling til, om
principperne for god forvaltningsskik er overholdt.
3.4.1.

Høflig og hensynsfuld optræden

Ombudsmanden har i en lang række sager lagt til grund, at forvaltningen skal
optræde høfligt og hensynsfuldt over for borgerne. Dette gælder både i forbindelse med behandlingen af konkrete afgørelsessager og ved udførelsen af
faktisk forvaltningsvirksomhed. Forpligtelsen til at optræde høfligt og hensynsfuldt kan komme til udtryk på forskellige måder.
I en række tilfælde har ombudsmanden f.eks. udtalt, at breve fra myndighederne til borgerne bør formuleres i et sprog, der er let at læse og forstå, og
som samtidig virker venligt og hensynsfuldt. Det følger også heraf, at myndighederne giver en begrundelse for mere vidtrækkende beslutninger i forbindelse med udførelsen af faktisk forvaltningsvirksomhed. Også princippet
om »rene hænder«, hvorefter en ansat, der ganske vist ikke kan anses for inhabil i en sag, bør undlade at behandle sager, hvor den ansatte har en vis
mindre interesse, hvis en kollega lige så godt kan behandle den pågældende
sag.
Konkrete ombudsmandsudtalelser:
02.307

(Det havde været ønskeligt, om en kommune ved oversendelse af en sag
til Det Sociale Nævn, havde gjort nævnet opmærksom på, at der i sagen
lå en lægeudtalelse med følsomme oplysninger om klagernes datter, der
led af muskelsvind, som klagerne endnu ikke havde set. Det var endvidere beklageligt, at nævnet ikke selv havde været opmærksom herpå, inden de sendte sagens akter, herunder udtalelsen, til klagerne)
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01.147

(En statsadvokat udsatte behandlingen af en politiklagenævnssag, indtil
en straffesag mod klagerne var afgjort. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at forvaltningslovens bestemmelser om begrundelse
fandt anvendelse på beslutningen om udsættelse, men det havde været
bedst stemmende med god forvaltningsskik, om statsadvokaten over for
sagens parter havde givet en begrundelse for sin beslutning efter principperne i forvaltningslovens § 22 og § 24. Parterne havde en klar interesse i at kunne påvirke statsadvokatens beslutningsproces)

01.290

(EU-direktoratets afslag på en ansats ansøgning om uddannelsesorlov
måtte anses som en aftaleretlig disposition. Selvom forvaltningslovens §
22 og § 24 ikke fandt anvendelse, måtte god forvaltningsskik tilsige, at
ansættelsesmyndigheden normalt gav ansøger en begrundelse for, hvorfor en ansøgning om uddannelsesorlov ikke kunne imødekommes)

00.240

(Kulturværdiudvalgets sprogbrug overskred på mange punkter klart
grænserne for god forvaltningsskik)

00.496

(Meget kritisabelt, at en kvinde ikke blev underrettet tilstrækkeligt om,
hvorfor en sag, der trak ud, ikke blev afsluttet, og om hvornår afgørelsen
kunne forventes at foreligge)

99.509,
(00.749)

(Indfrielse af studielån. Fejlopgørelse. Det havde været bedst stemmende
med god forvaltningsskik, om SU-Styrelsen umiddelbart efter modtagelsen af en indbetaling havde foretaget en opgørelse af mellemværendet og
udstedt en kvittering)

98.268

(Miljø- og Energiministeriets indkaldelse af to lokalplanforslag. Det
havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, om et ministerium over for et byråd nærmere havde begrundet, hvorfor ministeriet i de
konkrete tilfælde mente, at betingelserne for at indkalde lokalplanforslagene var opfyldt)

98.457

(Ansøgning om ansættelse som lektor. Bedømmelsesudvalg mente, at en
ansøger var meget kvalificeret og den eneste, der kunne dække alle fagområder. Det havde været mest hensynsfuldt og bedst stemmende med
god forvaltningsskik, om institutionen havde orienteret om baggrunden
for beslutningen om ikke at indstille ansøger)

97.74

(Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen modtog en anonym henvendelse om, at en dagpengemodtager havde modtaget forudbetaling for
at skrive en bog, samtidig med at han modtog dagpenge. Det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, om dagpengemodtageren var blevet orienteret om sagen på et tidligere tidspunkt)

97.262

(Generelt bør en klagers samtykke forsøges indhentet, før myndighederne indhenter oplysninger om klagers private forhold)
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94.340,
(95.628)

(Kritik af, at Undervisningsministeriet ikke i overensstemmelse med den
ulovbestemte pligt til at gøre notat om væsentlige ekspeditioner vedrørende sagens behandling havde taget notat af en telefonsamtale, hvor
borgeren blev oplyst om, at 10-dages fristen kunne forventes overskredet. Det var endvidere uheldigt, at afgørelsen indeholdt en bebrejdelse af
borgeren, der ikke var holdepunkter for)

93.215

(Det følger af god forvaltningsskik, at almindeligt gældende rutiner i
myndigheden bør indskærpes af og til)

92.222

(En myndighed levede ved sin træghed over for at erkende nogle forhold, som klageren havde peget på, ikke op til principperne om god forvaltningsskik)

92.312,
(94.517)

(En ansøger burde være givet en passende frist til at fremkomme med
indsigelser mod sammensætningen af et bedømmelsesudvalg og udvalgets indstilling vedrørende en docentstilling)

91.185

(En kommune anvendte i forbindelse med indkrævning af restancer nogle specielle kuverter, der var tydeligt mærket inkasso. Dette var ikke i
overensstemmelse med kravet om hensynsfuld sagsbehandling)

90.80

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen burde have meddelt en advokat, der
gennem flere år havde fået registreret såkaldte skuffeselskaber, at styrelsen havde ændret registreringspraksis)

90.162

(Sproget i breve fra det offentlige skal være venligt og hensynsfuldt. Kritik af tonen i en kommunes brevveksling med en privat person)

89.164

(Forvaltningen bør give underretning om væsentlige procesledende beslutninger)

88.137

(Det var beklageligt, at en kvindelig betjent var blevet brugt som vidne
ved visitationen af en mandlig ansat)

88.201

(I forbindelse med en inspektion på Rigshospitalets Psykiatriske Afdeling fandt ombudsmanden det bl.a. ønskeligt, om der blev gennemført
foranstaltninger, som sikrede patienterne et minimum af privatliv)

85.114

(En offentlig myndighed må ikke sende breve uåbnede tilbage)

85.204

(En offentlig myndighed skal som overvejende udgangspunkt besvare
modtagne breve)

84.144

(Et offentligt annonceret møde kan ikke uden videre aflyses)
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83.32

(Hvis sagen er blevet væk, og parten rykker, bør myndighederne oplyse,
at sagen er væk)

83.93

(Restskat opstod som følge af en fejl fra skattemyndighedernes side.
Henstillet, at skattemyndighederne genoptog sagen)

83.259

(Kritik af, at et brev fra en social- og sundhedsforvaltning til en klient
var formuleret på en måde, der måtte karakteriseres som stærkt krænkende i forhold til klienten. Brevet var i sin form befalende, udskældende og truende og berørte private forhold, der klart faldt udenfor, hvad en
social- og sundhedsforvaltning kunne beskæftige sig med)

82.224

(En afgørelse i en disciplinærsag var uheldig, fordi den var formuleret i
meget generelle, upræcise og til dels noget følelsesladede vendinger)

81.158

(Politiet burde ikke have anvendt betegnelsen strafafsoner i en vidneindkaldelse)

80.231

(Statsskattedirektoratet burde have oplyst en advokat om, at hans ønske
om mundtlig forhandling om sagen var indgivet for sent)

80.421

(God forvaltningsskik tilsagde, at en ansøgningsblanket, som pensionister skulle udfylde, blev så enkel som administrativt forsvarligt)

80.480

(DSB´s praksis vedrørende bortsalg af beskadigede forsendelser og forsendelser uden adressat til ansatte i staten måtte anses for uheldig ud fra
hensynet til tilliden til forvaltningen)

78.369

(Antaget, at der ikke kunne foretages væsentlige indgreb i borgernes muligheder for at bruge en institution, uden at der samtidig påvistes væsentlige modstående offentlige interesser)

78.631

(Sag om kommunalt ansattes førsteret til dagpleje i kommunens institutioner)

78.654

(En ansat ved DSB blev på grund af en tjenesteforseelse lønmæssigt degraderet. Da den ansatte var 60 år burde myndigheden have vejledt den
ansatte om, at han ville kunne søge sin afsked med den konsekvens, at
degraderingen ikke fik konsekvenser for beregningen af hans pension)

77.40

(Myndighederne bør give offentligheden en orientering om grundlaget
for afgørelser, hvis rigtighed betvivles eller anfægtes i den offentlige debat)

77.129

(I forbindelse med afslaget på opholdstilladelse til en polsk kvinde burde
der også have været lagt vægt på de menneskelige konsekvenser)
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77.658

(I en sag om forlængelse af prøvetiden for en lærer var kravet om partshøring bl.a. begrundet i, at det offentlige bør føre en hensynsfuld personaleadministration)

76.234

(Henstillet, at Justitsministeriet i reglerne for behandling af anholdte og
fængslede indarbejdede bestemmelser om, at ønsker om underretning til
pårørende blev opfyldt i videst muligt omfang)

76.434

(Ombudsmanden karakteriserede i forbindelse med en inspektion Nyborg Statsfængsels struktur som utidssvarende og utilfredsstillende ud
fra behandlingsmæssige og humanitære synspunkter)

72.132

(Kritik af, at politiet havde forsøgt at anholde en lærer på hans arbejdsplads for at fremstille ham i fogedretten, da man uden større problemer
kunne have anholdt ham i hjemmet)

72.182

(Kritik af, at et bedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet havde
beskrevet en ansøger til et professorat på følgende måde: »udpræget
voksende mangel på selvkritik hos forfatteren, videnskabelig uacceptabel fordrejelse og forgrovelse, uskøn undertiden næsten platte sprogbrug«)

71.76

(En ansøger påstod, at en formand for et nævn, der havde haft en samtale
med ansøgeren, havde truet ham til at trække sin ansøgning tilbage.
Formanden burde have indset, at samtalen kunne få den konsekvens, at
ansøgeren trak sig, og at samtalen derfor ikke burde have været ført)

71.142

(Åbenlyse fejl skal undgås)

70.75

(En forsorgsleder lod sig interviewe angående afskedigelse af en skoleleder efter en tjenestemandsundersøgelse. For at undgå tvivl burde forsorgslederen have understreget, at skolelederens religiøse overbevisning
intet havde med fyringen at gøre)

67.101

(Indsat fik ikke lov til at få udleveret nøgenfotos af sin tidligere kone.
Myndighederne henviste til, at fotografierne ikke skønnedes egnet til udlevering under ophold i et statsfængsel)

66.82

(Politiet havde fået et tip om, at en mand vidste noget om et drab. Den
pågældende boede sammen med sin forlovede i hendes lejlighed. Politiet
smed en blanket ind ad brevsprækken. Det fremgik af blanketten, at
manden blev indkaldt til en samtale vedrørende drabssagen. Blanketten
burde have været afleveret i en lukket kuvert)

65.147

(Spørgsmålet om fangers adgang til at deltage i gudstjenester)

313

3.4.1. Høflig og hensynsfuld optræden
61.39

(Kritik af, at en politibetjent havde foreholdt en anmelder indhentede oplysninger fra centralregisteret, og at betjenten havde udspurgt anmelderen om eventuelle tidligere straffe)

61.124

(I tilsigelser til afhøring burde politiet have givet nærmere oplysninger
om anledningen til afhøringen. Endvidere ville afsenderadressen blive
søgt ændret således, at det ikke direkte fremgik, at politiet var afsenderen)

60.126

(I sagen blev der udtrykt generel uvilje med unødigt kontornusseri)

59.96

(Kritik af, at nogle udtalelser til pressen om en afdød amtsvejinspektør
havde fået en beklagelig form)

59.112

(Kravet om en hensynsfuld personalepolitik har sine grænser. I den konkrete sag vedrørende en højtstående diplomat burde der være rejst en disciplinær undersøgelse)

59.199

(Hensynsfuld personalepolitik. Det Kongelige Teaters Balletforening
klagede over, at en tidligere balletmester blev engageret som gæsteinstruktør på en ballet)

59.201

(Vanskeligt læselige underskrifter i nogle breve fra Direktoratet for Sygekassevæsenets og Invalideforsikringsretten. Underskrifter burde skrives tydeligt og i almindelighed gentages med maskinskrift, eventuelt
med stempling)

58.85

(I forbindelse med en stor banksag udtalte direktøren for banken sig forkert om bankens forhold. Rigtigst om Banktilsynet offentligt havde dementeret de forkerte oplysninger om tilsynets godkendelse af bankens
virksomhed)

58.179

(Efter anmodning fra en skatteyder stillede et amtsligningsinspektorat en
sag vedrørende den pågældendes skattepligtige indkomst i bero. Samtidig stilledes en tilsvarende sag for skatteyderens kompagnon A i bero.
Kritik af, at inspektoratet ikke, inden det satte A’s sag i bero, havde
spurgt, om han var indforstået hermed, eller i det mindste underrettet
ham derom)

58.214

(en bilist, der havde bestilt plads til en færge, kom et halvt minut for sent
og blev derfor henvist til rækken af bilister, der søger overførsel uden at
have reserveret plads. Bilisten klagede over, at billetkontrollen ved næste
færges afgang tillod ca. 20 bilister, der kom mere end 2 minutter for
sent, at passere. Der var tale om helt ekstraordinære forhold, og Statsbanerne overholdt ellers reglen, om at bilister må være i færgehavnen senest 15 minutter før afgangstid, nøje. Da Generaldirektoratet havde beklaget det passerede, fandtes der ikke grundlag for kritik)
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58.226

(Kritik af, at en politifuldmægtig var gået fra domsafsigelsen i forbindelse med inddragelse af et fradømt førerbevis fra A. Dette gav senere anledning til, at politimesteren fik den urigtige opfattelse, at A havde forladt retten før domsafsigelsen)

58.246

(Politiet burde have fremmet en ansøgning om fritagelse for betaling af
hustrubidrag)

58.251

(Tilbagekaldelse af en konfirmation på en testamentarisk båndlæggelsesbestemmelse. Det var ikke pålagt Justitsministeriet ved behandlingen
af et båndlæggelsesandragende at indhente en udtalelse fra arvingen eller
at forelægge denne de indhentede erklæringer. Når det ikke fremgik, om
arvingerne hørte til den nærmeste slægt, var det sædvanlig praksis, at Justitsministeriet undersøgte, om dette var tilfældet. Det havde været ønskeligt, om ministeriet havde foretaget en sådan undersøgelse, idet det af
en erklæring fremgik, at arvingen havde »kendt familien«)

58.255,
(59.202)

(Ikke kritik af, at Danmarks Nationalbank forbød en kunde at ringe eller
møde op i banken som følge af truende adfærd. Kunden havde forinden
fået flere opfordringer til at ændre adfærd)

57.118

(Kravet om venlighed gælder også i de breve, som myndighederne skriver til de ansatte)

57.126

(Undervisningsministeriet burde straks have indledt en sædvanlig undersøgelse, da man blev bekendt med, at en overordnet havde lånt store beløb af to vikarer på Nationalmuseet)

57.162

(Offentlige medarbejdere bør huske at ringe, hvis dette er lovet borgeren)

57.178

(Sjusk skal bekæmpes)

57.213

(Fejlekspedition i Statens Ligningsdirektorat i sag vedrørende tilbagebetaling af for meget erlagt statsskat. Ikke kritik, da direktoratet havde erkendt, at der forelå en fejlekspedition og havde genoptaget sagen samt
bemyndiget skatterådet til at tilbagebetale de for meget erlagte skatter)

56.94

(Ombudsmanden fremhævede det rigtige i, at der med særlig alvor havde været foretaget efterforskning i en sag, der angik hæderligheden i politiet)

56.132

(En forstander for et skolehjem afskedigede en fastansat maskinmester.
Det havde været rimeligt først at give en advarsel)

56.133

(Undersøgelse af invaliderente)
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56.134

(Kritik af, at et brev ved en fejl ikke blev sendt)

56.137

(En ældre kvinde, der blev anholdt efter en razzia, skulle føres til politistationen. Hun fik ikke lejlighed til at iføre sig tøj. Iført kimono, natkjole
og slippers ventede hun i stedet for uden for sit hjem på fortovet i et
kvarter, før hun blev ført til stationen. Denne behandling var i strid med
god forvaltningsskik)

56.218

(Direktoratet for Ulykkesforsikringen, Ulykkesforsikringsrådet og Socialministeriet havde afslået at meddele en tilskadekommet havnearbejder
tilladelse til at anlægge retssag mod et rederi, som havnearbejderen mente var ansvarlig for tilskadekomsten. Direktoratet burde under hensyn til
havnearbejderens gentagne forespørgsler have givet ham oplysning om
årsagen til, at ansøgningen oprindelig blev afslået)

55.18

(En løjtnant blev hjemsendt på grund af homoseksuelle forhold til to
menige. Det havde været rimeligt med henvisning til løjtnantens lange
tjenestetid og til, at der ikke havde været grundlag for at indlede en straffesag, hvis Forsvarsministeriet havde forsøgt at finde et passende civilt
arbejde til løjtnanten)

55.21

(Et amt havde undladt at udstede attest i medfør af husdyrvoldgiftsloven
om, at ankeandragende var indgivet, hvilket påførte klager fogedudgifter. Ikke kritik, da amtet havde godtgjort denne udgift og beklaget fejlen)

55.26

(Statsbanernes Søfartsvæsen havde til skattevæsenet opgivet en maskinassistents løn med et for stort beløb. Ikke kritik, da Generaldirektoratet
for Statsbanerne havde beklaget og berigtiget den skete fejl)

55.55

(Kritik af, at en kvinde, der havde klaget til en chauffør på DSB’s busser
over, at han lod passagerer ryge i den forreste del af bussen, der var reserveret til ikke-rygere, havde fået en uhøflig behandling)

55.63

(Da Statens Plantetilsyn havde underrettet en klager om, at der ville blive optaget politirapport, burde tilsynet, efter at en af tilsynet foranlediget
politiundersøgelse var sluttet, have underrettet vedkommende klager om,
at der ikke blev foretaget videre i sagen)

55.78

(Henstillet, at politiet kun fortalte om sigtelser til vidner, hvor det måtte
være nødvendigt)

55.85

(En musiker klagede over, at politiet under et pressemøde havde fremsat
nedladende og urigtige beskyldninger om ham. Meddelelser til pressen
bør gives på en sådan måde, at misforståelser og uklarheder undgås)

55.102

(Kritik af, at fængselsmyndighederne i to breve fra fanger havde indlagt
en tryksag, så modtageren kunne se, at brevene kom fra fanger)
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55.151

(Spørgsmålet om en lærer på universitetet kunne tage imod cigarer fra de
studerende i et ikke helt ubetydeligt omfang)

Spørgsmålet om høflig og hensynsfuld optræden er omtalt i følgende egen
drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
90.458 (479)

3.4.2.

Sagsbehandlingstid

Spørgsmålet, om på hvilket tidspunkt en myndigheds sagsbehandlingstid
overstiger det acceptable, kan ikke besvares generelt. Udover den absolutte
sagsbehandlingstid lægges der i praksis vægt på sagens art, herunder omfanget af de undersøgelser, som myndigheden – eller i særlige tilfælde ansøgeren – skal eller må forventes at skulle foretage, partens behov for, at der træffes en hurtig afgørelse, samt den sædvanlige behandlingstid på området.
Hertil kommer en bedømmelse af, hvorvidt der løbende er sket (nødvendige) ekspeditioner i sagen i modsætning til tilfælde, hvor sagen har ligget uberørt i længere perioder. Det spiller også en rolle, om myndigheden løbende
har orienteret parten om, at sagen trækker ud.
Ombudsmanden har udtrykt forståelse for, at der kan opstå en vis forsinkelse i sagsbehandlingen i perioder med udskiftninger i det personale, som
sagen hører under og som følge af sygdom mv.
Myndigheden har imidlertid en forpligtelse til under alle omstændigheder
at drage omsorg for en forsvarlig sagsbehandling af myndighedens sager,
herunder at sikre en forsvarlig bemanding i forhold til denne opgave.
Konkrete domme:
2005.523 H

(En kommune, der havde været 13 år om at behandle en sag om retlig
lovliggørelse af en vindmølle opstillet i strid med bygningsreglementet
ved dispensation, blev sagsøgt for krav om erstatning som følge af et belastningssyndrom, som vindmøllerejeren påstod, at han havde pådraget
sig på grund af kommunens langvarige og fejlagtige behandling af sagen. Retten fandt, at kommunen havde ageret ansvarspådragende, men
kommunen blev alligevel frifundet for et erstatningsansvar med henvisning til, at belastningssyndromet ikke var påregneligt for kommunen.
Som følge af de ansvarspådragende fejl, som kommunen begik i forbindelse med sin sagsbehandling, blev kommunen imidlertid pålagt at erstatte de omkostninger til sagkyndig advokatbistand, som borgeren herved er blevet påført. Beløbet til dækning af advokatomkostninger fastsættes skønsmæssigt til kr. 200.000)
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2002.1728 H

(En sagsbehandlingstid på ca. to år kunne ikke føre til, at toldmyndighedernes krav på betaling af told og moms kunne anses for bortfaldet på
grund af passivitet)

2000.1125 H

(Arbejdsskadestyrelsen ikke anset for at have handlet culpøst eller ansvarspådragende ved ikke at have behandlet en sag med fornøden hurtighed, selvom skadelidte havde en sygdom, som erfaringsmæssigt hurtigt medførte døden)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
04.153

(En sagsbehandlingstid på næsten 20 måneder var kritisabel, idet der var
tale om en ukompliceret sag. Det blev også i tillagt vægt, at myndigheden i en lang periode på ca. 7 måneder ikke, udover at besvare rykkere
fra borgeren, foretog sig sagsbehandlingsskridt overhovedet. Det var
endvidere kritisabelt, at myndigheden ikke fulgte op på tidligere udmeldte tidspunkter for afgørelser i sagen)

04.262

(Der var ikke grundlag for at antage, at en kommune bevidst forhalede
en sag om et afslag på opførsel af en svinestald med henblik på, at der i
tide kunne etableres det fornødne hjemmelsgrundlag til et afslag i kommuneplanen. Beklageligt, at styrelsen var godt tre måneder om at sende
et anerkendelsesbrev, og at myndigheden ikke underrettede parten om, at
denne del af sagen ville tage længere tid end sædvanligt)

04.285

(At en myndighed ikke, bortset fra besvarelse af kun en af flere rykkere,
i en periode på 16 måneder lod sagen henligge uekspederet, herunder sad
ganske mange rykkere overhørige, var meget beklageligt)

04.288

(En samlet sagsbehandlingstid af en ansøgning af genoptagelse af sag
om opholdstilladelse på 2 år og 9 måneder var helt urimelig lang også
henset til at sagen kun i henholdsvis 4 dage og 2 måneder beroede på
andre myndigheder og på parten. Hertil kommer, at ministeriet i en periode på 9½ måned havde ladet sagen ligge stille. Ministeriet burde endvidere langt hurtigere have taget stilling til spørgsmålet om opsættende
virkning)

04.536

(En sag, der havde været i kommunens regi i over 6 år, kunne ikke karakteriseres som ét kontinuerligt forløb, men måtte opdeles. I flere af forløbene var sagsbehandlingstiden for langvarig. Hertil kom, at kommunen ikke havde besvaret rykkerskrivelser. Borgeren skulle også løbende
have været underrettet om sagens forløb. I et tilfælde var en sagsbehandlingstid på over 2 år og 7 måneder meget beklagelig, også selv om myndigheden i perioden undergik en omorganisering)

03.233

(Et statsfængsels sagsbehandlingstid på over 2 år og 2 måneder var for
lang og særdeles kritisabel, idet der ikke pågik anden sagsbehandling
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end efterforskning i en forsvunden rapport, der efter ombudsmandens
opfattelse nemt kunne rekonstrueres. At der efterfølgende gik 7 måneder
før fængslet besvarede Direktoratet for Kriminalforsorgens henvendelse
i anledning af en klage, var endvidere meget kritisabelt henset til den i
forvejen lange sagsbehandlingstid. Ombudsmanden bemærkede, men
afgav ikke en egentlig kritik af, at direktoratets egne frister sendt til borgeren i klagesagen virkede noget automatiseret og ikke var realistiske
henset til sagens omstændigheder)
03.309

(Meget kritisabelt, at en myndighed var 6½ måned om at besvare en
henvendelse om borgerens ønske om vejledning af myndigheden, da
henvendelsen vedrørte regler indenfor myndighedens kerneområde. Det
var endvidere kritisabelt, at styrelsen var 1 år og 7 måneder om at tage
stilling til en begæring om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger)

01.133

(Et ægtepar bad om aktindsigt i et udvalgs mødereferater. Udvalget afslog begæringen, og ægteparret klagede til Justitsministeriet. Et notat
fra ministeriets lovafdeling udgjorde grundlaget for ministeriets afgørelse. Kritik af den samlede sagsbehandlingstid på mere end 2 år, og at
der gik over et halvt år, fra lovafdelingen havde skrevet notatet, og til
ministeriet traf afgørelse. Endvidere kritik af, at ministeriet ikke i fornødent omfang havde underrettet klagerne om, hvorfor sagen trak ud.
Justitsministeriet havde ikke overholdt de frister for behandlingen af
sagen, som ministeriet selv havde oplyst til ægteparret. Kritik heraf,
ikke mindst fordi Justitsministeriet havde givet ægteparret ikke mindre
end syv frister for, hvornår en besvarelse kunne forventes, uden at disse frister blev overholdt)

01.137

(Det var beklageligt, at Civilretsdirektoratet var over 6 måneder om at
afgive udtalelse til ombudsmanden til brug for behandlingen af en klage)

01.147

(En statsadvokat udsatte behandlingen af en politiklagenævnssag, indtil en straffesag mod klagerne var afgjort. Hensynet til parterne i en
sag som den foreliggende tilsagde, at statsadvokaten løbende måtte
overveje sin beslutning om at udsætte klagesagen, hvis straffesagen
trak væsentligt ud)

00.137

(Indenrigsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med ministeriets behandling af klage over Udlændingestyrelsens afslag på ansøgning om identitetsændring for 3 børn. Meget kritisabelt, at der fra advokatens første henvendelse til ministeriet gik mere end 11 måneder,
før ministeriet bad advokaten præcisere klagen)

00.205

(Samlet set havde Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstider i forbindelse med en række konkrete klager været særdeles
kritisabel)
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00.285

(Kritik af sagsbehandlingstiden. Fra A anmodede Københavns Selskabsskatteforvaltning om at foretage frivillig á contoskattebetaling,
og til Told- og Skattestyrelsen traf afgørelse i sagen, gik der mere end
2 år og 9 måneder)

00.496

(Samlet sagsbehandlingstid på mere end 3 år og 6 måneder fra kommune modtog en klage, til Det Sociale Nævn kunne behandle sagen
vedrørende førtidspension, var overordentlig kritisabel)

00.504

(Af avisartikler fremgik det, at der var månedlang ventetid på flere af
de københavnske socialcentre. På baggrund af konkrete klagesager og
kommunens egne restanceopgørelser tegnede der sig et alvorligt billede af situationen på de københavnske socialcentre. Borgerrepræsentationen, Socialministeren, Indenrigsministeren, Folketingets Retsudvalg, Folketingets Socialudvalg og Folketingets Kommunaludvalg
blev underrettet om situationen)

00.531

(Det tog en kommune knapt 1 år og 8 måneder at behandle en sag om
opstilling af vindmølle. Sagsbehandlingstiden var kritisabel)

99.550

(Kommune havde brugt knap 1 ½ år på at besvare borgerens klage
over kommunens sagsbehandlingstid. Den samlede sagsbehandlingstid
måtte anses for meget beklagelig)

96.129

(Beklageligt, at Flygtningenævnets behandling af sagen havde taget
lang tid. Endvidere beklageligt, at nævnet ikke havde underrettet advokat om, hvad sagen beroede på, eller oplyst hvornår afgørelsen kunne forventes at foreligge)

95.156

(Selvom sagsbehandlingstiden havde været meget langvarig og ud fra
mange hensyn ikke var rimelig eller hensigtsmæssig, var der ikke grundlag for kritik, henset til de personalemæssige og økonomiske ressourcer,
som havde været til rådighed for myndigheden)

95.182

(Direktoratet burde have udskilt en ny ansøgning om udgangstilladelse
til et hastende sygebesøg hos en alvorligt syg slægtning fra den almindelige udgangssag og hastebehandlet den udskilte ansøgning ved f.eks. at
forelægge denne telefonisk for politiet)

95.237

(Ud over at måtte kritisere de enkelte tidsperioder, måtte den samlede
sagsbehandlingstid på 2 år og 8 måneder anses for særdeles kritisabel.
Endvidere burde myndigheden have underrettet parten om, at sagsbehandlingstiden trak ud)

95.251

(Kritik af, at sagsbehandlingstiden havde varet mere end 3 år og 7 måneder i Landsskatteretten)
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94.105

(Kritik af, at Flygtningenævnet havde besluttet at udsætte behandlingen
af sager om opholdstilladelse til tamilske asylansøgere på indgåelse af en
aftale mellem den danske og srilankanske regering om tilbagesendelse af
srilankanske statsborgere til hjemlandet under betryggende forhold, når
det måtte henstå som usikkert, om og i givet fald hvornår en sådan aftale
ville kunne indgås)

94.119

(Der var forløbet lidt over 3 måneder, uden at Indenrigsministeriet havde
afsluttet behandlingen af en klage. Ikke kritik, da ministeriet havde foretaget forskellige nødvendige ekspeditionsskridt)

94.260

(Kritik af, at Landsskatteretten ikke havde underrettet part om, at sagens
behandling trak ud, samt kritik af at retten var 1 år og 4 måneder om at
beslutte, at sagen skulle stilles i bero på udfaldet af en skattestraffesag)

94.340,
(95.628)

94.356,
(95.628)

(Først 9 måneder efter fremsendelsen af en aktindsigtsanmodning gav
Trafikministeriet aktindsigt i en række dokumenter. Sagsbehandlingstiden var ganske uacceptabel)

(Kritik af Trafikministeriets sagsbehandlingstid på henholdsvis 6 og 4
måneder i to sager om aktindsigt)

94.424

(Kritik af, at Undervisningsministeriet var knapt 6 uger om at tage stilling til en aktindsigtsanmodning)

94.451

(En revalideringssag havde henligget uekspederet i 2 år og 8 måneder
hos en kommune. Dette var særdeles kritisabelt)

93.215

(En samlet sagsbehandlingstid på 25-26 måneder var åbenbart urimelig,
og det var yderst kritisabelt, at der ikke blev foretaget ekspedition af nogen art i sagen i de første lidt mere end 15½ måned)

93.327

(En samlet sagsbehandlingstid på lidt over 4 måneder ved behandlingen
af en eksamensklage gav efter omstændighederne ikke kritik)

93.342,
(94.523)

(Kritik af en kommunes sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning
om eftergivelse af skat, der havde varet i mere end 3 år)

92.60

(Begæring om aktindsigt skal i almindelighed imødekommes eller afslås
inden 10 dage, jf. offentlighedslovens § 16 og forvaltningslovens § 16)

92.72

(Redegørelse for særlige hensyn, der kan begrunde en udsættelse af behandlingen af en begæring om aktindsigt. Kritik af, at et ministerium anvendte 2 ½ måned på behandlingen af en aktindsigtsbegæring)
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92.232

91.42,
(92.481)

(Kritik af, at Told- og Skattestyrelsen undlod at underrette om, hvorpå
sagen beroede, selvom der gik mere end 8 måneder, førend styrelsen
svarede på klagen)

(Sagsbehandling i kommune varede 1 år. Da praksis var blevet ændret i
forløbet udgjorde den lange sagsbehandlingstid en helt særlig omstændighed, der måtte føre til, at sagsøger blev stillet gunstigere, end han
ville være blevet efter den nye praksis)

91.150

(Meget kritisabelt, at der gik 8 måneder fra Told- og Skattestyrelsens
behandling af en sag om inddrivelse af tysk skattekrav reelt måtte anses
for færdigoplyst, til styrelsen sendte svaret til klager)

90.50

(Uacceptabel sagsbehandlingstid i aktindsigtssag. Der var gået mere end
6 måneder)

90.80

(Ændret tidsmæssig prioritering ved registrering af »skuffeselskaber«.
Den gennemsnitlige behandlingstid på ca. 4 måneder for »skuffeselskaber« efter en ændring var ikke urimelig lang)

90.147,
(91.297)

(Beklageligt, at der i ca. 9 måneder ikke var foretaget ekspeditioner i familiesammenføringssag)

90.181

(To journalister havde begæret om aktindsigt næsten samtidigt. Nærliggende, om ministeriet havde imødekommet aktindsigtsanmodningerne
samtidig)

90.187

(Sagsbehandlingstid hos Told- og Skattestyrelsen i forbindelse med
kommunal inddrivelse af restskat. Kritik af, at begæring om aktindsigt
først blev besvaret efter 8 måneder)

90.194

(Sagsbehandlingstid vedrørende anmodning om aktindsigt. Helt uantageligt, at sag havde været 2 år og 8 måneder under behandling. Afgørelse var først blevet truffet efter henvendelse fra ombudsmanden)

89.192

(Kritik af, at Sundhedsstyrelsens sagsbehandlingstid i en klagesag var 2
¼ år. Sagen havde henligget uekspederet i 11 måneder sammenlagt)

88.100

(Simpel og kvalificeret forsinkelse. Den tid (op til 16 måneder), Direktoratet for Udlændinge brugte til at behandle nogle sager om familiesammenføring, blev betegnet som overordentlig kritisabel)

88.108

(Der var medgået knapt 3 år til Justitsministeriets behandling af ansøgning om adgang til oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Behandlingstiden fandtes at være urimelig lang)

322

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
88.213

(I en sag vedrørende afskedigelse af et antal medarbejdere var det af væsentlig betydning, at myndigheden fik den fornødne tid til at tilvejebringe det tilstrækkelige grundlag for afgivelse af indstilling)

87.147

(Kritik af, at Socialministeriet havde været næsten 7 måneder om at behandle en indbragt klage vedrørende adgangen til samvær mellem et
barn, der var anbragt uden for hjemmet, og forældremyndighedens indehaver)

87.178

(Meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en
sag om hjemgivelse af en 5-årig pige på en sådan måde, at styrelsen var i
stand til at træffe afgørelse inden for den lovbestemte 2 måneders frist)

87.228

(8½ års behandlingstid for at beregne en lærers pensionsalder blev karakteriseret som aldeles utilstedelig)

86.77

(Kritik af, at der var medgået 7 uger til Justitsministeriets behandling af
en ansøgning om 3. instansbevilling i en sag om varetægtsfængsling)

86.133

(Helt uacceptabelt, at Den Sociale Ankestyrelse havde været mere end
14 måneder om at behandle en sag om afbrydelse af samkvem mellem
en fader og hans søn)

83.27

(Parterne bør underrettes, når sagerne trækker ud)

83.32

(Kritik af, at Arbejdsdirektoratet havde været knapt 3 ½ år om at behandle en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge)

83.105

(Kritik af myndighedernes for langsommelige behandling af en klage fra
en mindreårig person, der endte med at være bæltefikseret næsten uafbrudt i 48 døgn)

83.229

(Behandlingstid på mere en ½ år i en klagesag til Socialstyrelsen vedrørende en moders adgang til at besøge sin tvangsfjernede 7-årige datter
var helt uacceptabel)

82.101

(Kritik af, at Fiskeriministeriet var 5 måneder om at behandle en ansøgning, selvom forsinkelsen skyldtes, at ministeriet ønskede sagen forelagt
for et rådgivende udvalg, og at forelæggelse på ordinært møde ikke havde været muligt på et tidligere tidspunkt. Sagen burde i givet fald have
været forelagt udvalget på anden måde)

80.294

(Kritik af, at Fredningsstyrelsen først svarede efter 7 måneder og først
efter, at borgeren to gange havde rykket for svar)

80.674

(Kritik af Undervisningsministeriets sagsbehandlingstid på 16 ½ måned)
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80.691

79.243,
(80.70,
81.328)

77.365

76.144,
(77.56)

(Kritik af Sikringsstyrelsens samlede sagsbehandlingstid på henholdsvis
13 og 15 måneder i to sager om eventuel anerkendelse af erhvervssygdomme)

(Kritik af, at Arbejdsdirektoratet havde været mere end ét år om at afgive
en udtalelse til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, og at direktoratet ikke straks havde besvaret en rykkerskrivelse fra ankenævnet om
sagen)
(Kritik af et amts og Vejdirektoratets sagsbehandling, der førte til, at en
sag om ansøgning om tilladelse til opsætning af henvisningstavler på offentlig vej først blev endeligt afsluttet over 3 år efter, at den kompetente
myndighed havde truffet afgørelse i sagen)

(Kritik af, at der var medgået 13 måneder til Arbejdsdirektoratets behandling af en sag om slettelse af et medlem af en arbejdsløshedskasse)

75.175

(Kritik af, at der var medgået mere end 5 år til Filmfondens/Det Danske
Filminstituts behandling af en ansøgning om støtte til filmatisering af en
roman)

75.178

(Kritik af Den Sociale Ankestyrelses behandlingstid i en sag om støtte til
erhvervelse af invalidebil, herunder at der var medgået næsten 3 måneder fra sagens behandling i møde til afsendelse af meddelelse om afgørelsen til klageren)

75.189

(Kritik af, at der medgik mere end 6 måneder til besvarelsen af en anmodning om en udtalelse fra ombudsmanden i anledning af en klage,
som ombudsmanden havde modtaget over styrelsens behandlingstid i en
revalideringssag)

75.325,
(75.496,
75.501, 76.36,
77.43, 78.33)

(Kritik af, at der medgik 6 ½ måned til den ledende landinspektørs besvarelse af en anmodning fra ombudsmanden om en udtalelse)

75.643

(Kritik af, at Den Sociale Ankestyrelse i en dagpengesag, der trak ud, ikke underrettede klageren om, hvad sagens behandling beroede på)

74.82

(Kritik af, at der ikke blev foretaget egentlig ekspedition i en sag, der
henlå hos Statens Ligningsdirektorat i knap 7 måneder)
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74.184,
(77.41)

74.359,
(76.30)

74.400,
(75.63)

74.408

74.429,
(75.64)

(Det forhold, at Ministeriet for Offentlige Arbejder ikke havde et system
med restancelister eller et andet system, der tog sigte på en almindelig
kontrol med, at alle sager blev behandlet inden for en rimelig tid. Ombudsmanden gik ud fra, at der ville blive gennemført en ordning med restancekontrol)

(Kritik af, at der gik 2 år, inden Skattedepartementet besvarede en henvendelse fra en advokat om, i hvilket omfang A-skat af udlodning til
lønmodtagernes garantifond for anmeldte lønkrav mv. skal anses for privilegerede krav. Endvidere kritik af, at skattedepartementet først efter 9
½ måned afgav en udtalelse til ombudsmanden i anledning af advokatens klage til ombudsmanden)

(Kritik af, at en kommunalbestyrelse først besvarede en ansøgning om at
få en sag genoptaget efter 1 år og 4 måneder)
(Under hensyn til antallet af anmeldelsessager, der indkom til et amtsarkitektkontor i dagene op til anmeldelsesfristens udløb, og under hensyn
til den omstændighed, at der i tiden umiddelbart efter fristens udløb blev
rettet en lang række henvendelser til kontorets personale i anledning af
administrationen af loven, fandtes der ikke tilstrækkeligt grundlag for at
udtale kritik af, at kontoret først afsendte kvittering godt 1 ½ måned efter
modtagelsen af A’s anmeldelse)

(Kritik af, at der medgik i alt ca. 4 ½ år til Revalideringsnævnets behandling af A’s klage. Sagen havde i denne periode trods gentagne erindringer været næsten uden realitetsbehandling)

74.437,
(75.65,
76.31, 78.31,
80.28 og 81.316,
82.283, 83.261,
84.239 og 85.217) (Kritik af, at Den Sociale Ankestyrelse havde en sagsrestance på ca.
8.500 sager, at ankestyrelsens gennemsnitlige behandlingstid for nyindkommende sager var ca. 17 måneder for invalidepensionssager og ca. 10
måneder for andre sager, og at der blev påregnet at skulle gå 3 ¼ år efter
ankestyrelsens oprettelse før den del af sagsrestancen, der var udtryk for
en langvarig sagsbehandling, var afviklet)
73.208,
(74.36
og 75.37)

(Kritik af sagsbehandlingstid og manglende restancekontrol i Socialstyrelsen og Revalideringsnævnet)
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73.384

(Kritik af den tid, som Landsskatteretten havde været om at tage stilling
til spørgsmålet, om retten var kompetent til at behandle klager over afgørelser, der var truffet af de lokale ligningsmyndigheder vedrørende aktindsigt)

72.35

(Kritik af, at Direktoratet for Ungdomsundervisningen under hensyn til,
at dets sagsbehandling kunne forventes at trække ud, ikke på egen foranledning havde orienteret klageren herom)

72.54,
(73.26,
74.22 og 75.28)

(Generel kritik af sagsbehandlingstiden i Invalideforsikringsretten)

72.61

(Kritik af, at der gik 4 år fra den lokale skattemyndighed forelagde en
konkret sag for Ligningsdirektoratet, og til direktoratet afgørelse forelå,
uanset at der ved bedømmelsen af sagens tidsmæssige behandling måtte
tages hensyn til bl.a. Statens Ligningsdirektorats vanskelige arbejds- og
personalemæssige forhold)

72.110

(Kritik af, at der medgik 6 måneder til Ankenævnet for Invalideforsikringsrettens behandling af en anmodning om aktindsigt)

72.189,
(73.36)

72.233,
(73.43,
75.32, 77.32
og 80.25)

(Der medgik 1 år og 8 måneder til et skyldråds behandling af en klage
over værdiansættelse af en ejendom. Der var ikke tilstrækkelig grundlag
for at udtale kritik, bl.a. under hensyn til det antal klager, skyldrådet
havde haft til behandling samt en tidskrævende procedure)

(Kritik af, at over halvdelen af sagerne i Landsskatteretten først blev afgjort efter 1 år. Ud fra det retsbeskyttelsessynspunkt, som Landsskatteretten skulle varetage, måtte dette anses for uforsvarligt)

71.38

(Kritik af, at der medgik 1 år og 5 måneder til Sundhedskommissionens
behandling af en klage)

71.105

(Kritik af, at der var gået urimelig lang tid med behandlingen af nogle
erstatningssager, herunder at det havde taget næsten 2 år at besvare ombudsmandens anmodning om en udtalelse)

71.140

(Kritik af, at der var medgået 1 år og 8 måneder til behandlingen af en
skattesag. Sagsbehandlingstiden havde været for lang, uanset at der var
tale om et principielt og meget kompliceret spørgsmål)
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71.165,
(72.23)

(Ved vurderingen af behandlingstiden måtte det tillægges betydelig
vægt, at det foreliggende spørgsmål om aktindsigt var meget vanskeligt
at afgøre. Afgørelsen forudsatte vurderinger fra en flerhed af myndigheder. Begæringen var blevet fremsat 2 ½ år tidligere og havde været aktuel i mere end 1 år. Kritik af, at der var forløbet godt 3 måneder efter de
sidste overvejelser måtte betragtes som afsluttede, uden at der var truffet
nogen afgørelse)

70.83

(Kritik af, at der gik godt 10 måneder, inden Undervisningsministeriet
besvarede en anmodning fra ombudsmanden om en udtalelse vedrørende
en klage)

69.91

(Kritik af behandlingstiden i Direktoratet for Statsskovbruget. Direktoratet besvarede først Landbrugsministeriets høring efter godt 5 måneder)

69.102

(Kritik af, at Ligningsrådet først besvarede en klage vedrørende ændring
af en skatteansættelse efter godt 10 måneder)

68.35

(Kritik af, at der var medgået 11 måneder til Skattedepartementets behandling af en klage over en manglende begrundelse)

68.54

(Det havde været ønskeligt, om Kirkeministeriet, da ministeriet blev klar
over, at behandlingen af en ansøgning om anerkendelse af et trossamfund ville blive langvarig, havde meddelt ansøgerne, at sagen var stillet i
bero på principielle overvejelser)

68.56

(Kritik af, at der gik over 4 år fra indgivelsen af den endelige klage til
Landsskatteretten, til rettens afgørelse forelå)

68.84

(Kritik af, at Ligningsdirektoratet ikke besvarede A’s skrivelse, og at det
ved sagens omfordeling efter knapt et år blev overset, at A fortsat var
uden svar på skrivelsen)

68.107,
(69.15)

(Generel kritik af behandlingstiden for sager i Ankenævnet for Invalideforsikringsretten)

67.23

(Kritik af, at der i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om telefon var sket nogle fejlekspeditioner, som havde forsinket ansøgningens
behandling)

67.67

(Kommunalbestyrelse havde været 7 måneder om at besvare Boligministeriets høring, hvilket, navnlig fordi det af klagen fremgik, at der var
anmodet om en hurtig behandling af sagen, var urimelig længe)

67.102

(Kritik af sagsbehandlingstidens længde på knapt 2 ½ år, uanset der
havde været sygdom og personalemangel)
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66.30

(Politiet havde først 2 dage efter, at de havde modtaget en anmeldelse
mod indehaveren af en dyrepark for overtrædelse af dyreværnsloven, ladet foretage en undersøgelse på stedet. Herved fik indehaveren mulighed
for at bortskaffe beviser. Det havde været bedst stemmende med retsplejelovens bestemmelser, om politimesteren, selv om anmeldelsen ikke
angik særlig graverende forhold, havde ladet dyreparken besigtige på et
tidligere tidspunkt end sket)

66.79

(Kritik af, at der medgik 4 måneder til behandlingen af en sag i Landsskatteretten)

65.31

(Kritik af, at Ankenævnet for Invalideforsikringsretten endnu ikke efter
6 måneder havde truffet afgørelse i en ankesag)

65.97

(Kritik af, at en udtalelse fra Boligministeriets kommitterede i byplansager var blevet forsinket godt ½ år på grund af en ekspeditionsfejl, og at
en erindringsskrivelse til ministeriet vedrørende sagen ikke blev besvaret)

65.129

(Kritik af, at der medgik 6 måneder til Ankenævnet for Invalideforsikringsrettens behandling af en ankesag)

65.143

(Kritik af, at Landsskatteretten ved en ekspeditionsfejl havde glemt at
medtage en sag til en forhandlingsrejse)

64.78

(Kritik af, at Invalideforsikringsrettens behandling af en låneansøgning
havde været behæftet med flere ekspeditionsfejl, der havde medført, at
sagsbehandlingen alt i alt havde taget for lang tid. Sagsbehandlingen
havde strakt sig over en periode på 5 måneder)

64.129

(Ikke kritik af, at Direktoratet for Statshospitalernes afgørelse af sag om
ansættelse af en læge som assisterende overlæge først forelå knapt 1 år
efter stillingens opslag)

63.38

(Kritik af, at der var medgået 1 år og 3 måneder til Skattedepartementets
behandling af en sag om beregning af skattefritagelse)

63.42

(Kritik af, at Københavns Skattevæsen havde været mere en 4 måneder
om at foretage en skatteansættelse)

63.62

(Kritik af, at der i Undervisningsministeriet var medgået ca. 4 år til ekspeditionen af en sag angående afløsning af en brændselsydelse)

63.65

(Kritik af, at en sag havde beroet hos en tjenestemand i Statens Ligningsdirektorat i mere end 1 år)
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63.79

(Ikke kritik af den tid, der var medgået til Direktoratet for Ulykkesforsikringens behandling af en sag angående silikose, idet sagens ekspedition
efter de foreliggende oplysninger havde været fremmet så meget, som
den gældende arbejdsgang havde gjort det muligt)

63.100

(Ikke kritik af, at Landsskatteretten lod en verserende sag afvente afgørelse i en anden for retten eller for andre myndigheder verserende sag,
hvis afgørelsen var af betydning for den sag, der blev stillet i bero, for så
vidt afgørelsen i den anden sag kunne forventes truffet i en nærmere
fremtid)

62.30

(Kritik af politiets ekspeditionstid med hensyn til tilbagesendelse af et
pengebeløb, der var taget i bevaring. Beløbet burde have været sendt til
fængselsinspektøren umiddelbart efter, at statsadvokaten havde meddelt,
at der ikke skulle rejses sigtelse)

62.70

(Kritik af, at Ministeriet for Grønland først 2 måneder efter en ansats
hjemkomst fra Grønland havde foretaget afregning af løn og tilbagebetalt depositum for udrustning)

62.83

(Under hensyn til, at der var gået godt 3½ måned, siden Direktoratet for
Ulykkesforsikringen havde bedt om udlån af Invalideforsikringsrettens
akter i en konkret sag, burde direktoratet have anmodet retten om at sende fotokopier af de afgørende akter, hvis sagens akter ikke straks kunne
undværes)

62.89

(Kritik af, at et amt først afgav udtalelse til et ministerium 7 måneder efter at have modtaget erklæring herom)

61.22

(En sag vedrørende tilkendelse af folkepension burde have været behandlet hurtigere end 1 år og 2 måneder)

61.23

(Beklageligt, at en invalidepensionssag havde beroet i omtrent 2 måneder hos en retslæge)

61.24

(En straffesag burde efter modtagelsen af statsadvokatens anklageskrift
uden ophold være tilsendt retten til berammelse af domsforhandling)

61.27

(Beklageligt, at en sag havde henligget uekspederet hos en sekretær i
Landsskatteretten i ca. 8 måneder)

61.33

(Beklageligt, at en invalidepensionssag i tilsammen godt 5 måneder
havde beroet hos retslægerne)

61.42

(Kritik af anklagemyndighedens ekspedition af en sag om prøveudskrivning af en forvaret. Sagen havde i mere end 75 dage udelukkende beroet
på tilvejebringelse af akter i undersøgelseskammeret)
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61.44

(Skatterådet for Glostrup Skattekreds burde have besvaret en henvendelse fra Skattedepartementet hurtigere end sket)

61.50

(Beklageligt, at Justitsministeriets behandling af en sag vedrørende anvendelse af invalidepension til dækning af sagsomkostninger havde taget
1 år og 2 måneder)

61.115

(Kritik af, at der var medgået knapt 1 år og 8 måneder til Invalideforsikringsrettens behandling af et andragende om invalidepension)

61.117

(Kritik af, at en lokal fabriksinspektør havde været knapt 4 måneder om
at besvare en høring fra Direktoratet for Arbejdstilsynet)

61.178

(Kritik af, at en politifuldmægtig, der på anklagemyndighedens vegne
havde foretaget indkaldelsen af vidner i en domsmandssag, ikke havde
tilsagt vidnerne med fornøden hensyntagen til at undgå tidsspilde for
dem)

61.180,
(62.19)

(I betragtning af den tid, der allerede var gået, ville det have været rigtigst, om Åndsvageforsorgen havde indhentet bestyrelsens underskrifter i
stedet for at udsætte sagen til næste bestyrelsesmøde)

60.47

(Kritik af, at der var medgået ca. 3 år til Landsskatterettens behandling af
en sag)

60.51

(Ønskeligt, om et dagpengespørgsmål, der var rejst af et forsikringsselskab den 21. august 1958, var blevet søgt afgjort af Direktoratet for
Ulykkesforsikring noget tidligere end den 22. januar 1960)

60.54

(Kritik af den tid, der var medgået til Undervisningsministeriets behandling af en sag)

60.78

(Kritik af, at der var gået knap 4 måneder, før et skatteråd forelagde en
klage over en skatteansættelse for ligningskommissionen)

60.80

(Uheldigt, at en retslæge ikke i tilstrækkeligt omfang behandlede sine
sager, hvilket havde til følge, at sagen 1 ½ måned senere måtte overgives
til en anden retslæge)

60.104

(Invalideforsikringsrettens ekspeditionstid på godt 10 måneder kunne
under hensyn til sagens art ikke anses for acceptabel)

60.111

(Ikke kritik af Landsskatterettens praksis med hensyn til at stille sager i
bero på udfaldet af verserende retssager. En udsættelse, der måtte forventes at blive af længere varighed, måtte imidlertid principielt anses for
administrativt uønskelig, i hvert fald hvor vedkommende klager ikke var
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indforstået hermed, hvilket derfor også bør indgå i myndighedernes vurdering af sagen)
60.126

(Uheldigt, at en sag i tiden fra begyndelsen af juli til 1. september 1959
uden særlig grund havde henligget uden ekspedition i Direktoratet for
Sygekassevæsenet)

60.187

(Selvom en sag ved landsretten havde været kompliceret, og en sekretær
efter det foreliggende havde udfoldet betydelige bestræbelser for at tilvejebringe et betryggende grundlag for sagens afgørelse, havde ekspedition
af sagen i tiden fra april 1957 til marts 1959 været for langvarig)

59.25

(Kritik af, at en anmodning om skilsmisse i forbindelse med, at den var
blevet oversendt fra et amt til et andet, ikke var blevet behandlet i 2 måneder)

59.29

(Kritik af, at der var medgået godt 1 ½ år til en rekonstruktion af en
bortkommet skattesag i Statens Ligningsdirektorat)

59.34

(Ikke kritik af, at der var medgået godt 1 ½ år til Socialministeriets behandling af en forespørgsel fra A vedrørende beregningen af hans folkepension. Sagens akter havde været udlånt til Kammeradvokaten under en
retssag)

59.47

(Kritik af, at der var medgået 4 år og 8 måneder til Landsskatterettens
behandling af en klage over en skatteansættelse – dette uagtet at der i sagen forelå principielle spørgsmål)

59.67

(Finansministerens bemyndigelse til efter anmodning fra en kommunalbestyrelse at tillade en omlægning af betalingsterminerne for statsskat.
Tilkendegivet overfor Skattedepartementet, at det måttet anses for ønskeligt, om ekspeditionen af sådanne ansøgninger fremtidigt blev tilrettelagt således, at afgørelsen forelå i rimelig tid, inden ordningens ikrafttræden. Ikke kritik i et konkret tilfælde, idet departementet havde forlænget betalingsfristen med 1 måned)

59.74

(Kritik af, at Invalideforsikringsretten havde ladet en sag henligge
uekspederet i godt 2 måneder)

59.127

(Kritik af, at en ledende landsinspektørs behandling af en sag havde taget ca. 3 ½ år)

59.190,
(60.34)

59.201

(Kritik af, at der var medgået ca. 6 år til Statens Jordlovsudvalgs behandling af en udstykningssag)
(Ikke kritik af sagsbehandlingstiden hos Direktoratet for Sygekassevæsenets og Invalideforsikringsrettens behandling af en ansøgning om in-
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validepension, om end denne måtte anses unødig lang. Forsinkelserne
skyldtes forhold, som retten ikke kunne gøres ansvarlig for)
58.46,
(59.18)

58.73

58.154,
(62.14)

(Kritik af, at udarbejdelse af refusionsopgørelse i Statens Jordlovsudvalg
have taget ca. 4 ½ år)
(Kritik af, at Landsskatterettens behandling af en sag havde taget for
lang tid, herunder at sagen i mere end 2 år og 2 måneder havde været
stillet i bero på en mundtlig forhandling)

(Kritik af, at ekspeditionen af en sag i Matrikeldirektoratet i alt havde taget over 3 år, dette uanset sagens betydelige omfang og komplicerede
karakter, og selv når de arbejdsmæssige vanskeligheder i direktoratet
blev taget i betragtning)

58.158

(Eksempel på unødvendige sagsbehandlingsskridt. En politimester burde
have sendt en faderskabssags akter direkte til det amt, der skulle fastsætte bedragets størrelse. Herved ville en unødvendig forsinkelse på 8 dage
af sagens behandling været undgået. Endvidere burde politimesteren inden oversendelse have sørget for at tilvejebringe en række oplysninger,
således at sagens tilbagesendelse kunne være undgået)

58.179

(Kritik af, at Amtsligningsinspektoratet først efter 2 måneder havde
fremsendt en sag til forelæggelse for Ligningsdirektoratet, selvom sagen
var sat i bero i et kortere tidsrum for at imødekomme en skatteyder og
for at afvente, at Landsskatteretten i løbet af kortere tid ville træffe afgørelsen i en lignende sag vedrørende den samme skatteyder)

58.189

(Kritik af Undervisningsministeriets ekspeditionstid i en understøttelsessag. Undervisningsministeriet forelagde først efter 10 måneder en række
oplysninger fra parten for Finansministeriet)

58.194

(Kritik af, at Amtsligningsinspektoratet ikke havde besvaret en klage efter ca. 2 år)

58.216

(Ikke kritik af sagsbehandlingstiden, da det beroede på et sammentræf af
uheldige omstændigheder, at A’s erindringsskrivelser ikke, som det
normalt ville have været tilfældet, blev besvaret, og da Monopoltilsynet
havde beklaget de begåede fejl)

58.221

(Kritik af, at Skattedepartementets behandling af en ansøgning om fritagelse for beskatning af et erstatningsbeløb havde taget knapt 2 år)
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57.57,
(59.17)

(Undersøgelse vedrørende den tid, der medgår til sagsbehandlingen i
Landsskatterettens afdeling for indkomst- og formueansættelser. Kritik
af ekspeditionstiden i enkelte sager)

57.136

(Kritik af, at Kammeradvokaten ikke på et tidligere tidspunkt i forbindelse med en konkret sag havde rettet henvendelse til parten i sagen.
Endvidere kritik af, at ombudsmanden 3 gange havde måttet rykke
Kammeradvokaten for et svar)

57.175

(Socialministeriet burde straks efter udsendelsen af et cirkulære, hvori de
nødvendige oplysninger for at beregne folkepension fandtes, have taget
stilling til en klage over et amts beregning af en aldersrente)

57.184

(Anmodet Invalideforsikringsretten om overfor rettens læger at indskærpe en bestemmelse i en bekendtgørelse, hvorefter afgivelse af en lægeerklæring ikke må unødigt forhales)

57.188

(Kritik af, at der i Landsskatteretten var hengået for lang tid, inden retten
afsagde kendelser i en række skattesager. Særligt kritik af, at en sag havde beroet hos en sekretær i 13 måneder, uden at den i dette tidsrum sås at
være bearbejdet i et omfang, der kunne begrunde dette forhold)

57.207

(Kritik af, at en rektor ved en statsskole ikke tidligere end sket havde
draget omsorg for, at der blev valgt en bestyrelse og udarbejdet et fundatsudkast for et af redaktionen af skolebladet oprettet fond. Dette burde
være sket på et af de første skolerådsmøder efter modtagelsen af stiftelsesdokumentet. I hvert fald burde dette være sket hurtigst muligt efter
modtagelsen af en række indbetalinger)

57.220

(Ikke kritik af den tid, der var medgået til behandlingen af en straffesag
hos politiet. En ikke uvæsentlig tid var medgået til at finde frem til vidnet B’s bopæl og afhøre ham i retten)

57.233

(Kritik af, at Ministeriet for Offentlige Arbejder først efter 4 måneder
havde besvaret en forespørgsel om muligheden for at erhverve ret til at
udvinde salt)

56.33

(Kritik af, at Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg ikke havde besvaret 2 skrivelser af henholdsvis maj og juli 1953 fra Landbrugsministeriet før juli 1954)

56.69

(Kritik af, at der gik ca. 4 måneder fra Forsvarsministeriets beslutning
om ikke at udvide natjagerstyrken, hvilket medførte at fem navigatørelever ville få stoppet deres uddannelse med øjeblikkelig virkning, til de
pågældende fik meddelelse om, at uddannelsen var indstillet)
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56.90

(Et amtsligningsinspektorat havde anmodet Statens Ligningsdirektorat
om at træffe afgørelse i en sag. Kritik af, at Ligningsdirektoratet ikke
havde besvaret en erindringsskrivelse fra Amtsligningsinspektoratet og
først ekspederede sagen efter klage hertil)

56.126

(Kritik af, at en politimester først 2 ½ måned efter, at en sag var afsluttet,
havde underrettet anmelderen herom)

56.133

(Kritik af, at Direktoratet for Sygekassevæsenet først efter 2 måneder besvarede en ansøgning om invaliderente)

56.156

(Kritik af, at Københavns Overpræsidium ikke tidligere end sket havde
underrettet om fastsættelse af konfirmationsbidrag. Overpræsidiet havde
afventet, at en bidragsresolution kunne tilstilles ansøger. Dette var imidlertid på grund af de i sagen foretagne yderligere undersøgelser ikke
sket, hvorfor Overpræsidiet først 1 ½ måned efter fastsættelsen gav ansøger en meddelelse om konfirmationsbidragets fastsættelse)

56.173

(Kritik af, at der var medgået 3 år og 1 ½ måned til Landsskatterettens
behandling af en sag vedrørende skatteansættelse. Dette fandtes særlig
kritisabelt i betragtning af, at retten havde meddelt skatteyderens advokat, at behandlingen af sagen ville blive fremskyndet mest muligt)

56.190

(Kritik af, at den forvarede og Psykopatanstalten i Horsens først blev
underrettet om en værgebeskikkelse 1 måned efter, at værgebeskikkelsen
var foretaget af retten)

56.215

(Henstillet, at der blev etableret en vikarordning for en konsulent i motorsager, således at sager ikke henlå uekspederede, når der blev afholdt
planlagt ferie)

55.69

(Kritik af den tid, der generelt medgik til behandling af sager vedrørende
indkomst- og formuebeskatning i Landsskatteretten. Sagsbehandlingstiden blev anset for uforsvarlig lang)

Spørgsmålet om sagsbehandlingstid er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i
afsnit 3.2.:
04.569 (614), 03.735 (767).
3.4.3.

God journalskik

God forvaltningsskik tilsiger, at der oprettes effektive journaliserings- og restancekontrolsystemer.
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Det følger f.eks. heraf, at den modtagne post så vidt muligt journaliseres
umiddelbart efter modtagelsen (samme dag eller dagen efter), og således inden de pågældende dokumenter går til sagsekspedition.
Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-12-3

(Ombudsmanden rettede en forespørgsel til Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling samt andre offentlige myndigheder, om hvordan de vil medvirke til at sikre, at kommunernes it-løsninger i forbindelse med kommunalreformen overholder grundlæggende forvaltningsretlige krav. Baggrunden herfor var, at der ved flere lejligheder var konstateret, at der i forbindelse med masseadministration, som sker ved hjælp af
it-systemer, sker tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige
krav. Det er f.eks. væsentligt, at myndighederne har mulighed for enten
at bevare en kopi af dokumenter udarbejdet af myndighederne eller inden for ganske kort tid at kunne udskrive en rekonstruktion af dokumentet svarende til en kopi)

03.644

(Det var kritisabelt, at en kommune makulerede de udfyldte spørgeskemaer, der lå til grund for en arbejdspladsvurdering af en ungdomsskole,
da der ikke var hjemmel til destrueringen, og da myndigheden således
var forpligtet til at opbevare skemaerne. Det forhold, at kun nogle af dokumenterne, der lå til grund for arbejdspladsvurderingen efter arbejdsmiljøloven skulle være tilgængelig for bl.a. ledelsen, indebar ikke, at de
øvrige dokumenter kunne destrueres)

03.686

(En kommune var ikke berettiget til at fravælge løbende at få udskrevet
kopi af de afkrævningsbreve, som kommunen sendte. Ombudsmanden
udtalte, at kopierne kan kasseres, når der ikke længere er et retligt eller
administrativt behov for dem, dvs. når krav som følge af sagen med sikkerhed er forældet eller på grund af død med sikkerhed ikke kan rejses)

02.164

(Justitsministeriet havde som følge af en ekspeditionsfejl ikke journaliseret en brevveksling mellem ministeriet og andre ministerier i en sag om
ratifikation af Nice-traktaten, hvilket der efter god forvaltningsskik var
krav om)

01.539

(Kritik af, at et socialcenter ikke konsekvent havde foretaget journalisering af den indkomne post, herunder en umiddelbar notering af samtlige
breve på sagens oplysningsark. Kritikken blev givet særligt under hensyn til en boligstøttemodtagers interesse i at kunne godtgøre, at myndigheden var orienteret om ændrede forhold)

00.504

(Af avisartikler fremgik det, at der var månedlang ventetid på flere af
de københavnske socialcentre. Der var ikke indført systemer, der sikrede en generel restancekontrol på centrene. Ombudsmanden meddelte på
den baggrund, at det ikke stod ham klart, hvorledes en organisation, der
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modtager et årligt antal henvendelser i størrelsesordenen 800.000 til
1.000.000, kan holde styr på, om den sagsbehandling, som den enkelte
henvendelse måtte afføde, også reelt bliver udført, uden at organisationen støtter sig til et restancesystem. Dette gælder også, selvom ikke alle
henvendelser, herunder telefoniske og personlige, altid behøver at give
anledning til journalisering)
99.130

(Det var beklageligt, at Udlændingestyrelsen ikke havde datostemplet
modtagen dokumentation i en opholdstilladelsessag, hvormed der skete
en sammenblanding af dokumentation indsendt på forskellige tidspunkter. Sammenblandingen gav dog ikke anledning til tvivl, hvorfor ombudsmanden ikke foretog sig yderligere)

99.398

(Det var meget beklageligt, at en kommune ikke havde alle sagsakter på
sagen, herunder en kopi af nogle udgående breve, der var bortkommet,
men fremgik af sagens journalark)

98.360

(Forvaltningsmyndigheder bør af hensyn til reglerne i forvaltningsloven
og offentlighedsloven om aktindsigt, og af hensyn til sikring af bevis
sørge for, at der i myndighedens sager opbevares kopier af udgående
post. I den konkrete sag havde det været ønskeligt af hensyn til vurderingen af begrundelse og klagevejledning og af hensyn til aktindsigt, om
en kommune havde opbevaret kopier af den pensionsmeddelelse, som
kommunen havde sendt til pensionisten)

93.294

(Myndighederne bør i almindelighed foretage systematisk journalisering
af indkommen og udgået post, og dette må i særlig grad gælde, hvor
undladelse vil stride mod hensynet til borgernes adgang til aktindsigt)

82.84

(Sagerne må ikke smides væk)

80.242

(Et brev fra et folketingsmedlem til indenrigsministeren om besættelsen
af en stilling som amtskontorchef blev destrueret straks efter, brevet var
læst. Brevet skulle have været lagt på sagen, da breve på sager ikke må
smides væk)

74.193

(Indkommet post bør så vidt muligt journaliseres umiddelbart efter modtagelsen og skal således journaliseres, inden de pågældende dokumenter
går til sagsekspedition)

58.63

(Fortegnelser over uekspederede sager skal opbevares med omhu)

Spørgsmålet om god journalskik er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:
04.569 (615), 03.735 (773).
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3.4.4.

Borgerinddragelse

Folketingets Ombudsmand har givet udtryk for, at det er bedst stemmende
med god forvaltningsskik, om sagens parter og andre berørte borgere får mulighed for at udtale sig, før sagen afsluttes. Myndighederne bør altså normalt
inddrage borgerne i sagsbehandlingen i videre omfang, end myndigheden er
forpligtet til efter forvaltningsloven.
Konkrete ombudsmandsudtalelser:
04.346

(En skatteyder bad i en skattekontrolsag om partsaktindsigt i sagen og
anmodede om, at sagen sattes i bero, indtil han fik aktindsigt. Kommunen var ikke i medfør af forvaltningslovens § 11 og § 21 forpligtet til
helt at standse sagsbehandlingen og kunne fortsætte med at oplyse sagen, herunder ved at indhente oplysninger fra klageren selv. Det ville
imidlertid have været bedst stemmende med princippet i bestemmelserne
og med principperne om god forvaltningsskik, at kommunen havde ventet med at kræve oplysninger fra skatteyderen selv, til spørgsmålet om
aktindsigt var behandlet)

02.140

(Det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis Patientklagenævnet, inden nævnet traf afgørelse, havde orienteret en klager
om, at nævnet ikke havde indhentet erklæringer fra en række speciallæger, som klageren havde anmodet om. Nævnet måtte således have haft
grund til at antage, at klageren så ville komme med yderligere bemærkninger til sagen i kraft af afvisningen)

01.215

(TV2’s afskedigelse af et større antal medarbejdere. De pågældende
medarbejdere fik besked om den påtænkte afskedigelse den 31. maj
1999 med svarfrist den 2. juni 1999. Det havde været mest hensynsfuldt
og bedst stemmende med god forvaltningsskik, om partshøringsskrivelserne ikke havde haft en udformning, som – sammenholdt med den korte
svarfrist – kunne give indtryk af, at høringen alene var en formalitet)

99.226

(Ved den nærmere afgrænsning af normen for borgerinddragelse som
følge af god forvaltningsskik skal partens behov for og ønske om at blive
hørt afvejes overfor eventuelt modstående offentlige og private interesse)

98.139

(Det måtte følge af principperne for god forvaltningsskik, at en myndighed bør begrunde et afslag på tildeling af lokalløn overfor en ansat, som
har været indstillet, og som ikke er medlem af en forhandlingsberettiget
organisation)
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98.268

(I forbindelse med anvendelse af call-in-beføjelse burde ministeriet overfor byrådet have begrundet, hvorfor ministeriet mente, at betingelserne
for at anvende beføjelsen i det konkrete tilfælde var opfyldt)

98.423

(Ansats overførsel til jobbørs var formentlig ikke en afgørelse, men i
henhold til god forvaltningsskik burde den ansatte have haft lejlighed til
at udtale sig, og den ansatte burde have fået en begrundelse for beslutningen)

97.74

(Efter en anonym henvendelse påbegyndte Arbejdsløshedsforsikringen
en undersøgelse af en dagpengemodtager. Det havde været bedst stemmende med principperne om god forvaltningsskik, om dagpengemodtageren var blevet orienteret om sagen tidligere)

97.262

(Myndigheder har en ulovhjemlet ret til at udvide sagens ramme ud over,
hvad der specifikt er klaget over, men myndighederne bør forsøge at
fremskaffe borgernes samtykke – før oplysninger om private forhold
indhentes – eller afslå ansøgningen)

95.199

(I en benådningssag udtalt, at det er bedst stemmende med god forvaltningsskik, at parten bliver gjort bekendt med en afgørelse, før offentligheden bliver orienteret om den)

95.408

(Plejefamilier er ikke parter i sager om hjemgivelse af plejebørn. Det er
dog god forvaltningsskik at orientere plejefamilien i god tid før hjemsendelsen. Underrettelsen bør så vidt mulig ske samtidig med, at de biologiske forældre får meddelelse om hjemgivelsen)

93.53

(Der kan indenfor rammerne af offentlighedsloven gives løbende aktindsigt. Ved denne vurdering bør der tages hensyn til, om begæringen er
fremsat af andre end parter i sagen, der måtte have en anerkendelsesværdig interesse i at blive gjort bekendt med beslutningsgrundlaget, inden
der træffes en afgørelse)

93.348

(En beslutning om at overflytte en skolelærer fra en af kommunens skoler til en anden var ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Uanset dette, havde det været bedst stemmende med god forvaltningsskik, at
partshøring var blevet foretaget)

92.104

(Kritik af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke havde besvaret en forespørgsel fra en borger om, med hvilken hjemmel der var stillet krav
om sikkerhedsstillelse)

89.100

Ved besættelse af en stilling som sognepræst havde det været bedst
stemmende med god forvaltningsskik, hvis mindretallet i menighedsrådet havde fået forelagt provstens og biskoppens udtalelse, inden Kirkeministeriet traf afgørelse i sagen, selvom mindretallet ikke var part i sagen)
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89.164

(I tilfælde, hvor en myndighed afviser en parts udtrykkelige anmodning
om at indhente yderligere oplysninger, bør myndigheden orientere parten herom, inden der træffes afgørelse i sagen)

72.40

(Kritik af, at Landbrugsministeriet ikke havde forelagt en ansøger forskellige oplysninger, der var indhentet under sagens behandling, og som
måtte antages at have haft betydning for afgørelsen, forinden afgørelse
om afslag på at tillægge et grundforbedringslån fortrinsret i ejendommen
blev meddelt ansøgeren)

3.4.5.

Rykkere

Rykker klageren for svar, bør klageren naturligvis have svar på rykkeren og
samtidig oplysninger om, hvad sagen beror på, jf. vejledning om forvaltningsloven pkt. 206-208. Rykkere bør besvares omgående.
Konkrete ombudsmandsudtalelser:
04.262

(Det var beklageligt, at Skov- og Naturstyrelsen ikke svarede på en rykker. Rykkeren var endda rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden)

04.285

(Meget beklageligt, at en sag lå stort set uekspederet i ca. 16 måneder, at
myndigheden sad ganske mange rykkere overhørige og ikke oplyste
borgeren om, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. Ministeriet meddelte efterfølgende, at sådanne sager nu som udgangspunkt skal
behandles inden for én måned)

04.288

(Kritisabelt, at en myndighed sad flere rykkere overhørige og ikke meddelte løbende, hvorpå sagen beroede, og hvornår en afgørelse kunne forventes)

04.517

(Det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis en
kommune, der til sidst generelt havde opgivet at besvare en borgers
mange spørgsmål, idet den allerede anså disse for besvarede, havde foretaget en nærmere undersøgelse heraf. Kommunen burde imidlertid have
foretaget en egentlig undersøgelse af hvilke spørgsmål kommunen anså
for besvarede, og hvilke spørgsmål der var for upræcise til at besvare.
Endvidere udtalt generelt, at en offentlig myndighed som udgangspunkt
er forpligtet til at besvare henvendelser, men at den ikke nødvendigvis er
forpligtet til at besvare alle spørgsmål, herunder som følge af reglerne
om tavshedspligt, hvis det hører uden for myndighedens kompetence eller såfremt et indholdsmæssigt fuldt dækkende svar i særlige situationer
ville kræve en uforholdsmæssig stor indsats af myndigheden. Henstillet,
at sagen blev genoptaget)
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01.133

(Kritik af, at Justitsministeriet under behandling af en klage vedrørende
en aktindsigtssag i 4 tilfælde ikke havde besvaret ansøgers rykkere)

00.496

(Det var utilfredsstillende, at kommunen anvendte 1 ½ måned på at besvare en rykker)

99.509,
(00.749)

(SU-Styrelsen burde have foretaget en opgørelse af mellemværendet og
udstedt en kvittering umiddelbart efter indbetaling af skyldig SU-lån)

96.129

(Kritik af Flygtningenævnets sagsbehandlingstid, manglende underretning om, hvorpå sagen beroede samt manglende besvarelse af rykkerskrivelse)

93.215

(Kritik af, at rykkerskrivelser fra skatteyder ikke blev besvaret, at Toldog Skattestyrelsen ikke underrettede skatteyder, hvorpå sagen beroede,
samt at sagsbehandlingstiden var på 25-26 måneder)

93.315

(Rykkerskrivelser bør besvares omgående)

93.342,
(94.523)

(Rykkerskrivelser, der er rimelig begrundet i sagsbehandlingstiden, bør i
almindelighed besvares med det samme. Kritik af, at kommune undlod
at besvare rykkerskrivelser)

92.222

(Rykkerskrivelser bør besvares omgående)

92.232

(Kritik af, at Told- og Skattestyrelsen undlod at underrette skatteyder
om, hvorpå sagen beroede, samt at styrelsen ikke straks besvarede nogle
rykkerskrivelser fra skatteyder og fra ombudsmanden)

83.32

(Kritik af, at Arbejdsdirektoratet ikke havde iværksat eftersøgningsskridt
i anledning af adskillige rykkerskrivelser fra den pågældende klager, og
at direktoratet ikke havde besvaret rykkerskrivelserne og oplyst, at sagen
var forlagt)

82.271

(En myndighed sendte en rykker, selv om der tidligere var givet henstand, indtil en klagesag var behandlet)

80.674

(En rykkerskrivelse blev først besvaret ved en telefonsamtale efter en
måned. Besvarelsen burde være givet på et noget tidligere tidspunkt)

74.82

(Kritik af, at Ligningsdirektoratet ikke havde besvaret to rykkere)

74.359,
(76.30)

(Kritik af, at Skattedepartementet ikke havde besvaret rykkere fra en advokat)
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72.35

(Kritik af, at Direktoratet for Ungdomsundervisningen havde undladt at
besvare gentagne rykkerskrivelser fra en klager)

63.62

(Det var i strid med god forvaltningsskik, når Undervisningsministeriet i
en meget langvarig sag lod være med at besvare rykkere fra parten)

58.177

(Anmoder en part om at modtage fremsendte bilag retur, er myndigheden forpligtet at sende disse retur. Dette gælder i særlig grad, hvis parten
også har rykket for fremsendelsen)

Spørgsmålet om besvarelse af rykkere er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i
afsnit 3.2.:
04.569 (617), 03.735 (772).
3.4.6.

Krav om skriftlighed og om meddelelse af afgørelser

De krav om skriftlighed og om meddelelse af afgørelser, der er behandlet
ovenfor, suppleres af principper om god forvaltningsskik, hvorefter der f.eks.
i videre omfang skal ske skriftlige meddelelse af afgørelser.
Det antages bl.a., at indgribende afgørelser bør meddeles skriftligt, medmindre der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder, såsom at øjemedet forspildes.
Levnedsmiddelkontrollen kan f.eks. være nødsaget til straks at meddele et
påbud. I givet fald bør et sådant mundtligt påbud senere følges op af en
skriftlig begrundelse.
Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-20-3

(En kommune er forpligtet til at træffe afgørelse, når der forelå ansøgninger, som kommunen ikke tidligere havde taget stilling til. Kommunen
kunne ikke generelt beslutte, at ansøgninger af en bestemt karakter ikke
blev besvaret. Inden for visse snævre rammer ville en kommune have
muligheden for at begrænse kontakten med en borger. Begrænsninger af
borgerens kontakt til forvaltningen måtte ske ud fra en konkret afvejning
af hensynet til borgeren og hensynet til kommunens ressourcer. Forvaltningen kunne således normalt alene undlade at besvare spørgsmål/henvendelser fra en bestemt borger i tilfælde, hvor kontakten ville
begrænse kommunens øvrige arbejde væsentligt. Kommunen bør give
borgeren skriftlig besked om begrænsningen og dens omfang mv.)

04.543

(En kommune gav tilladelse til nedrivning af en ejendom. Kommunen
gav samtidig stiltiende tilladelse til nedlæggelse af boligerne i ejendom-
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men. Kritik af, at kommunen ikke meddelte afgørelsen udtrykkeligt til
ejeren, samt at kommunen slet ikke gav meddelelse til lejerne)
03.130

(Der var ikke krav om, at en afgørelse om hjemsendelse af en konstabel
fra tjeneste i udlandet, der meddeles mundtligt i medfør af forvaltningslovens § 23, skulle begrundes. Da konstablen heller ikke efterfølgende
bad om en sådan begrundelse, var begrundelsesreglerne i forvaltningsloven overholdt. Det havde imidlertid været hensynsfuldt og dermed bedst
stemmende med principperne om god forvaltningsskik, hvis den mundtlige afgørelse, der var særligt indgribende, blev ledsaget af en begrundelse, og det var beklageligt, at dette ikke skete. Da der var givet en vis
om end ikke tilstrækkelig mundtlig begrundelse under en samtale med
konstablen, foretog ombudsmanden sig ikke yderligere i sagen)

01.117

(Det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis en
kommune havde indhentet et skriftligt samtykke fra en fader, før den udleverede sagsakter om sønnen til en privat skole, der behandlede en ansøgning om optagelse af sønnen på skolen)

01.290

(EU-Direktoratet havde besvaret en ansats skriftlige ansøgning om uddannelsesorlov ved en e-mail. Ikke kritik af, at besvarelsen var sket pr. email. Der blev lagt vægt på, at meddelelsen var af et enkelt indhold, som
ikke angik en forvaltningsretlig afgørelse samt hensynet til direktoratets
daglige administration og muligheden for at besvare på en uformel og
for medarbejderne smidig måde)

97.248,
(98.820,
00.743)

(Det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis en
kommune, der fraveg et ankenævns afgørelse om bevilling af personligt
tillæg til pensionist, havde meddelt afslaget skriftligt i stedet for mundtligt)

94.169

(I forbindelse med en disciplinærsag burde myndigheden have gjort den
ansatte bekendt med sanktionsvalget, og desuden burde forkyndelsen
være sket direkte overfor den ansatte og ikke gennem hans arbejdsplads)

93.137

(Udtalt i forbindelse med uansøgt afskedigelse af tjenestemand på prøve,
at det havde været hensynsfuldt, om tjenestemanden havde fået en skriftlig og ikke blot en mundtlig redegørelse for de forhold, der blev lagt til
grund for den påtænkte afskedigelse. Endvidere fandt ombudsmanden
det i strid med god forvaltningsskik, at afskedigelsesskrivelsen ikke blev
sendt, men tværtimod overbragt af 2 andre ansatte og endda ikke var lagt
i en kuvert)

93.144

(Det stred mod god forvaltningsskik, at en irettesættelse ikke blev meddelt klager direkte)
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93.173
(94.521)

(Udtalt i forbindelse med tildeling af en disciplinær advarsel, at det havde været rigtigst, om Nationalmuseet skriftligt – og ikke som sket
mundtligt – havde besvaret en henvendelse fra en fagforening)

93.178

(Kulturministeriet gav dispensation fra bestemmelse om, at der alene kan
afholdes undervisningsprøver blandt ansøgere til musikkonservatoriet,
der er erklæret kvalificerede. Ansøger modtog ikke meddelelse om den
foretagne dispensation, hvilket var kritisabelt)

93.283

(Det stred mod god forvaltningsskik, at en skrivelse om påtænkt afskedigelse af en ansat samt afskedigelsesskrivelsen ikke blev sendt direkte
til ansat, men til hans overordnede til videregivelse)

93.287

(Det følger af god forvaltningsskik, at en mundtlig meddelt afgørelse
skal noteres på sagen)

93.320,
(94.523)

(Det følger af god forvaltningsskik, at en skrivelse afsendes samme dato,
som den er underskrevet, hvilket især gælder i sager, hvor der er frister)

92.40

(Direktoratet for Arbejdstilsynet burde have taget notat af en telefonsamtale med borgeren, da den udgjorde en væsentlig ekspedition i sagen)

92.85

(Forsvarsministeriet burde i overensstemmelse med god
forvaltningsskik have meddelt en ansat afgørelsen om afskedigelse
direkte og ikke overladt det til Forsvarskommandoen at underrette den
pågældende)

92.141

(Kritik af, at en politimester mundtligt havde meddelt en afgørelse om
udelukkelse af en journalist fra at modtage informationer. En afgørelse
af denne indgribende karakter burde have været meddelt skriftligt)

92.232

(Det fulgte af god forvaltningsskik, at den skattemyndighed, der havde
foranlediget lønindeholdelse, samtidig burde have givet skatteyderen
underretning herom)

92.267

(Der er ikke efter forvaltningsrettens almindelige regler krav om, at afgørelser om tilbagebetalingspligt efter bistandslovens § 26 (kontanthjælp) skal meddeles skriftligt. Det må imidlertid anses for god forvaltningsskik, at en sådan afgørelse meddeles i form af et brev, der underskrives af myndigheden og stiles til støttemodtageren)

92.276,
(93.434)

58.111

(Det fulgte af god forvaltningsskik, at Det Sociale Ankenævns afgørelse
skulle meddeles skriftligt)
(Vigtige beslutninger skal meddeles)
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57.94

(Henlæggelser skal meddeles)

57.186

(Forvaltningen bør i mange tilfælde vælge skriftlige afgørelser og skriftlig kommunikation, og underskrifter skal ledsages af et navnestempel)

57.206

(Politiet havde i en sag om bidragsfastsættelse henvendt sig på klagerens
bopæl for at afhøre ham om hans økonomiske forhold. Klageren var ikke
på forhånd orienteret om besøget)

3.4.7.

Andre udslag af god forvaltningsskik

Der er en række andre udslag af principperne for god forvaltningsskik. Dette
gælder f.eks. spørgsmålet, om man bør tage notat, selvom der ikke er pligt
hertil efter offentlighedslovens § 6 eller retsgrundsætningerne herom. Det er
ikke muligt at angive en udtømmende opdeling af principperne om god forvaltningsskik i kategorier. I det nedenstående gennemgås de sager vedrørende god forvaltningsskik, der ikke er behandlet i de ovenstående 6 kategorier i
afsnit 3.4.1. til 3.4.6.
Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-20-2

(Borgerne har ikke krav på at optage sine møder med forvaltningen, men
eventuelle begrænsninger i borgerens muligheder for at optage et møde,
skal hvile på et sagligt grundlag. Der kan dog være situationer, hvor det
er bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis myndigheden af
hensyn til f.eks. borgerens personlige forhold tillader denne, foretager
lydoptagelser af samtaler med myndigheden. Dette er f.eks. tilfældet i
forbindelse med forskellige former for kommunikationshæmning. I sådanne situationer bør myndighederne efter omstændighederne lade borgeren optage dennes møder med forvaltningen)

04.517

(Ombudsmanden så det bedst overensstemmende med god forvaltningsskik, hvis en kommune, der til sidst generelt dels havde opgivet at besvare en borgers mange spørgsmål, dels allerede anså dem for besvaret,
havde undersøgt nærmere, hvilke spørgsmål kommunen anså for besvaret, og hvilke kommunen ønskede præciseret)

03.177

(Henstillet, at der blev fastsat ændrede regler for de regionale patientklagenævns årsberetninger, således at det bl.a. sikres, at de statistiske oplysninger bliver mere præcise, og at det bliver muligt at vurdere de enkelte patientklagenævns virksomhed i forhold til hinanden)

03.345

(Selvom alle akter i et dødsbos skatte- og afgiftssag var undtaget fra aktindsigt, mente ombudsmanden, det ville have været ønskeligt, hvis skattemyndigheden havde kontaktet bobestyreren med henblik på, om boet
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kunne tilslutte sig udlevering af akterne. I givet fald ville der ikke være
noget til hinder for at give aktindsigt)
03.463,
(04.566)

(Det ville være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, hvis en
klagemyndighed i sin generelle orientering om sagsgangen havde gjort
opmærksom på, at myndigheden kunne ændre afgørelsen til skade for
borgeren, hvis afgørelsen var ugyldig, men at det kun skete yderst sjælden. Efterfølgende blev klageinstansens folder ændret, således at der nu
klart fremgår, at en afgørelse kan ændres såvel til skade som til gavn for
klageren. En ændring til skade for ejeren vil dog ske, hvis afgørelsen fra
den underordnede instans er ulovligt. Man indføjede derimod ikke et afsnit om, at dette kun skete sjældent, idet der ikke blev ført statistik vedrørende dette spørgsmål)

02.178

(Det var i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at Justitsministeriet gav en begrundelse, der opfyldte forvaltningslovens krav, i forbindelse med, at ministeriet satte en sag om forhåndsgodkendelse af erhvervserfaring ved advokatbeskikkelse i bero på baggrund af en politianmeldelse, da der var væsentlige hensyn at tage til den pågældende,
samt at det ikke kunne udelukkes, at berostillelsen ville pågå i længere
tid)

02.272

(Udtalt, at det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik,
hvis en studerende havde fået at vide, at hans ansøgning om dispensation
til fjerde eksamensforsøg var overgået til behandling i fakultetsrådet på
grund af stemmelighed i studienævnet)

02.291

(Det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis skattemyndigheden efter at have foretaget tre udlæg for skattegæld i et af
skatteyderen ejet sommerhus, gav ham besked om, at myndigheden havde genovervejet og aflyst to af udlæggene, hvormed myndighedens restance blev dækket med et mindre beløb, idet dette havde økonomisk betydning for den pågældende)

02.393

(Det havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik, hvis Trafikministeriet havde udleveret en sagsliste til en journalist, der søgte om
aktindsigt i alle sager vedrørende Havarikommissionen for Civil Luftfart
for en længere periode, i det omfang, det ikke kunne lade sig gøre at yde
vejledning til journalisten på andre måder for at få præciseret anmodningen for så vidt sagslisten ikke indeholdt fortrolige oplysninger)

01.194

(Kritik af, at en biskop ikke havde sørget for, at der blev taget notat om
de oplysninger og synspunkter, der fremkom på et forhandlingsmøde i
forbindelse med ændring af et kirkeregulativ, da udstedelsen af regulativet krævede eneforhandling med menighedsrådet. Selv om betingelserne
i offentlighedslovens § 6 ikke var opfyldt, f.eks. fordi der ikke på mødet
fremkom nye faktiske oplysninger/synspunkter af betydning for udste-
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delsen af regulativet, kan der være behov for at gøre notat. Da det var en
væsentlig del af biskoppens opgave at sørge for, at de vigtigste oplysninger og synspunkter, som menighedsrådet fremkom med, blev noteret,
burde biskoppen have sikret, at der blev tage referat af mødet som følge
af god forvaltningsskik)
96.51

(Principper om god forvaltningsskik sætter visse begrænsninger for
myndighedernes brug af pressen som et led i myndighedsudøvelsen)

96.75

(Myndighederne skal prioritere effektivt)

96.164

(Kritik af Direktoratet for Kriminalforsorgen for ikke at have undersøgt,
om et fængsel var bekendt med undersøgelsespligten, og om pligten var
overholdt i forbindelse med videregivelse af fortrolige oplysninger samt
for ikke at tage notat ved politiets henvendelse for at få oplysningerne)

96.165
(95.244)

(En myndighed skal som følge af god forvaltningsskik udvise tilbageholdenhed med at afslå pressens begæringer om at få lejlighed til at gennemse alle sager fra en bestemt periode, medmindre andet følger af reglerne om tavshedspligt)

94.424

(Myndigheden burde have taget notat om, at klager i en telefonsamtale
var gjort opmærksom på, at myndigheden ville overskride10-dages fristen. Endvidere kritik af, at myndigheden ved fremsendelse af materialet
lagde en del af skylden for forsinkelsen over på klager, uden at der var
holdepunkter herfor)

90.606

(Hvor en borgers henvendelser antager en sådan karakter og et sådant
omfang, at det udgør en væsentlig belastning for administrationen, kan
myndigheden begrænse kontakten)

89.58

(Indenrigsministeriet mente, at klager ved en telefonsamtale havde frafaldet sit krav om udsættelse af sagen. Det havde været bedst stemmende
med god forvaltningsskik, om der var taget skriftligt notat herom, og at
henlæggelsen samtidig var bekræftet overfor klager)

85.70

(Selvom lovgivningen ikke længere pålagde en kommune at afhænde
fast ejendom til kommunalt ansatte efter offentligt udbud, burde kommunerne fortsætte med at benytte denne fremgangsmåde)

83.32

(Hvis sagen er blevet væk, og parten rykker, bør myndighederne oplyse,
at sagen er væk)

79.97

(Offentligt ansatte, som anvendte myndighedernes brevpapir i deres personlige korrespondance, skulle utvetydigt for modtageren angive, at der
var tale om et privat brev)
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78.159

3.5.

(Generelle synspunkter vedrørende spørgsmålet om folkebibliotekers
pligt til at fremlægge eller udlåne partiprogrammer. Man skulle i den
forbindelse inddrage de synspunkter, som grundlovens § 71 om ytringsfrihed byggede på)

Hjemmelsspørgsmål mv.

Når en myndighed træffer afgørelser, er myndigheden underlagt en række
almene retlige begrænsninger. Særligt væsentligt er legalitetsprincippet, som
kort går ud på, at afgørelser, der pålægger borgerne byrder eller tillægger
borgere rettigheder, skal have hjemmel. Afgørelsen må endvidere ikke stride
mod regler fastsat ved lov.
Tilstedeværelsen af det fornødne hjemmelsgrundlag er selve grundlaget
for afgørelsen, og hjemmelsmangler fører derfor som udgangspunkt til afgørelsens ugyldighed.
3.5.1.

Generelle hjemmelskrav

En beslutning, der beror på et skøn, er undergivet de retlige grænser, der
sædvanligvis opstilles for forvaltningens skønsudøvelse.
Ud over de overordnede krav, som udspringer af legalitetsprincippet, er
forvaltningen bundet af en række forvaltningsretlige retsgrundsætninger, som
stiller krav til det skøn, som forvaltningen nødvendigvis må udøve f.eks. i
forbindelse med administrationen af en tom og upræcis retsregel.
Af de forvaltningsretlige retsgrundsætninger følger, at der dels ikke må
inddrages uvedkommende hensyn i skønnet, de såkaldte usaglige eller ulovlige kriterier, dels at myndighedsskønnet forudsætter en afvejning af relevante lovlige kriterier eller sagt på en måde: skønnet er pligtmæssigt.
Konkrete domme:
2006.306 H

(Kommune havde hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 8, til at fastsætte
bestemmelser om, hvorvidt brugsretten til boliger i et lokalplanområde
kunne deles over året mellem flere rettighedshavere, hvorfor kommunen
havde været berettiget til at afvise, at sælgeren af en lejlighed i lokalplanområdet kunne sælge lejligheden med henblik på brug som ferielejlighed for to ejere)

2006.621 H

(Arbejdssøgendes opførsel under jobsamtale anset for at måtte sidestilles
med et afslag på tilbuddet om jobtræning, hvorfor Arbejdsmarkedets
Ankenævn var berettiget til at fratage den arbejdssøgende dagpenge)

2006.910 Ø

(Ikke hjemmel i lov om biblioteksafgift § 5 til at pålægge bibliotekerne
at indberette udlån at en bestemt bog fordelt på årgange. Dette var heller
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ikke i strid med grundlovens § 73 eller udlånsdirektivet (92/100/EØF),
blandt andet fordi biblioteksafgiften ved en lovændring i 1999 var gået
fra en vederlagsordning til en kulturstøtteordning)
2006.1261 H

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anset for at have fornødent grundlag for
at afsætte medlem af fonds bestyrelse, som blev anset for at have handlet
uforsvarligt blandt andet i forbindelse med salg af aktier og i forbindelse
med ansættelse af direktør i selskab, som fonden ejede)

2006.1302 H

(Begrebet ”udstykning” i en byplanvedtægt og en lokalplan måtte
fortolkes i overensstemmelse med forståelsen af begrebet på tidspunktet
for planernes vedtagelse, hvorefter en omfordeling af areal mellem to
matrikulerede ejendomme krævede tilladelse som udstykning efter
planerne og planlovens § 19)

2006.1439 H

(Ikke hjemmel til at fritage pensionsydelser modtaget fra FN fra
beskatning i Danmark, da den relevante skattefritagelsesbestemmelse
kun gjaldt personer, der på tidspunktet for udbetaling af ydelserne
aktuelt var ansat i FN. Dette var heller ikke i strid med EMRK art. 14
eller det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip, trods tidligere EUansattes skattefritagelse også af pensionsydelser, da tidligere EU-ansatte
betalte skat til EU af ydelserne)

2006.1531 H

(Påbud var ugyldigt, da miljømyndighederne ikke havde hjemmel i
miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, til at påbyde virksomhed at træffe
foranstaltninger i forhold til forurening, som allerede havde fundet sted,
idet bestemmelsen alene hjemlede påbud til at træffe foranstaltninger til
at nedbringe fremtidig forurening. Uden betydning for påbudets
ugyldighed, at påbud til oprensning kunne være udstedt med hjemmel i
miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1)

2006.1623 Ø

(Landsretten fandt ikke, at ordlyden af forældremyndighedslovens § 16
om samvær var til hinder, at Familiestyrelsen vedtog en såkaldt 8/6ordning, hvor barnet overnattede 8 ud af 14 nætter hos
forældremyndighedshaveren. I øvrigt ikke grundlag for at anse
afgørelsen for at være i strid med grundlæggende forvaltningsretlige
principper)

2006.1710 H

(Skattemyndighederne kunne ændre ansættelsen af skatteyders personlige indkomst, da årsagen til, at myndighederne ikke havde ansat skatteyderens indkomst korrekt tidligere var, at skatteyderen havde udvist grov
uagtsomhed ved udfyldelsen af sine selvangivelser)

2006.1831 H

(Spørgsmålet om, hvorvidt næstformanden i Flygtningenævnet var inhabil, da hun traf afgørelse i en række asylsager, var et selvstændigt retsspørgsmål, der uanset endelighedsbestemmelsen i udlændingelovens §
56, stk. 8, kunne påkendes særskilt af domstolene. Højesteret fandt ikke,
at næstformanden var inhabil som følge af dennes arbejde som internati-
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onal dommer i Kosovo. Domstolene var derimod som følge af udlændingelovens § 56, stk. 8, afskårede fra at efterprøve næstformandens
skøn af, om sagen burde behandles i det samlede nævn, eller kunne afgøres på skriftligt grundlag af denne alene, jf. § 53, stk. 4, og sagen vedrørende denne problemstilling afvistes derfor)
2005.210 H

(Dom om fortolkning af luftfartslovens § 71. Trafikministeren havde lagt
til grund, at spørgsmålet om opkrævning af særskilt betaling for handlingselskabers benyttelse af bagagesorteringsanlægget var reguleret af
bekendtgørelsen om ground handling, og at retningslinjerne vedrørende
reguleringen af de trafikafgifter, der betales af flyselskaberne, ikke fandt
anvendelse på handlingsselskabernes betaling for anvendelse af bagagesorteringsanlæg. Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte trafikministerens forståelse af luftfartslovens § 71, stk. 1, hvorefter bagagesorteringsafgiften ikke skal godkendes af ministeren. Dette gælder, selv
om udgifter til bagagesorteringsanlæg tidligere måtte være indgået i beregningen af trafikafgifterne efter § 71)

2005.303 H

(Fortolkning af udlændingelovens § 40. Ministeriet for Udlændinge,
Indvandrere og Integrations afgørelse om at nægte opholdstilladelse med
henvisning til, at to børn, der søgte familiesammenføring, ikke undergik
en aldersundersøgelse som krævet af ministeriet, ophævet og hjemvist til
fornyet behandling. Det blev lagt til grund, at den manglende
aldersundersøgelse ikke skyldes børnenes forhold. I en sådan situation
var det en fejl, at risikoen for den manglende aldersundersøgelser – uden
videre – er lagt hos ansøgerne. Ministeriet havde ikke foretaget en
konkret vurdering af, om de af børnene oplyste aldre var rimeligt
bestyrket af andre omstændigheder. Betydningen af denne mangel forstærkes af, at en ikke-sagkyndig, subjektiv aldersbedømmelse ud fra fotografier udgjorde en væsentlig del af begrundelsen for kravet om aldersundersøgelse. Det samme gælder en antagelse om og hensyntagen
til, at ansøgernes fader under sin asylsag skulle være fremkommet med
upræcise oplysninger om drengenes alder ved kun at oplyse fødselsår ikke fødselsdato - idet skemaerne fra marts 1999 ifølge hans forklaring
for byretten er udfyldt ved hjælp af tolk, og skemaet fra december 1999
var ledsaget af identitetskort med oplysning om drengenes fødselsdatoer.
På denne baggrund fandt Højesteret, at den manglende aldersundersøgelse ikke kan være afgørende. Bevisbedømmelsens udfald må herefter i overensstemmelse med lovforarbejderne - bero på, om »udlændingenes
oplysninger dog er blevet rimeligt bestyrket af andre omstændigheder«.
Med henblik på, denne bedømmelse kunne foretages, blev sagen herefter
hjemvist)

2005.397 S

(I en sag om påbud fra Sikkerhedsstyrelsen om tilbagekaldelse af en
række barnevogne, handlede styrelsen i strid med lighedsgrundsætningen. Sikkerhedsstyrelsen havde således påbudt en række barnevognsimportører at fjerne nogle barnevogne fra markedet, der efter styrelsens opfattelse udgjorde en sikkerhedsrisiko, men styrelsen havde ikke påbudt
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andre importører af lignende barnevogne med tilsvarende mangler at
fjerne vognene. Det var tillige i strid med det fællesskabsretlige proportionalitetsprincip, at Sikkerhedsstyrelsen ikke forinden påbud blev nedlagt, havde overvejet i fornødent omfang i samarbejde med producenter
og importører i hvilket omfang, mindre indgribende forholdsregler kunne tages i anvendelse. Påbudene blev anset for ugyldige som følge af
disse forhold samt flere sagsbehandlingsfejl)
2005.1070 Ø

(En kommune afslog at give en dispensation til at anvende et sommerhus
til helårsbeboelse og gav herefter efter planloven et påbud om, at
borgeren, der anvendte sit sommerhus til helårsbeboelse, skulle fraflytte
dette. Påbudet blev påklaget til Naturklagenævnet, der hjemviste sagen
til fornyet behandling. Borgeren blev imidlertid frifundet for straf, da
kommunens påbud om fraflytning led af den mangel, at kommunen ikke
efter at sagen var blevet hjemvist på ny havde taget stilling til
dispensationssspørgsmålet, inden man gav endnu et påbud)

2005.1141 Ø

(De tilsigtede formål med en fredning lå inden for
naturbeskyttelseslovens rammer, og der var ikke inddraget ulovlige
kriterier. Naturklagenævnet havde ikke skønnet åbenbart urigtigt ved at
ophæve Fredningsnævnets afgørelse om ikke at frede et område tidligere
reserveret til motorvej og hjemvise sagen til nævnet med henblik på ny
afgørelse om fredning. Naturklagenævnet blev dermed frifundet)

2005.1256 H

(Det følger af § 35, stk. 1, i den dagældende skattestyrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 3. juli 1998, at skattemyndighederne ikke kunne
afsende varsel om forhøjelse af en skatteansættelse efter den 1. maj i det
4. år efter indkomstårets udløb. Efter ordlyden af denne bestemmelse
vedrører fristen alene afsendelsen af varsel, mens der ikke er fastsat frist
for, hvornår varslet, der ikke har karakter af et påbud, skal være kommet
frem. I praksis sender skattemyndighederne varsel ved de såkaldte agterskrivelser. Det fandtes efter bevisførelsen godtgjort, at der var sendt
varsel i rette tid, hvorfor ansættelsen af indkomsten for det pågældende
år var gyldig vedtaget)

2005.1301 H

(En vej var ikke forud for vedtagelsen af en lokalplan blevet til en privat
fællesvej. Da borgeren som følge af lokalplanens omdannelse af vejen til
privat fællesvej mistede mulighederne for at grave ler på vejen, blev
borgeren tilkendt erstatning)

2005.1422 Ø

(Beregning af opholdstiden efter udlændingelovens § 27 i de situationer,
hvor en byretsdom, der tillige indebærer en udvisning, ankes til landsretten)

2005.1537 H

(Toldmyndighederne havde i forbindelse med tilbageholdelse af et parti
computermus adgang efter EF-forordningen om indgreb over for varemærkeforfalskede og piratkopierede til at lade importøren af de vare-
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mærkeforfalskede computermus bære udgiften til destruering af varerne,
der skulle ske uden udgift for statskassen)
2005.1558 H

(Amtets praksis om tilladelse til opførelse af nyt sommerhus, når dette
skete til udskiftning af gammelt sommerhus, der var lovligt opført før
planlovgivningen trådte i kraft, kunne ikke overføres til udskiftning af
gammel fast opstillet campingvogn med ny. Det var derfor lovligt og
sagligt, at myndighederne anlagde en særligt restriktiv praksis med
hensyn til opstilling af campingvogne)

2005.1741 H

(Det var ikke i strid med ligebehandlingslovens § 2 eller EU-direktivet
om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, at
der ved vurderingen af erhvervsevnenedsættelse tages hensyn til, i hvilket omfang invaliditeten reducerer førtidspensionsansøgerens mulighed
for at passe sit arbejde i hjemmet, når den pågældende før invaliditeten
har valgt at udnytte sin arbejdsevne helt eller delvis på denne måde)

2005.2111 H

(Spørgsmålet var, om aftaler mellem forvaltningsmyndighed og den forhandlingsberettigede organisation om fordeling af lokallønsmidler var i
strid med lighedsgrundsætning mv. Som det fremgår af U 1997.1508 H,
har det offentlige som arbejdsgiver pligt til ikke at forskelsbehandle ansatte efter deres fagorganisationsmæssige tilhørsforhold, og denne lighedsgrundsætning gælder også ved tildeling af lokallønsmidler. Af Højesterets dom følger endvidere, at det er ansættelsesmyndighedens ansvar
at påse, at der ved udmøntningen af aftaler om lokalløn ikke sker forskelsbehandling som følge af fagforeningsforhold. Ikke fundet grundlag
for at antage, at aftalerne var udtryk for forskelsbehandling som følge af
fagforeningsforhold m.v. Aftalerne var derfor heller ikke af denne grund
ugyldige)

2005.2171 H

(DSB havde opkrævet havneafgifter med urette. Da DSB ikke havde
godtgjort, at færgeselskabet havde overvæltet disse afgifter på kunderne,
var der pligt til at tilbagebetale disse afgifter)

2005.2191 H

(På grund af en fejl var en kommune ikke opmærksom på, at en grund,
der blev udlagt som offentlig strandpark i en lokalplan, ikke var omfattet
af reglerne om strandbyggelinie. Lokalplanen blev kendt ugyldig for så
vidt angår den pågældende ejendom. Da det ikke med sikkerhed kunne
fastslås, hvad ejendommen ville have været udlagt som, hvis kommunen
havde været opmærksom på undtagelsen fra strandbyggelinien, var der
dog ikke adgang til rettelse af lokalplanen)

2005.2355 H

(Arbejdsledigs udeblivelse fra handlingsplanmøde i kommunen kunne
ikke sidestilles med et afslag på at medvirke, selvom det udtrykkeligt
fremgik af indkaldelsen, at det ville være følgen af udeblivelse.
Baggrunden herfor var, at den arbejdsledige med føje havde kunnet gå
ud fra, at der ikke ville skulle udarbejdes handlingsplan på mødet
alligevel, da en planlagt samtale med en arbejdsgiver var blevet aflyst.
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Retten til dagpenge var derfor ikke retmæssigt frataget den
arbejdsledige)
2005.2489 H

(En kommune havde forgæves indkaldt en sygemeldt landmand til
opfølgningssamtaler omkring hans arbejdsevnesituation. Herefter lagde
kommunen på baggrund af foreliggende lægeudtalelser mv. til grund, at
landmanden kunne genoptage arbejdet fuldt ud og standsede derfor
fremtidige udbetalinger af sygedagepenge. Det Sociale Nævn hjemviste
afgørelsen med henvisning til, at landmanden ikke havde haft lejlighed
til at fremlægge sin situation mv. over for kommunen samt på grund af,
at kommunen ikke havde sørget for udarbejdelse af skriftlige
evalueringer mv. Højesteret fandt ikke, at den skete hjemvisning
indebar, at den trufne afgørelse var ugyldig. Kommunen var herefter
ikke afskåret fra at træffe en ny afgørelse med samme indhold. Denne
afgørelse blev da også efterfølgende stadfæstet af ankestyrelsen.
Højesteret fandt heruover ikke, at der var grundlag for, at kommunens og
ankestyrelsens afgørelser var ugyldige som følge af de
sagsbehandlingsfejl, der var begået, da disse fejl ikke var af betydning
for de trufne afgørelsers lovlighed og rigtighed)

2005.2527/2 H

(En kommune afslog af give dispensation til et hegn, der ubestridt var
opført i vejskellet i strid med en lokalplan. Bestemmelsen i lokalplanens
§ 8, stk. 3, var omfattet af kommunens tilsynspligt, jf. planlovens § 51.
Efter det oplyste påså kommunen alene overholdelse af bestemmelsen i
forbindelse med byggesager og ved modtagelse af konkrete klager.
Kommunen skred således ikke uden konkret anledning ind over for hegn
opført i strid med bestemmelsen, selv om det må antages, at kommunen
allerede i 1995 var bekendt med, at sådanne tilfælde forekom. Denne
praksis for tilsyn med og håndhævelse af lokalplanens hegnsbestemmelse kan imidlertid ikke føre til, at de pågældende borgere ud fra en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning havde krav på at få den ansøgte dispensation)

2005.2601 V

(Spørgsmål om, hvilken kommune der skulle betale for afholdelsen af
sociale udgifter i en konkret sag. Uanset om den beslutning, som Midtdjurs Kommune traf om at lade K tage ophold i bofællesskabet, blev
truffet uden hjemmel i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fordi Midtdjurs Kommune ikke var opholds- og handlekommune, var Midtdjurs Kommune på den baggrund bundet af de ubetingede refusionstilsagn, som kommunen afgav over for Rougsø Kommune)

2005.2796 H

(En tjenestemand var forpligtet til at tåle, at hans arbejdssted mv. blev
flyttet fra en kommunal skatteforvaltning til en fælles skatteadministration. Det var derfor ikke tale om en forflyttelse)

2005.3188 H

(Pligt til nedrivning af ulovligt opført hus. Krav om fysisk lovliggørelse,
da der ikke var grundlag for at give dispensation)
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2005.3217 H

(Miljø- og Energiministeriet var berettiget til at udstede en
bekendtgørelse om ydelse af tilskud til etablering af kraftvarmeværker,
der blandt andet indeholdt som betingelse for tilskud, at etablering af og
indkøb til anlæg ikke var påbegyndt, inden tilskud blev givet.
Energistyrelsen var på denne baggrund berettiget til at tilbagekalde et
givet tilskud, da det efterfølgende viste sig, at den, der reelt var ansøger
til tilskuddet, allerede inden tilskuddet var givet, havde indkøbt motorer
til etablering af kraftvarmeværk)

2005.3346/2 H

(Der var ikke det fornødne klare og sikre holdepunkt i lov om medlemskab af folkekirken, § 2, stk. 2, for en fortolkning, hvorefter et medlem
af folkekirken må anses for at have stillet sig uden for folkekirken, selv
om han gennem længere tid i læserbreve, foredrag og interviews i medierne har arbejdet ihærdigt, åbenlyst og aktivt med at udbrede en troslære,
der på en række punkter er i strid med folkekirkens)

2004.258 Ø

(Kommune havde ret til regres over for skaldevolders ansvarsforsikringsselskab for sygedagpenge udbetalt til skadelidte på baggrund af en
vurdering af den offentligretlige regulering herom)

2004.352 H

(En borger havde behov for bistand til overvågning af respiratoren 24
timer i døgnet. Efter lov om sygehusvæsenet påhvilede en sådan opgave
amtet, men samtidig havde kommunen pligt til at yde bistand i medfør af
bistandslovens § 48, stk. 4. Spørgsmålet under sagen var, hvordan udgifterne til de personlige hjælpere skulle fordeles. Landsretten og Højesteret
udtalte, at i de situationer, hvor amtet og kommunen efter forskellige regelsæt havde en forpligtelse til at sikre overvågningen af borgeren hele
døgnet, måtte udgangspunktet være, at der skulle ske en ligedeling af
udgifterne, medmindre der kunne påvises grundlag for en anden fordeling. Da det ikke var godtgjort, at der var grundlag for at pålægge amtet
at afholde mere end halvdelen af udgifterne, blev resultatet, at der skulle
ske en ligedeling)

2004.382 H

(Der var gjort indgreb i eskimoiske fangeres jagt og beboelse af boplads
i forbindelse med etablering og udvidelse af militærbase i Thule i Grønland. Der var imidlertid tale om lovlige ekspropriationsindgreb. Derimod
blev der givet erstatning for mistede jagtmuligheder samt godtgørelse for
krænkelse på grund af omstændigheder ved beslutning og gennemførelse
af flytning)

2004.622 V

(Skov- og Naturstyrelsens beslutning om at udsætte bævere var ikke
ugyldig, idet der bl.a. ikke var grundlag for at fastslå, at afgørelsen var i
strid med habitatdirektivets art. 22, litra a, eller Bern-konventionens art.
11, stk. 2, litra a. Det anførtes videre bl.a., at afgørelsen med tilhørende
vurdering af de miljømæssige konsekvenser var en generel tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 31 til genudsætning af bæveren i Danmark
uden stillingtagen til de konkrete udsættelsesområder. Afgørelsen var
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truffet af styrelsens økologiske kontor, som allerede på grund af tilladelsens generelle karakter ikke ved afgørelsen havde haft pligt til at foretage
nogle nærmere angivne vurderinger efter habitatdirektivet. Derimod var
Naturklagenævnets beslutning i en klagesag, hvor et amt konkret havde
bestemt, at der skulle ske udsætning af bævere i området ved Flynder Å,
ugyldig. Baggrunden herfor var, at der hverken i forbindelse med Naturklagenævnets afgørelse eller amtets forudgående afgørelse herom var anført noget om udsætningens påvirkning af de beskyttede dyrearter og naturtyper i Nissum Fjord, jf. § 6, stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse
om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. Sådanne vurderinger var heller ikke foretaget af amtet eller af
nævnet, og dette måtte, i hvert fald således som sagen var forelagt, føre
til, at afgørelsen herom var ugyldig. Da det ikke på forhånd kunne udelukkes, at der efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, kan gives tilladelse til udsætning af bævere i Klosterheden Statsskovdistrikt efter foretagelse af sådanne vurderinger, var der ikke grundlag for indfangning af de
allerede udsatte bævere, men sagen måtte hjemvises til fornyet behandling)
2004.660 V

(Der var konstateret en olieforurening af grunden, og det var ubestridt, at
forureningen hidrørte fra en fyringsolietank, der var udskiftet i 1997.
Jordforureningsloven har en skæringsdato den 1. marts 2000, og
spørgsmålet var, om der er hjemmel til at udstede påbud i medfør af §
48, stk. 3, når blot en enkelt eller mindre del af et anlæg har været i brug
efter skæringsdagen i loven Der må være klar lovhjemmel til at udstede
de her omhandlede påbud, og flertallet fandt ikke, at der var hjemmel til
at udstede forbud i en sådan situation, hvorfor de af kommunen konkret
udstedte påbud var ugyldige. Kommunen blev samtidig dømt til at erstatte de allerede afholdte udgifter til iværksættelse af afværgeforanstaltninger i henhold til kommunens påbud herom)

2004.682 Ø

(Københavns Kommune havde med samtykke fra politiet indført tidsbegrænsning af parkeringen på en privat fællesvej. En bilist, der var blevet
pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på vejen uden brug af pskive, bestred under en fogedforretning gyldigheden af parkeringsbegrænsningen, blandt andet under henvisning til manglende lovlig godkendelse fra vejens ejere. Parkeringsbegrænsninger efter privatvejslovens § 44, stk. 1, jf. færdselslovens § 92, der er indført af kommunen
som vejmyndighed med politiets samtykke kræver imidlertid ikke godkendelse fra vejens ejere, hvorfor den pålagte parkeringsafgift havde
fornøden hjemmel)

2004.819/2 H

(Det i bekendtgørelse nr. 401 af 14. december 1979, § 18, stk. 1, indeholdte krav om godkendelse af oprettelse og drift af et bestillingskontor
fandtes at have tilstrækkelig klar og præcis hjemmel i hyrekørselslovgivningen, jf. lov nr. 296 af 8. juni 1978 § 6, jf. § 12, jf. bemærkningerne
til lovforslaget, særlig til § 12. Det fremgår her i Folketingstidende 197778, Tillæg A sp. 1087-88, at de ny administrative regler om bestillings-
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kontorer, udfærdiget i henhold til bemyndigelsen i § 6, også vil gælde
»for de bestillingskontorer, der er godkendt i henhold til den tidligere
gældende lovgivning«. Loven viderefører således godkendelseskravet,
jf. bekendtgørelse nr. 501 af 7. september 1973 § 12, jf. § 73 b, stk. 2, i
lov nr. 363 af 13. juni 1973 om ændring af færdselsloven, hvorefter justitsministeren fastsætter regler om blandt andet fælles bestillingskontorer for hyrevogne. Det at myndighederne nedlagte forbud mod drift af
bestillingskontor uden godkendelse blev derfor efter omstændighederne
fastholdt)
2004.826 H

(Efter en nærmere vurdering af de EU-retlige regler herom fandt Højesteret, at tildeling af en mælkekvote sker på sådanne vilkår, at der ikke er
grundlag for at anse en forpagter som ejer af kvoten)

2004.861 H

(Ministeriet havde hjemmel til at henvise en asylansøger til at få behandlet sin ansøgning i Frankrig og dermed at afvise at realitetsbehandle den
pågældende asylsag)

2004.904 V

(Der var ikke hjemmel i tjenestemandslovens § 17 til en praksis om, at
en organist ansat i folkekirken ikke måtte have en beskæftigelsesgrad på
over 115 %. Afskedigelse af organisten som følge af, at hendes
beskæftigelsesgrad i en folkeskolelærerstilling steg med 5 %, således at
hun i alt havde en beskæftigelsesgrad på 155 %, var ulovlig, da der er
ikke var foretaget en selvstændig vurdering af, om hendes stilling som
organist kunne varetages tilfredsstillende)

2004.919 V

(Der var hjemmel til at fastsatte en brugerbetaling, der dog ikke kunne
overstige de samlede udgifter til miljømyndighedernes tilsyns- og godkendelsesarbejde. Så længe denne forudsætning var opfyldt, var der
endvidere hjemmel til at fastsætte en standardsats for alle dambrug uanset størrelse. Det forhold, at andre amter anvendte en anden gebyrberegningsmetode for dambrug (end samme standardsatser for alle dambrug
uanset størrelse) var ikke i strid med ligebehandlingsprincippet. Metoden
med samme standardsatser uanset størrelse, medmindre myndighedernes
tidsforbrug med tilsyn mv. var ubetydeligt, var heller ikke i strid med
proportionalitetsprincippet)

2004.1026 H

(En lokalplan var i strid med en regionplan. Amtet meddelte imidlertid,
at amtet ikke ville gøre indsigelse mod lokalplanen. Amtets tilkendegivelse herom måtte tillægges samme retsvirkning som en dispensation,
hvorfor uoverensstemmelserne mellem planerne ikke herefter var en retlig mangel)

2004.1059 /2 H

(Da det var op til en virksomhed selv at bestemme, om de skulle gøre
brug af mulighederne for at nedskrive et varelager, var der ikke hjemmel
til, at skattemyndighederne af egen drift traf afgørelse herom)
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2004.1230 Ø

(En kommunes erhvervsaffaldsordning, hvorefter alle kommunens erhvervsejendomme skulle betale et erhvervsarealafhængigt gebyr for administration af kommunens erhvervsaffald, var lovlig. Efter hjemlen i
miljøbeskyttelsesloven var det nemlig afgørende, at ordningen stod til
rådighed, hvorimod den faktiske anvendelse ikke blev tillagt vægt. Gebyr beregnet efter areal udgjorde i øvrigt en rimelige gennemsnitsberegning)

2004.1248 H

(Landsstyret på Færøerne havde ikke i den konkrete situation hjemmel
til at nedlægge en vej)

2004.1406 Ø

(De gebyrer, som fastsættes efter miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 1 og
2, påhviler efter bestemmelsens stk. 5 den, der har tinglyst adkomst på
ejendommen. Det er herved uden betydning, om det affald, som en erhvervsdrivende håndterer, helt eller delvis hidrører fra byggepladser mv.
uden for kommunens område. Gebyret for erhvervsvirksomhedernes adgang til at benytte genbrugsstationerne fastsættes på grundlag af de erfaringer, som gøres med hensyn til forskellige branchers benyttelse af stationerne, og - inddelt i grupper - på grundlag af antallet af ansatte i de
enkelte virksomheder inden for den enkelte branchegruppe. Forholdet
mellem de enkelte gebyrsatser og disses størrelse reguleres løbende i lyset af det stadig større erfaringsmateriale, som indvindes gennem driften
af stationerne. En kommunes fastsættelse af taksterne for erhvervsaffaldsgebyr på grundlag af de nævnte forudsætninger findes ikke i strid
med forvaltningsretlige grundprincipper og kan heller ikke tilsidesættes
på andet grundlag)

2004.1452 H

(En lokalplan opfyldte ikke betingelserne i vindmøllecirkulæret. Højesteret udtalte, at det er af væsentlig betydning, at de krav til indholdet af
lokalplaner, der er fastsat i medfør af planlovens § 3, stk. 1, overholdes
ved planlægningen. I den konkrete sag havde overtrædelserne imidlertid
ikke haft nogen reel betydning for borgernes muligheder for stillingtagen
til lokalplanforslaget eller for kommunens vedtagelse af lokalplanen.
Hertil kommer, at et privat firma havde en betydelig interesse i planens
opretholdelse. Efter en samlet vurdering fandt Højesteret herefter, at de
begåede fejl ikke i det foreliggende tilfælde kan begrunde, at lokalplanen
tilsidesættes som ugyldig)

2004.1587 H

(Kommune, der havde udbetalt dagpenge til offentlig arbejdsgiver, havde ret til regres over for skadevolders ansvarsforsikringsselskab på baggrund af en vurdering af den offentligretlige regulering herom)

2004.1765 H

(En udlænding havde indgivet ansøgning om udvidet samværsret med
dennes datter. Spørgsmålet var, om dette medførte en pligt for
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at indhente
yderligere udtalelser fra en udlændingens advokat eller til at afvente
udfaldet af en samværssag, før ministeriet traf afgørelse om afslag på
forlængelse af opholdstilladelse. Da dette ikke var tilfældet, og da der i
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øvrigt ikke var grundlag for at tilsidesætte ministeriets skøn, hverken
efter udlændingeloven eller EMRK artikel 8, var ministeriets afgørelse
ikke ugyldig)
2004.2072 H

(En kommune var ikke på baggrund af lighedsgrundsætningen eller forudsætningssynspunkter afskåret fra at påberåbe sig en deklaration fra
1953 om, at der på to meget små udstykkede parceller ikke måtte ske
helårsbeboelse. Deklarationen var ikke lyst på begge de små parceller, da
de efterfølgende fik hver deres blad i tingbogen, men det måtte antages
at bero på en fejl, at tinglysning ikke skete)

2004.2080 H

(Klatring i klipperne uden nogen hjælpemidler må efter § 22, stk. 1, i naturbeskyttelseslovens ordlyd og formål være blandt de aktiviteter, der er
tilladt. Højesterets flertal fandt ikke, at der var oplyst omstændigheder,
der kunne begrunde en anderledes behandling af klatring, hvor der ikke
anvendes hjælpemidler til selve klatringen, men alene foretages en sikring mod fald ved et sikringsreb, der fjernes umiddelbart i forbindelse
med klatringen. Bornholms Statsskovdistrikt stiller heller ikke krav om
tilladelse til sådan klatring, hvis den udføres af op til 5 personer. Der var
derfor ikke hjemmel for skovdistriktet til at betinge den foretagne klatring af en forudgående tilladelse)

2004.2102 H

(Der var i en konkret sag ikke grundlag for at antage, at en borger var
helt uden erhvervsevne. Domstolene fandt herefter, at der ikke var
grundlag for at tilsidesætte Den Sociale Ankestyrelses skøn over størrelsen af den resterende erhvervsevne)

2004.2149 H

(En gjorde gældende, at det stred mod EMRK artikel 10, at der var blevet givet afslag på modtagelsen af radiosignaler via en antenne. Ved
vurderingen af dette spørgsmål, skal der foretages en afvejning af en
række modstående hensyn. Landsretten fandt på baggrund af en sådan
afvejning, at der ikke var tale om et ugyldigt afslag. Der fandtes herudover ikke grundlag for at fastslå, at afslaget på ansøgningen om opsætning af en antennemast til et privat, hobbymæssigt formål udgjorde en
usaglig forskelsbehandling. Efter de afgivne forklaringer var der heller
ikke grundlag for at fastslå, at afslaget var ugyldigt, fordi der ikke var
udøvet et konkret, individuelt skøn i den foreliggende sag. Der var heller
ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgte havde handlet strid med proportionalitetsgrundsætningen ved ikke af egen drift at overveje, om der i
stedet for en tidsubegrænset tilladelse, som der var ansøgt om, kunne
meddeles en forsøgsvis og personlig tilladelse med forbehold om tilbagekaldelse ved naboklager. Højesteret tog ikke stilling til, om EMRK artikel 10 fandt anvendelse, da der under alle omstændigheder kunne gives
et afslag af de af landsretten anførte grunde)

2004.2189 V

(Der var ikke hjemmel i politivedtægten til at meddele forbud mod ophold i Botanisk Have og tilgrænsende område, da forbuddet udstrakte sig
mere end 100 meter fra det sted, den pågældende blev bortvist fra)
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2003.5/2 H

(Revisor klagede på baggrund af en redegørelse om ”Hafnia-sagen” over
tre revisorer og to revisionsfirmaer til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer. Klagen blev afvist, hvilket blev stadfæstet af Revisornævnet. Sagen blev indbragt for byretten, som henviste den til behandling hos landsretten efter retsplejelovens § 225. Dette var der ikke
hjemmel til, da Revisornævnet ikke havde truffet afgørelse i en sag mellem ”det offentlige og private”)

2003.153 H

(Justitsministeriet stadfæstede en af politiet truffet afgørelse om tildeling
af advarsel efter straffelovens § 265. A indstævnede herpå ministeriet
med påstand om afgørelsens ugyldighed pga. faktiske og retlige mangler. Heri blev der ikke givet medhold, og der var derfor ikke grundlag for
at tilsidesætte Justitsministeriets afgørelse)

2003.271 H

(Retningslinierne for fortolkningen af det nye arbejdsskadebegreb skulle
efter forarbejderne til arbejdsskadesikringsloven opstilles af Erhvervssygdomsudvalget. De af udvalget fastsatte retningslinier fandtes at være
i overensstemmelse med hjemmelsgrundlaget, samt ikke at begrænse
den konkrete afvejning i strid hermed)

2003.330 H

(Ligningslovens § 7 A fandtes ikke med tilstrækkelig sikkerhed at udelukke en fradragsret efter statskasseloven, og dermed havde ligningsmyndighederne ikke hjemmel til at nægte et selskab fradragsretten)

2003.377 H

(A pådrog sig en skulderskade under sit arbejde i en vuggestue ved et
pludseligt træk i armen. En sådan handling fandtes at være sædvanligt
forekommende i den almindelige arbejdssituation, og derfor var betingelserne for at anse det for at være et ulykkestilfælde ikke opfyldt)

2003.390 H

(I forbindelse med krav om efterbetaling som følge af en mangeårig uberettiget administrativ praksis vedr. feriedagpenge til fritidsundervisere
hos Arbejdsmarkedets Ankenævn kunne medlemmerne af Landsforbundet for Voksen- og Ungdomsundervisere ikke anses for at være i ”utilregnelig uvidenhed” i forældelseslovens forstand, og dermed var deres
krav forældede)

2003.435 V

(Skolepraktik kunne ikke sidestilles med arbejdsforhold på det almindelige arbejdsmarked, og derfor var kommunes supplering af elevlønnen
op til mindstelønnen uhjemlet)

2003.549/3 H

(Kristelig Arbejdsløshedskasses afholdelse af lotteri blev af Direktoratet
for Arbejdsløshedsforsikring og Arbejdsministeriet anset for at falde
uden for arbejdsløshedskassens formål. Retten fandt, at afgørelsen var
ugyldig, da markedsføring med henblik på at hverve medlemmer var
omfattet af A-kassernes formål, da udgifterne til gevinster var beskedne
sammenholdt med annonceudgifterne, og da en udgift som den omhandlede kunne være et led i markedsføring omfattet af A-kassens formål)
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2003.573 H

(Tilladelse til svinehold blev ikke erklæret ugyldig, da det ikke fandtes
godtgjort at støjgenerne oversteg den af Skov- og Naturstyrelsen fastsatte grænse, eller at grænserne var fastsat således, at omgivelserne blev påført væsentlige gener. Ikke godtgjort, at det burde have stået klart for
myndighederne, at det ikke ville være muligt at drive svinehold uden
væsentlige lugtgener. Heller ikke godtgjort, at styrelsens afgørelse var
truffet på et urigtigt grundlag eller havde ført til et urimeligt resultat)

2003.770 Ø

(Autorisation til at drive økologisk jordbrugsproduktion blev inddraget
alene på baggrund af en kontrollørs ufyldestgørende indberetning. Tilbagekaldelsen var en meget indgribende afgørelse, der beroede på et
skøn, og der måtte således stilles strenge krav til dokumentation. Det antoges, at beviserne slet ikke var tilstrækkeligt grundlag for den trufne afgørelse, og en mindre indgribende foranstaltning burde have været anvendt)

2003.782 Ø

(En fond blev nægtet boafgiftsfritagelse af Skatteministeriet, da fonden
ikke ansås for værende af almennyttig karakter. Imidlertid fremgik det af
fondens vedtægter, at fondens midler skulle anvendes til støtte ved uddannelse, herunder efteruddannelse af civile erhvervsflyvere, herunder
private flyvere, der ønsker en erhvervsmæssig uddannelse. Der var ikke
nogen yderligere indsnævring af den kreds, der var berettiget til at modtage støtten, og fondens formål måtte således anses for at komme en vis
videre kreds til gode. Der var heller ikke nogen specifikation af uddannelsesformålet, og herefter måtte fonden anses for almennyttig og dermed fritaget for boafgift efter reglerne i boafgiftsloven)

2003.821 H

(Ved afgørelsen af, om der kunne pålægges affaldsafgift på affald deponeret på egen jord, fandt Højesteret på baggrund af bestemmelsernes
ordlyd og forarbejder, at den af kommunen pålagte afgift ikke havde den
fornødne lovhjemmel i affaldsafgiftslovens § 11, selvom de generelle
motivudtalelser om formålet med affaldsafgiften kunne tale herfor)

2003.841 H

(Københavns Kommune havde gennem flere år opkrævet dels en engangsafgift dels en årlig afgift i forbindelse med tilladelser til nedlæggelse af ledninger under offentlige vejarealer. Højesteret anså imidlertid
dette som uberettiget, da der ikke kunne antages at være lovhjemmel for
afgifterne i lov om offentlige veje. Det såkaldte ”gæsteprincip” var også
i overensstemmelse med dette resultat. Det faktum, at der var tale om en
mangeårig praksis, kunne ikke i sig selv begrunde, at kommunen var berettiget til at opkræve afgifterne)

2003.873 H

(Rygskade pådraget under arbejde som social- og sundhedshjælper kunne ikke antages at være et ulykkestilfælde. Det afgørende, for om der efter arbejdsskadeforsikringsloven forelå et ulykkestilfælde, var, om skaden var forårsaget af en begivenhed, som gik ud over, hvad der kunne

359

3.5.1. Generelle hjemmelskrav
anses for at være sædvanligt forekommende i arbejdssituationen, og det
var der ikke tale om i dette tilfælde)
2003.881 S

(Havn opkrævede afgift for losning af varer. Selvom losningen foregik i
et havnebassin uden at involvere kajarealer eller lignende og ikke medførte udgifter for havnen, var den alligevel berettiget til at opkræve afgiften, idet havnen efter behov kunne fastsætte skibs- og vareafgifterne, således at indtægterne samlet modsvarede udgifterne, uden at afgifterne
specifikt skulle være relaterede til bestemte ydelser. Det fandtes ikke
godtgjort, at afgifterne ikke stod i rimeligt forhold til havnens generelle
udgifter)

2003.1011 H

(A blev af Det Sociale Nævn og senere Den Sociale Ankestyrelse tilkendt forhøjet almindelig førtidspension efter lov om social pension.
Dette ønskede A ændret til tilkendelse af mellemste førtidspension. Det
var imidlertid en betingelse for dette, at ansøgerens erhvervsevne på
grund af fysisk eller psykisk invaliditet varigt var nedsat med omkring
2/3. Højesteret antog, at de relevante oplysninger var indgået ved ankestyrelsens vurdering af sagen, og der forelå derfor ikke et tilstrækkeligt
sikkert grundlag for at tilsidesætte den af ankestyrelsen trufne afgørelse)

2003.1029 H

(T blev fundet skyldig i overtrædelse af oplysningspligten i færdselslovens § 65, stk. 1. Retten lagde vægt på, at tiltalte ikke risikerede at udsætte sig selv for straf, og at der ikke i bestemmelsen eller forarbejderne
var fastsat begrænsninger med hensyn til oplysningspligtens rækkevidde)

2003.1075 V

(Det ulovbestemte princip om adgang til tilbagesøgning ved dobbeltforsørgelse fandt anvendelse, hvor A samtidig med modtagelse af forhøjet
førtidspension også modtog privat pension fra PKA, da pensionerne
dækkede samme formål mv.)

2003.1095 V

(Kommune havde i lokalplan nedlagt forbud mod en ejendoms anvendelse som asylcenter. Naturklagenævnet ophævede forbudet som uhjemlet, da retten til at anvende ejendommen som asylcenter ikke var bortfaldet, og betingelserne i planlovens § 14 var derfor ikke opfyldt.)

2003.1176 H

(A havde i forbindelse med arbejdet som sygeplejerske udviklet allergisk
eksem, hvilket Arbejdsskadestyrelsen anerkendte som en arbejdsskade.
Styrelsen fastsatte ved en midlertidig afgørelse erhvervsevnetabet til 25
%, og dette stadfæstedes af Den Sociale Ankestyrelse. Afgørelsen beroede på et skøn, hvor der skulle tages hensyn til den skadelidtes evne til at
skaffe sig indtægt ved arbejde, og der var ikke grundlag for at lægge
vægt på om den skadelidte var under revalidering. A’s alder, lidelse,
funktionsniveau og uddannelsesbaggrund bevirkede, at det måtte lægges
til grund, at A ville kunne besætte flere stillinger med samme lønniveau,
og dermed fandt Højesteret ikke tilstrækkelig grundlag for at tilsidesætte
ankestyrelsens afgørelse)
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2003.1322 H

(A blev nægtet opholdstilladelse i Danmark, da det efter en dna test måtte lægges til grund, at den herboende danske statsborgers, som hun henviste til som sin fader, ikke var den biologiske fader til A. Efter ordlyden
af og forarbejderne til udlændingeloven var det et krav for opholdstilladelse, at der enten var tale om den biologiske fader eller adoption, og
derfor stadfæstede Højesteret Udlændingestyrelsens afslag)

2003.1331 H

(En kommunes meddelelse af tilladelser til udvidede butikstider var
uhjemlede. Et konkurrerende supermarked anlagde sag mod kommunen
med påstand om erstatning. Supermarkedets interesse i at opretholde en
konkurrencemæssig fordel var imidlertid ikke beskyttet af butikstidsloven, hvorfor en erstatning i givet fald måtte forudsætte, at kommunen
havde begået klare fejl e.l. Kommunen fortolkning af loven var ikke
åbenbar forkert, og meddelelsen af de ulovlige tilladelser var derfor ikke
tilstrækkeligt grundlag for at tilkende det konkurrerende supermarked
erstatning)

2003.1649 Ø

(Kontanthjælpsmodtagers månedlige rådighedsbeløb var ikke væsentlig
højere end andre kontanthjælpsmodtageres. Derfor fandt landsretten ikke, at der kunne foretages lønindeholdelse for udlagte børnebidrag)

2003.1672 H

(En fortolkning af ordlyden og forarbejderne til ligningslovens § 33 A
stk. 1, hvorefter nedsættelse af indkomstskatten var betinget af, at skatteyderens ferieophold mv. her i riget sammenlagt var af højst 42 dage
varighed inden for enhver afsluttet 6-måneders periode, fandtes ikke at
stride mod en fast administrativ praksis)

2003.2342 H

(Der antoges, at aftaler om kontokørsel efter bekendtgørelsen om taxikørsel mv. skulle indgås mellem kunden og bestillingskontoret. Imidlertid var der intet til hinder for, at bestillingskontorerne overlod administrationen til andre. I disse tilfælde kunne bestillingskontoret stille som
betingelse, at vognmanden betalte et administrationsgebyr til bestillingskontoret eller til den, administrationen af kontoaftalen var overladt til)

2003.2650 Ø

(På baggrund af selve bestemmelsen, dens forarbejder og til, at sygedagpengene blev udbetalt til pågældende personligt som den sikrede, ikke
tilstrækkelig klarhed i hjemmelsgrundlaget til at inddrage udbetalte sygedagpenge i beregningen af arbejdsmarkedsbidrag)

2002.46 H

(Miljøstyrelsen ansås for at have hjemmel til at træffe afgørelse om
fastsættelse af prisen for levering af vand fra en kommune til levering
af vand til en kommune beliggende i et andet amt, selvom der ikke var
givet pålæg om levering af vand efter vandforsyningslovens § 46, stk.
1. Denne kompetence omfattede også Københavns og Frederiksberg
kommuner, selvom opgaverne, som efter loven var henlagt til amtsrådene, varetoges af disse kommuner)
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2002.137 H

(Administrativ praksis, hvorefter der ikke toges hensyn til kurtageudgifter ved køb og salg af obligationer i depotet ved beregning af realrenteafgifter, ansås for at være i overensstemmelse med lovens ordlyd
og forarbejder. Domstolene opretholdt på denne baggrund Skatteministeriets fortolkning af reglerne)

2002.304 H

(Oprindelig opholdskommune pålagt fortsat at refundere ny opholdskommunes udgifter til bistandsydelser til forældre og barn, som var
anbragt i den ny opholdskommune først i en selvstændig lejlighed i en
plejehjemsforening sammen med en medarbejder fra foreningen, herefter i en selvstændig bolig, hvor medarbejderen fortsat var tilknyttet,
og endelig igen i familiepleje. Fastslået, at der havde været tale om et
uafbrudt behandlingsforløb, og at der ikke var indtrådt sådanne ændringer i familiens forhold, at betalingsforpligtelsen kunne anses for
overgået)

2002.333 H

(Politi fandtes ikke erstatningsansvarlig for ikke behørigt at have underrettet ejeren af en stjålet bil om, at den var fundet, inden den atter
blev stjålet)

2002.406 H

(Flygtningenævnets afgørelse kunne ikke ankes til domstolene, da endelighedsbestemmelsen i udlændingelovens § 56 stk. 7 medførte, at
domstolene kun kunne prøve retsspørgsmål. Påstanden i sagen vedrørte sagens oplysning og var så tæt forbundet med bevisvurderingen, at
der ikke var tale om sagsbehandlingsfejl, og sagen afvistes hermed)

2002.463 V

(Fastslået, at udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, skulle fortolkes i
overensstemmelse med de almindelige danske regler om forældremyndighed, således at mindreårige børn, som havde indgået ægteskab,
ikke ansås for at være under forældremyndighed. Indenrigsministeriet
havde derfor været berettiget til at inddrage en mindreårig udlændings
opholdstilladelse, da opholdstilladelsen var udstedt under henvisning
til, at hendes moder var fastboende i Danmark, og da hun svigagtigt
havde oplyst, at hun ikke var gift)

2002.544 H

(I overensstemmelse med mangeårig fast administrativ praksis hos
Arbejdsgivernes Elevrefusion revurderedes elevtilskud i forbindelse
med ejerskifte af en virksomhed. Da denne praksis var i overensstemmelse med lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, stadfæstede Højesteret afgørelsen)

2002.752 H

(Fastslået, at påbud om betaling af afgifter og moms af stjålne cigaretter havde hjemmel i toldbehandlingsbekendtgørelsens § 87, stk. 1, jf.
toldlovens § 57 sammenholdt med tobaksafgiftslovens § 11, stk. 1, jf.
§ 29, stk. 1, nr. 4, og momslovens § 11 a. De mangler, som var konstateret i begrundelsen i afgørelserne truffet af Told- og Skattestyrelsen,
kunne ikke medføre, at afgørelserne var ugyldige, da en senere blev
afhjulpet af en supplerende begrundelse)
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2002.780

(En kommune anset for berettiget til at udstede påbud om oprensning
og/eller afværgeforanstaltninger til ejeren en ejendom, hvorpå der var
etableret en benzinstation, hvis tankanlæg blev beskadiget ved påkørsel af en bilist og forårsagede forurening som følge af, at der ikke blev
foretaget tilstrækkelig tæthedskontrol af anlægget efter reparation af
skaden. Fastslået, at begrebet »den for forholdet ansvarlige« i miljøbeskyttelsesloven måtte anses for at omfatte ejeren af en benzinstation,
idet driften af denne er en erhvervsmæssig aktivitet, som indebærer en
sådan risiko for forurening, at der skal udvises særlig omhu ved driften af tankanlægget for at beskytte almenheden mod miljøskader som
den skade, sagen vedrørte. Kommunens pålæg blev på det grundlag
opretholdt)

2002.960 H

(En kommune udstedte i medfør af planloven et forbud mod indretning af autohandel på en ejendom med henvisning til, at ejendommen
var beliggende i et område, der ifølge kommuneplanen var udlagt til
boligformål. Naturklagenævnet ophævede kommunens forbud som
uhjemlet. Da kommuneplanen – ud over bestemmelsen om, at området
skulle anvendes til boligformål – indeholdt en bestemmelse om, at byrådet kunne »give særlig tilladelse til indretning af erhvervsvirksomhed, hvor det kan ske uden genevirkninger i forhold til omgivelserne«,
fandt nævnet, at kommuneplanens rammebestemmelser ikke opfyldte
det krav om klarhed og præcision, som fordres for at statuere modstrid
med bestemmelserne. Højesteret gav kommunen medhold i, at forbuddet havde hjemmel i planloven. Der henvistes herved bl.a. til, at
kommuneplanens rammedel for området indeholdt en klar og præcis
hovedregel om anvendelse til boligformål, at den i kommuneplanen
beskrevne adgang til at fravige hovedreglen ikke kunne afskære
kommunen fra at nedlægge forbud mod en anvendelse, som var i strid
med hovedreglen, at denne fortolkning havde støtte i lovbestemmelsens ordlyd, forarbejder og forhistorie, og at en adgang til at udstede
forbud i et tilfælde som det foreliggende ikke kunne antages at indebære en begrænsning i anvendelsen af lokalplaner, som frembød retssikkerhedsmæssige betænkeligheder)

2002.1020 H

(Ved oprettelsen af et koordinationsudvalg besluttede byrådet i en kommune, at Kristelig Fagbevægelse skulle deltage i udvalget. Dette medførte, at LO, DA og FTF nægtede at deltage, og herefter tilbagekaldte
kommunen beslutningen. Da tilbagekaldelsen var båret af hensynet til at
få et funktionsdygtigt udvalg, der kunne medvirke til at skabe et rummeligere arbejdsmarked, og at dette måtte forudsætte deltagelse fra arbejdsmarkedets hovedorganisationer, var der ikke ved beslutningen varetaget usaglige hensyn. I fald fagforeningernes afvisning var båret af
usaglige hensyn, kunne dette ikke ændre ved dette. Kristelig Fagbevægelses interesse i deltagelse i udvalget var legitim, men det var ikke
godtgjort, at medlemmerne af Kristelig Fagbevægelse havde særlige be-
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hov eller problemer, der alene ville kunne løses ved, at fagforeningen var
repræsenteret i udvalget)
2002.1060 V

(En vognmandsvirksomhed med flere tilladelser til godskørsel for
fremmed regning blev i februar 1998 af Vejtransportrådet meddelt en
advarsel i anledning af adskillige overtrædelser – begået af ansatte – af
bestemmelserne vedrørende overlæs og køre/hviletid. I tiden efter februar 1998 fortsatte overtrædelserne, og i december 1999 tilbagekaldte
Færdselsstyrelsen de udstedte tilladelser. Efter anmodning fra vognmandsvirksomheden indbragtes afgørelsen for retten. I april 2000 præciserede Færdselsstyrelsen, at afgørelsen var truffet i medfør af lovens §
12, stk. 2, jf. stk. 1, litra b og c. Udtalt, at den foretagne tilbagekaldelse
af samtlige tilladelser var lovlig, og at tilbagekaldelsen var sket indtil videre)

2002.1082 V

(Den Sociale Ankestyrelses afgørelse om, at en sygdom ikke kunne betegnes som en erhvervsskade, blev ikke tilsidesat af landsretten. Der var
tale om en skønsmæssig afgørelse, hvor der lagdes afgørende vægt på en
udtalelse fra Retslægerådet, og der var således ikke grundlag for tilsidesættelse af skønnet)

2002.1820 H

(En kommune udstedte et påbud til fire ejere af ejendomme beliggende i
det åbne land, om at etablere et rensningsanlæg. Formålet med dette
krav, som blev stillet til ca. 150 ejere af ejendomme, der udledte spildevand, var at begrænse tilledning af fosfor til en sø, således at den fastsatte vandkvalitetsmålsætning kunne opfyldes. Kommunen udstedte efterfølgende et tilsvarende påbud til fire ejere af ejendomme, som udledte
husspildevand til en noget mindre sø. De otte ejere anlagde retssag mod
kommunen med påstand om, at de meddelte påbud var ugyldige. For så
vidt angik ejerne af ejendomme med udledning til den mindre sø, blev
kommunen frifundet, idet det bl.a. udtaltes, at et påbud vel beror på en
konkret vurdering, men i et tilfælde som det foreliggende kunne der
træffes afgørelse på grundlag af almindeligt anerkendte normtal for miljøbelastningen, at betingelserne for at udstede påbud på dette grundlag –
at ejendommens afløbsforhold er oplyst, at der er fastsat en vandkvalitetsmålsætning for recipienten, som ikke er opfyldt, og at ejendommens
spildevand bidrager til forureningen – var til stede, at formuleringen af
hjemmelsbestemmelsen ikke gav grundlag for at antage, at et påbud ikke
kunne gives ved angivelse af grænseværdier, og at det ikke var godtgjort, at udgifterne ville stå i misforhold til formålet)

2002.2520 V

(En kommune havde meddelt en virksomhed påbud om ved støjmålingsrapport at dokumentere, at virksomheden overholdt de i påbudet angivne
grænseværdier. Udtalt, at et pålæg om at nedbringe støjforureningen
samt dokumentere, at nedbringelse var sket, så grænseværdierne var
overholdte, havde fornøden hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Det
fremgik ikke af varslingsskrivelsen, at udgifterne til dokumentation kunne undgås, hvis de støjdæmpende foranstaltninger blev meldt udført in-
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den varslingsfristens udløb, og det kunne ikke lægges til grund, at virksomheden var orienteret om denne mulighed. Udtalt, at der derfor ikke
var grundlag for at påbyde virksomheden, der havde erklæret sig villig til
at bringe forholdet i orden og faktisk havde udført foranstaltninger hertil,
at afholde udgifter af den omhandlede størrelsesorden, som var kr.
20.000 til dokumentation af, at støjen var nedbragt som påbudt. Den del
af påbudet, der omhandlede dokumentation, var derfor ikke gyldig)
2002.2683 H

(Kommune havde ret til regres over for skadevolders ansvarsforsikringsselskab for sygedagpenge udbetalt til skadelidte på baggrund af en vurdering af den offentligretlige regulering herom)

2002.2748 Ø

(Skatteministeriet fastsatte i bekendtgørelse, der var udstedt med hjemmel i mineralolieafgiftsloven, at mindstesalget fra standere på tankstationer skulle være på 200 liter. Tankstationerne skulle endvidere bl.a.
overvåge påfyldningen. Udtalt, at bestemmelsen i mineralolieafgiftsloven alene giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om kontrolforcanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse. De omstridte
bestemmelser i bekendtgørelsen regulerede først og fremmest salgsform
og kvanta, hvilket ikke var omfattet af den givne bemyndigelse i mineralolieafgiftsloven. De omhandlede bestemmelser i bekendtgørelsen var
derfor ugyldige)

2001.60 H

(I en sag om skattefradrag ved bådudlejningsvirksomhed gjorde en borger gældende, at han kunne støtte ret på et notat, som Statsskattedirektoratet havde udarbejdet og stilet til amtsskatteinspektørerne med henblik
på viderekommunikation til kommunerne. Notatet indeholdt en redegørelse for en undersøgelse om investeringer i både til udlejning. Da notatet hverken var stilet til den pågældende borger eller en anden skatteyder,
og da notatet ikke kunne anses for at være en generel forvaltningsakt og
dermed en bindende regelfastsættelse for underordnede myndigheder i
form af et cirkulære eller lignende, fulgte det allerede af notatets karakter, at det ikke kunne begrunde en retlig beskyttet forventning hos borgeren)

2001.67 H

(Væsentlig forhøjelse af erstatningen for eksproprieret landbrugsareal, da
det var sandsynliggjort ved syn og skøn, at tabet var væsentligt større
end antaget af de takserende myndigheder)

2001.83 H

(Efter et alvorligt sammenstød mellem en gruppe danske og en gruppe
somaliske elever på et AMU-center som følge af, at somalierne foretog
en religiøs bøn på et af centerets fællesarealer, tilkendegav AMUcenterets ledelse over for den danske gruppe, at der ville ske bortvisning,
hvis der opstod tilsvarende situationer. Over for den somaliske gruppe
blev det tilkendegivet, at der ikke længere måtte bedes på fællesarealer,
men gerne visse andre steder i centeret, og at en overtrædelse af forbudet
ville medføre bortvisning. En af somalierne, der utvivlsom havde forstået tilkendegivelsen, herunder konsekvenserne af en overtrædelse, over-
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trådte herefter påbudet og bad på et fællesareal. Derfor blev han bortvist.
Bortvisningen kunne ikke anses som en forskelsbehandling begrundet i
den pågældendes tro, men derimod alene som en disposition, der var
truffet for at sikre den fornødne ro og orden af hensyn til centerets funktion. Dispositionen var omfattet af ledelsens kompetence til at varetage
den daglige drift af centreret)
2001.122 H

(Spørgsmål om en håndlidelse kunne anses som en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven)

2001.207 V

(En leder af en musikskole, der havde fortalt om sin tilknytning til Jehovas Vidner, blev umiddelbart herefter afskediget. Under en efterfølgende
sag tilkendegav myndigheden, at afskedigelsen var begrundet i den pågældendes manglende lederevner. Da det imidlertid af dagsordenen samt
af referatet fra bestyrelsesmødet, hvori beslutning om afskedigelse blev
truffet, fremgik, at afskedigelsen var begrundet i lederens private forhold, fandt landsretten det for bevist, at myndigheden havde handlet
usagligt, og at afskedigelsen var i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet)

2001.257 Ø

(Fortolkning af begrebet fastboende i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3.
Landsretten fandt efter en samlet konkret vurdering og bl.a. med henvisning til principperne i EMRK artikel 8, at en person med midlertidig opholdstilladelse måtte anses som fastboende i bestemmelsens forstand)

2001.313 H

(Fortolkning af navneloven. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Civilretsdirektoratets afgørelse)

2001.345/2 H

(Færøernes Landbrugsråd tilbagekaldte et tilsagn til en borger om tildeling af et fæste med den begrundelse, at rådet endnu ikke havde modtaget en opgørelse over salg af kreaturer og driftsmateriel. Tilbagekaldelsen skete, inden der var udstedt et fæstebrev. Afgørelsen blev først indbragt for landvæsenskommission, dernæst kæret til Overlandvæsenskommissionen og til sidst indbragt for Højesteret. Højesteret ophævede
tilbagekaldelsen, da der ikke var hjemmel til at tilbagekalde fæstetildelinger på grund af efterfølgende forhold)

2001.356 H

(Ejerne af en eksproprieret ejendom påstod et af dem indgået forlig om
størrelsen af en ekspropriationserstatning annulleret. Dette blev afvist af
Højesteret med den begrundelse, at der ikke var nogen forvaltningsretlige regler til hinder for, at der under forligsforhandlingerne blev krævet
omgående stillingtagen til et forligstilbud, at anbringenderne om tilsidesættelse af principperne om partshøring og om saglig og loyal forvaltning ikke var nærmere begrundet endsige sandsynliggjort, at det ikke var
sandsynliggjort, at vejledningen havde været utilstrækkelig, og at det
forhold, at der kan være forskel mellem de offentlige vurderinger og de
tilkendte eller aftalte erstatningsbeløb, ikke giver grundlag for at antage,
at lighedsgrundsætninger er tilsidesat. Derudover var der ikke holde-
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punkter for at antage, at andre forvaltningsretlige eller ekspropriationsretlige regler var overtrådt)
2001.423 H

(En kirketjener, der var ansat på prøve i 2 år, fik sin prøvetid forlænget.
Den pågældende blev, inden den forlængede prøvetids udløb, afskediget.
Efter afskedigelsen gjorde han gældende, at prøvetidsforlængelsen ikke
var gyldig, da der var begrundelsesmangler. Var beslutningen om prøvetidsforlængelse ugyldig, ville dette betyde, at menighedsrådet ikke ville
havde kompetence til at afskedige ham. Højesterets flertal fandt det
imidlertid godtgjort, at de samarbejdsvanskeligheder, som menighedsrådet havde anført, var hovedårsagen til prøvetidsforlængelsen, og at kirketjeneren var blevet orienteret herom. At der i et senere brev fra menighedsrådet var anført andre hensyn, skulle forstås i overensstemmelse
med det anførte under et afholdt møde, hvorunder kirketjeneren blev
gjort bekendt med samarbejdsvanskelighederne, og hvortil der var udtrykkeligt henvist til i skrivelsen. Dermed var der ikke et tilstrækkeligt
grundlag for at anse beslutningen som ugyldig. Et mindretal fandt i øvrigt, at afgørelsen som følge af begrundelsesmanglerne var ugyldig)

2001.454 V

(Fortolkning af boligreguleringslovens § 11, stk. 1. Landsretten fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for ud fra overvejelser om lejeværdi at reducere den vægt, hvormed garagelejemål indgår i fordelingen efter bestemmelsen)

2001.493 V

(Efter en konkret vurdering fandt landsretten ikke, at en arbejdsgiver
havde godtgjort, at afskedigelse ikke skyldes den pågældendes medlemskab af en kommunalbestyrelse. Derfor skulle der betales en godtgørelse
efter den kommunale styrelseslov § 16 d)

2001.529 H

(Justitsministeriet havde nægtet at give en advokatbeskikkelse i medfør
af retsplejelovens § 121, stk. 2. Højesteret fandt, at der havde været og
fortsat var grundlag for at antage, at ansøgeren ikke ville udøve advokatvirksomhed på en ansvarlig måde. Da afgørelsen i øvrigt ikke stred mod
en lighedsgrundsætning eller mod EMRK blev denne stadfæstet)

2001.556 H

(Under en sag vedrørende retten til fradragsret for en kommanditist, blev
det påberåbt, at skattemyndighederne ved en omfangsrig praksis tidligere
havde godkendt en sådan fradragsret i andre tilsvarende situationer. Efter
en realitetsbedømmelse fandt Højesteret ikke, at der ud fra en lighedsgrundsætning var grundlag for at give en sådan fradragsret, da kommanditistens forhold ikke i tilstrækkelig grad var sammenlignelige med de
fra tidligere praksis påberåbte sager)

2001.603 H

(En kommunalt tjenestemandsansat pantefoged opsagde skriftligt sin
stilling, men ønskede to dage senere at tilbagekalde opsigelsen, hvilket
kommunen nægtede, selv om opsigelsen endnu ikke havde virket bestemmende for kommunens handlemåde. Kommunen var under disse
omstændigheder uberettiget til at fastholde, at medarbejderen var bundet
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af sin opsigelse. Da det imidlertid under sagen var ubestridt, at medarbejderen ikke kunne leve op til de krav, som stillingen krævede, var
kommunen dog af andre grunde berettiget til at afskedige ham i form af
uansøgt afskedigelse. Dermed havde medarbejderen tillige krav på i pensionsmæssig henseende at blive stillet som ved uansøgt afskedigelse)
2001.649 H

(Da skatteministeren efter den dagældende stempelafgiftslov kunne fastsætte regler for påtegning af dokumenter som betingelse for stempelfrihed, og da de i en sådan påtegning givne oplysning ved indlevering til
tinglysningskontoret var bindende under stempelprøvelsen, anså Højesteret det forudsat i loven, at påtegningen skulle være anført senest ved
indlevering til tinglysningskontoret. Derfor var de administrative forskrifter, der var fastsat i stempelafgiftsbekendtgørelsen, ikke i strid med
grundlovens § 43)

2001.682 V

(Partsbegrebet i boligstøttelovens § 11, stk. 2. Kommunen blev anset
som part efter denne bestemmelse, og kommunen var dermed også part i
en efterfølgende sag ved boligretten)

2001.768 H

(Selvom bedømmelsen af, hvorvidt betingelserne for at opnå førtidspension er opfyldt til dels beror på en bevisvurdering af skønsmæssig karakter, omfatter domstolenes bedømmelse af disse sager spørgsmålet, om de
retlige betingelser i de relevante bestemmelser mv. er opfyldt. Dog skal
der ved prøvelsen tages hensyn til, at de administrative myndigheder
gennem behandling af et stort antal sager har opnået en særlig erfaring,
og at de bistås af fast tilknyttede lægekonsulenter. Der skal derfor foreligge et sikkert grundlag for, at domstolene kan tilsidesætte en afgørelse,
jf. også U 2000.645 H. I den konkrete sag tilpligtes den Sociale Ankestyrelse til at omgøre sin afgørelse, således at en borger skulle have førtidspension på det mellemste niveau)

2001.910 V

(Landsretten tilsidesatte ikke et menighedsråd skøn, hvorefter en gravsten skulle fjernes fra kirkegården, da den blev anset for upassende, bl.a.
fordi den bar Hells Angels´ logo og klubnavn. Da menighedsrådet stedse
havde krævet stenet fjernet, kunne den omstændighed, at stenen havde
stået på gravstedet siden 1998, ikke føre til, at den ikke kunne kræves
fjernet. Påberåbelse af EMRK kunne heller ikke føre til et andet resultat)

2001.915 V

(Da der var et betydeligt restareal i forhold til, hvad der var fundet anledning til at kræve eksproprieret, kunne en tinglyst forkøbsret ikke anses for bortfaldet i medfør af vejlovens § 51, stk. 3. En efterfølgende
ekspropriation af forkøbsretten kunne heller ikke anses for at være nødvendiggjort af de anlægsformål, der er nævnt i vejlovens § 43, stk. 1.
Ekspropriation af forkøbsretten var derfor ugyldig)

2001.1057 H

(Den såkaldte rockerlov måtte anses som generel regulering, der består i,
at bestemte personer kan forbydes adgang til ejendommen. Efter en samlet vurdering, herunder henset til formålet med loven, fandtes et konkret
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forbud ikke at være et indgreb, der berettiger til erstatning efter grundlovens § 73 eller efter EMRK artikel 8)
2001.1138 V

(Naturklagenævnets dispensation fra overfredningsnævnskendelse om
fredning af nogle arealer var ugyldig. Dispensationen havde ubestridt ikke hjemmel i de dispensationsbestemmelser, som fandtes i den konkrete
kendelse. Den konkrete meddelelse af en dispensation kunne endvidere
ikke betegnes som et spørgsmål, der ikke ville stride imod fredningens
formål, hvorfor der heller ikke findes hjemmel i naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1. Det kunne ikke over for det manglende hjemmelsgrundlag
tillægges betydning, at de ønskede forandringer var hensigtsmæssige)

2001.1258 H

(En studerende havde efter den dagældende bistandslov fået tildelt 6 års
revalideringsydelse til gennemførelse af et studium ved Odense Universitet. Under studiet søgte han om bevarelse af revalideringsydelsen,
mens han gennemførte sit 2-årige bifag ved Universitet i Lund. Efter bistandsloven udbetales hjælp som udgangspunkt kun til personer, som
opholder sig i Danmark. Der havde dog dannet sig en administrativ
praksis, hvorefter der i visse tilfælde kunne udbetales støtte ved ophold
af kortere varighed i udlandet. Den Sociale Ankestyrelse fandt imidlertid
ikke, at et 2-årigt studium var af kortere varighed og afslog derfor at give
støtte. Afgørelsen blev stadfæstet af Højesteret)

2001.1264 H

(I forbindelse med behandlingen af en klage over en tilbygning, meddelte kommunen bygherren dispensation fra bygningsreglementet på visse
betingelser. Denne dispensation indbragte bygherren til statsamtet, som
hjemviste sagen, da den var truffet efter et forkert regelsæt. Efter fornyet
behandling af sagen gav kommunen en ny dispensation truffet efter andre bestemmelser, men med de samme betingelser. Bygherrens nabo
indbragte herefter sagen for domstolene, som lagde til grund, at dispensationen ikke var usædvanlig eller i strid med kommunens praksis. Selv
om der i forvaltningens indstilling til det tekniske udvalg var en redegørelse for de mulige erstatningskrav, der kunne opstå som følge af sagen,
var dette ikke tilstrækkeligt til en antagelse om, at dispensation var givet,
fordi kommunen skulle betale mindst muligt i erstatning. Højesteret
fandt herefter ikke grundlag for at antage, at der var lagt vægt på ulovlige kriterier)

2001.1278 H

(Efter Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af bl.a. »moser og lignende«, når arealet er af en vis størrelse. Naturklagenævnet og en kommune fandt, at en borger havde overtrådt denne bestemmelse. I den konkrete sag var der foretaget grøftearbejde i en mose med plantede træer. Forarbejderne til naturbeskyttelsesloven nævner, at »træbevoksede moseområder, hvor vegetationen er opstået naturligt« er omfattet af mose-begrebet. På blandt andet denne baggrund fandt Højesteret, at et område med plantede træer, ikke er en mose, og at arealet dermed ikke var beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3)
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2001.1393 Ø

(Nogle borgere, der ikke havde dansk indfødsret, men som havde boet
og arbejdet i Danmark i en længerevarende periode, ønskede at flytte til
Serbien og medtage deres danske folkepension. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne
begrunde anvendelse af lovens dispensationsbestemmelse med henblik
på at fravige udgangspunktet om, at en tilkendt pension ikke kunne medtages til udlandet. Landsretten lagde i denne forbindelse vægt på, at
hverken familiemæssige eller væsentlige helbredsmæssige hensyn afgørende talte for, at de pågældende borgere skulle tage bopæl i Serbien)

2001.1437/2 Ø

(Redningstjenestens indsats i en konkret forureningssag var for en stor
del omfattet af kommunens lovpligtige redningsberedskab. Udgiften til
en sådan lovpligtig indsats kan ikke kræves betalt af borgeren. Udgifterne til sugning af brønd, udlæg til Kommunekemi, jordbundsanalyser og
drikkevandsanalyse vedrører oprydningsarbejde, var imidlertid ikke omfattet af kommunens forpligtelser efter beredskabslovgivningen, og borgeren var orienteret om, at han selv måtte afholde disse udgifter. Da disse udgifter var afholdt i borgerens interesse – for at undgå, at ejendommen blev registreret som forurenet, og for at han kunne genoptage egen
vandforsyning – var borgeren forpligtet til at betale for denne hjælp)

2001.1619 Ø

(Efter en lovlig visitation af en person, hvor der ikke fandtes grundlag
for at rejse sigtelse, krævede den visiterede erstatning efter den på visitationstidspunktet gældende administrative praksis. Rigsadvokaten havde
efter en højesteretsdom sat behandlingen af denne type sager i beror og
ændrede senere praksis med tilbagevirkende kraft, således at den visiterede ikke var berettiget til erstatning. Rigsadvokatens meddelelser og
skrivelser til underordnede instanser inden for anklagemyndigheden
havde alene karakter af generelle tjenesteforskrifter, som borgere ikke
kan opnå et retskrav på grundlag af. Da den administrative praksisændring var generel, varslet og udformet på baggrund af Højesterets afgørelser fra før visitationen, og som sådan fandtes at være sagligt og rimeligt begrundet, var der ikke grundlag for at tilkende erstatning)

2001.1677 H

(Påbud om nedrivning af swimmingpool, der var opført i strid med planloven, var hjemlet. Hverken værdispildsbetragtninger eller proportionalitetsgrundsætningen kunne føre til et andet resultat, ligesom der ikke var
begået sagsbehandlingsfejl, som kunne føre til, at påbudet var ugyldigt)

2001.1709/2H

(Fortolkning af bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven. Højesterets
flertal dømte ejeren af en forurenet ejendom til efter de almindelige erstatningsregler at betale for kommunens udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger, selv om disse blev gennemført uden hjemmel
miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Det blev bl.a. lagt til grund, at
ejeren ved uforsvarlig handlemåde havde forårsaget den konstaterede
forurening på ejendommen, og at kommunen handlede ud fra en forudsætning om, at der var den fornødne hjemmel til at foretage de iværksat-
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te foranstaltninger. Kommunen blev dog pålagt skærpet bevisbyrde, og
da det ikke med tilstrækkelig sikkerhed var godtgjort, at undersøgelserne
og afværgeforanstaltningerne ikke kunne være udført på en anden og totalt set billigere måde, blev erstatningen skønsmæssigt nedsat)
2001.1875 H

(En tilrejsende islandsk statsborger fik kontanthjælp efter den dagældende bistandslov. Socialministeriet traf efter bistandslovens § 4, stk. 1, afgørelse om, at islændingen skulle hjemsendes. Senere genoptog Socialministeriet sagen, men fastholdt deres afgørelse. Islændingen forblev i
landet og anlagde herefter sag an mod ministeriet blandt andet med påstand om, at afgørelserne om hjemsendelse var ugyldige. Højesteret
fandt ikke, at ministeriets hjemsendelsesafgørelser for ugyldige. Højesteret tilkendegav endvidere, at en hjemsendelse efter bistandsloven efter
ordlyden af bestemmelsen, måtte forstås således at udlændingen ikke
kan opholde sig lovligt i landet. Udlændingelovens § 18, stk. 1, bestemmer, at en opholdstilladelse bortfalder, når der er truffet beslutning om
hjemsendelse. Efter sin ordlyd og placering har § 18 alene direkte betydning for udlændinge, der har fået opholdstilladelse. Nordiske statsborgere kan efter udlændingelovens § 1, opholde sig landet uden opholdstilladelse. Der er imidlertid efter formålet med og forarbejderne til § 18, stk.
1, ikke grundlag for at antage, at det har været hensigten, at der skulle
gælde en anden ordning for nordiske statsborgere. Udlændingeloven § 1,
skulle derfor forstås med forbehold for hjemsendelser efter bistandslovens § 4, stk. 1. Den islandske statsborger havde derfor i perioden efter
hjemsendelsesbeslutningen opholdt sig ulovligt i landet)

2001.1892 V

(Færdselsstyrelsen havde nægtet at udstede vognmandstilladelser til et
vognmandsfirma med den begrundelse, at firmaets ansvarlige leder i et
andet vognmandsselskab, hvor han var eneejer og ansvarlig leder, i flere
år havde kørt uden en gyldig tilladelse. Landsretten fandt, at det at køre
uden tilladelse i flere år måtte anses for at være en grov overtrædelse af
loven. I den konkrete sag kunne der imidlertid lægges til grund, at det
skyldtes en forglemmelse, at firmaet ikke havde en gyldig tilladelse, at
indehaveren i flere år havde drevet det andet selskab med adskillige køretilladelser, og at der ikke var grund til at antage, at denne virksomhed
var udøvet på en uforsvarlig måde. Derudover fremgik det af bemærkningerne til forslaget om ændringerne af godskørselsloven, at hvis en
person i ledelsen af et selskab groft eller gentagne gange havde overtrådt
visse bestemmelser i godskørselsloven, skulle dette kun få afsmittende
virkning på spørgsmålet om, hvorvidt selskabet som sådant skulle kunne
få udstedt en tilladelse, hvis en nærmere konkret vurdering af samtlige
forhold i sagen giver grund til at befrygte, at selskabet vil tilsidesætte de
gældende regler. Efter en vurdering af den konkrete sag, fandt Landsretten herefter at der ikke var grund til at frygte, at ejeren ville tilsidesætte
de gældende regler for godskørselserhvervet, og at Færdselsstyrelsens
afgørelser derfor var ugyldige)
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2001.2038 H

(Fra lejede lokaler i et stormagasin, solgte 4 virksomheder og personer
brugte genstande. Politiet gav dem pålæg om at ophøre med salget af
brugte genstande, da det stred mod § 4, stk. 2, i lov om handel med brugte genstande, idet virksomhed af denne karakter kun må drives fra fast
forretningssted med særskilte forretningslokaler. Påbudet blev indbragt
for Landsretten med påstand om, at det var ugyldigt. Det var ubestridt, at
salget ikke skete fra særskilte forretningslokaler. Efter ordlyden af § 4,
stk. 2, i lov om handel med brugte genstande, administrativ praksis samt
efter lovens kontrolformål, antog Landsretten at der ikke er grundlag for
at antage, at betingelsen om »særskilte forretningslokaler« alene omfatter tilfælde, hvor virksomhed drives fra privat beboelse, uanset henvisningen hertil i lovforslagets bemærkninger til § 4. Der var heller ikke
grundlag for at sidestille sagsøgernes virksomhed, der drives daglig i
stormagasinets åbningstid, med handel på et kræmmermarked eller torvehandel. Der var derfor ikke tilsidesat nogen forvaltningsretlig lighedsgrundsætning. Påbudet var derfor gyldigt)

2001.2312 H

(Fortolkning af begrebet tilstandsservitut i planlovgivningen)

2001.2468 H

(En kommune gav tilladelse til at opføre et mindre kraftvarmeværk på en
grund, hvor kommunen tidligere havde tinglyst en deklaration, hvorefter
området var udlagt til erhverv med tilladelse til etablering af bolig i tilknytning hertil. Der blev ved tilladelsen givet dispensation fra deklarationens højdebestemmelse. Tre ejere af naboejendomme lagde herefter
sag an mod kommunen med påstand om, at tilladelsen var meddelt med
urette. Højesteret fandt, selvom deklarationen ikke indeholdt en dispensationsbestemmelse, at kommunen godt kunne give dispensation, idet
kommunen var påtaleberettiget i henhold til deklarationen, og da dette
var i overensstemmelse med principperne i byggeloven. Kommunen
havde heller ikke pligt til at tilvejebringe en lokalplan for området, da
kraftvarmeværket ikke skiller sig væsentligt ud fra de andre virksomheder i området. Der var heller ikke grundlag for, at kommunen var eller
burde have været bekendt med, at et mindre kraftvarmeværk kunne give
anledning til lugt- eller røggener. Sagsbehandlingsmangler kunne i øvrigt ikke efter en konkret vurdering føre til, at tilladelsen til at opføre
kraftvarmeværket blev ugyldig)

2001.2493 H

(Ved salget af en ejendom i 1918-19, fik Københavns Kommune aftalt
og tinglyst en deklaration om, at de første gang i 1980 og derefter hvert
tiende år kunne tilbagekøbe ejendommen for den oprindelige grundpris
plus værdien af bygningerne på grunden. I 1985 varslede kommunen
overfor ejendommens ejer, at kommunen ønskede at benytte tilbagekøbsretten i 1990, men ejeren havde mulighed for at betale sig fra det.
Da ejeren bestred deklarationens gyldighed, lagde kommunen sag an for
at få anerkendt tilbagekøbsrettens gyldighed. Der var ikke, hverken som
følge af forvaltningsretlige eller statsretlige grundsætninger mv., herunder almindelige lighedsgrundsætninger grundlag for at antage, at kommunens beslutning om at pålægge ejendommen en tilbagekøbsdeklara-
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tion forudsatte lovhjemmel. I den forbindelse bemærkes særligt, at deklarationen, som er fastsat i en aftale om grundkøb, ikke kan anses for en
skat efter grundlovens § 43. Heller ikke tilbudet om, at ejeren af ejendomme kunne købe sig fri, krævede lovhjemmel)
2001.2599 Ø

(Fortolkning af lov om arbejdsløshedsforsikring § 57, stk. 4. En borger
måtte anses som tilmeldt arbejdsformidling i forbindelse med, at Arbejdsformidlingen havde afstemplet et dagpengekort i hans sag. På denne baggrund kunne det ikke tillægges betydning, at borgeren ikke blev
registeret i Arbejdsformidlingens edb-system)

2000.65 H

(Kommune anset for at være erstatningsansvarlig over for andelsboligforening, da kommunen havde godkendt byggeregnskab, uden at have
påset, at det statslige promillegebyr henstod på en spærret konto, uanset
at kommunen var ifølge den dagældende boligbyggerilov forpligtet hertil. Kommunen havde ikke hjemmel til at godkende byggeregnskabet på
baggrund af de foreliggende oplysninger)

2000.85 H

(Kommune ikke berettiget til at kræve udbetaling af garanti for etablering af erstatningsboliger, jf. boligreguleringslovens § 46, da erstatningsboligerne på tidspunktet, hvor kommunen krævede garantien udbetalt,
var under opførelse, da formålet med garantien netop var at sikre, at boligerne blev opført)

2000.95 H

(Fredningsaftale om fredning af et træ anset for ugyldig, da fredningsaftalen ikke var indgået med ejeren af ejendommen, hvorpå det fredede træ
var placeret, og da fredningsnævnet på tidspunktet for fredningsaftalens
indgåelse og tinglysning af fredningen på ejendommen alene havde
hjemmel til at indgå aftaler med ejeren af den pågældende ejendom. Det
blev ikke tillagt betydning, at den kommune, som var rette ejer af ejendommen, var orienteret om fredningen og ikke havde haft indsigelser
mod fredningen, og at kommunen siden ejerforholdet blev afklaret ved
sin adfærd havde accepteret fredningen af træet)

2000.445/2 V

(Kommune anset for berettiget til at fjerne kemikalieaffald, som var
ulovligt henstillet på kommunens ejendom, uden forud herfor at udstede
pålæg om fjernelse af affaldet, da politiet ikke ved efterforskning havde
fundet frem til, hvem der var ejer og ansvarlig for affaldet. Kommunen
tillagt erstatning for omkostningerne til at fjerne og analysere affaldet)

2000.452 V

(Ikke hjemmel til at pålægge forhandler af homøopatiske lægemidler til
dyr, at virksomheden skulle godkendes af Sundhedsstyrelsen for at virksomheden fortsat kunne sælge disse produkter, da bekendtgørelsen herom alene stillede krav om godkendelse af virksomheder, som forhandler
homøopatiske lægemidler til mennesker)s
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2000.457 V

(Ikke hjemmel til at straffe medejer af en ejendom for manglende opfyldelse af påbud, som kun var udstedt til ham, da han ikke kunne efterleve
påbudet uden accept fra den anden ejer af ejendommen)

2000.890 H

(Naturklagenævnets afgørelse om pålæg om nedrivning af bygning opført til erhverv, mens som ved ombygning var blevet indrettet til beboelse anset for gyldig, da der var tale om en væsentlig ændring af bygningen, og da ombygning og ændring af anvendelsen af bygningen fra erhverv til bolig ikke kunne ske uden godkendelse efter planlovens § 35,
stk. 1)

2000.1000 Ø

(Ikke grundlag for at fortolke momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, om momsfritagelse for sportsaktiviteter indskrænkelse, således at momsfritagelsen
alene omfatter sportsaktiviteter, som drives uden gevinst for øje, uanset
at momsnævnet hidtil har fulgt denne praksis med henblik på at foretage
en direktivkonform fortolkning af bestemmelsen)

2000.1196/2 H

(Ikke retsstridigt, at et amt ikke tilbød IVF-behandling til uforklarligt
barnløse, da lov om sygehusvæsen alene fastlægger, at amterne varetager sygehusvæsenet og yder vederlagsfri behandling. Det følger imidlertid ikke af loven, hvilke behandlinger et amt skal yde og til hvilke persongruppe)

2000.1313 H

(Naturklagenævnets afgørelse om ændret anvendelse af spejderhytte til
skovbørnehave krævede tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, anset for
gyldig, da ændringen af anvendelsen ansås af have betydning for de hensyn, som planloven skal varetage)

2000.1525/2H

(Skattemyndighederne havde hjemmel til at fastsætte vilkår om betaling
af lovhjemlede renter som betingelse for at yde henstand med betaling af
restskat)

2000.1532 H

(Spørgsmål om aktindsigt hos Rigsadvokatens i domme og højesteretsekstrakter i tidligere afgjorte, sammenlignelige sager afgjort efter retsplejelovens § 41 om aktindsigt i domme mv. hos domstolene. Meddelt aktindsigt med henvisning til ansøgerens væsentlige, retlige interesse i sagen)

2000.1613 V

(Afslag på ansøgning om indfødsret ikke ugyldig, da afslaget i overensstemmelse med Justitsministeriets faste praksis var begrundet i, at ansøgeren havde haft et ekstraordinært langt ophold i Tyrkiet, hvorfor han
ikke kunne anses for at haft vedblivende hjemsted og bopæl i Danmark)

2000.1649 Ø

(Ej hjemmel til at afslå refusion af sygedagpenge ved lønmodtagers
kortvarige sygdom med henvisning til, at vurderingen af lønmodtagerens
uarbejdsdygtighed skal foretages uafhængigt af lønmodtageres ansættelsesforhold. Bestemmelserne i Den Sociale Ankestyrelses vejledning om
syge- og barselsdagpenge, som vedrører vurdering af lønmodtagers ar-
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bejdsdygtighed på grund af kortvarig sygdom gjaldt også for sygdom på
grund af samarbejdsproblemer)
2000.1668 H

(Amt havde hjemmel i kystbeskyttelsesloven til at pålægge ejerne af
ejendommene, som opnår beskyttelse eller andre fordele af diget, at betale for det)

2000.1810 H

(Kommune anset for berettiget til at opkræve kloakafgifter i overensstemmelse med vedtaget betalingsvedtægt, selvom tidligere vedtagne afvandingskommissionskendelser ikke blev formelt ophævet i forbindelse
med vedtagelse af generel betalingsvedtægt)

2000.1832 H

(Pålæg om nedrivning af nyt udhus anset for gyldig, da udhuset var opført i strid med den gældende lokalplans bestemmelser. Etablering af udhus efter nedrivning af tidligere udhus anset for nyopførelse, selvom der
delvist var anvendt materialer fra det tidligere udhus)

2000.2142 Ø

(Skattevæsnet havde ikke hjemmel til at indbringe spørgsmål om størrelsen af et lønindeholdelsespålæg for fogedretten. Spørgsmålet måtte behandles i det administrative system og indbringes for domstolene ved et
civilt søgsmål)

2000.2217 H

(Tilbagekaldelse af en tilladelse til industrifiskeri som følge af grov
overtrædelse af vilkår i tilladelse kunne ikke anses som ugyldig, da vilkårsovertrædelsen ikke skyldes undskyldelige forhold)

1999.598 H

(Efter en foretaget ekspropriation til anlæggelse af vej mente A, at
støjgenerne på hans ejendom var steget så betragteligt, at han var berettiget til kompensation herfor. Erstatningskrav afvist, da den støjmæssige merbelastning ikke oversteg, hvad der rimeligvis måtte påregnes som et led i den almindelige samfundsudvikling. Der blev endvidere lagt vægt på, at ejendommen var beliggende centralt i Viborg,
da ejendommen inden ekspropriationen havde grænset op til rangerterrænet ved stationen)

1999.722 H

(Ved indbringelse af en kendelse truffet af Skatteministeriet blev
stævningen modtaget af landsretten tre dage efter den i loven fastsatte
søgsmålsfrist. Trods overskridelsen var meget beskeden, kunne dette
ikke efter fast retspraksis føre til, at retten bortså herfra. Heller ikke
bevist, at der forelå fast administrativ praksis, hvorefter man i sager af
den pågældende karakter, bortså fra mindre fristoverskridelser. Afvisning)

1999.780 H

(Antaget, at der ved overdragelse af aktier var hjemmel i kildeskatteloven til at opkræve udbytteskat af overdragelsessummen. At der var
meddelt dispensation efter ligningsloven kunne ikke ændre dette. Det
faktum, at skattemyndighederne siden ændrede praksis, således at der
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ikke skulle svares udbytteskat i det foreliggende tilfælde medførte ikke, at afgørelsen var i strid med lighedsgrundsætningen)
1999.803 H

(Da en kommune havde udstedt pålæg om tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven, kunne kommunen – uanset om der var grundlag
herfor i kontrakterne mellem kommunen og forbrugerne – ændre varmeværkets takststruktur, så de faste og variable takster blev tilnærmet
Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier)

1999.889 V

(Politiet havde ikke den fornødne hjemmel til efter anmodning fra
kommunen at inddrage A’s pas pga. restance med underholdsbidrag.
Dette kunne efter pasloven alene ske, efter kommunalbestyrelsen havde truffet afgørelse i hvilket omfang og på hvilken måde bidragspligten skulle opfyldes eller sikkerhed skulle stilles. En sådan beslutning
ansås ikke for at være blevet truffet, forinden politiet traf afgørelse)

1999.1043 H

(Efter byggeloven kunne kommunalbestyrelser dispensere fra kravet
om oprettelse af parkeringsarealer på egen ejendom ved, at der i stedet
indbetaltes et beløb til den kommunale parkeringsfond, som havde til
formål at bidrage til at løse parkeringsproblemer i det pågældende område. på trods af, at kommunens mangeårige praksis ikke levede op til
kravet om, at administrationen skulle gøre det let konstaterbart, om
bidragene virkelig blev anvendt til parkeringspladser, lagde domstolene det til grund, at bidragene rent faktisk blev anvendt som forudsat,
da der rent faktisk var anvendt større beløb til parkeringsanlæg i det
pågældende område. Kommunens praksis var offentlig kendt. Bygherre havde derfor ikke krav på tilbagebetaling af parkeringsbidraget)

1999.1261 V

(Påbud ugyldigt pga. manglende hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.
Det kunne ikke tillægges betydning, at påbuddet kunne være udstedt
efter byggeloven, idet det ikke blev godtgjort, at kommunen ville eller
kunne have gjort brug af denne hjemmel. Kommunens anbringende
om, at den befandt sig i en retsvildfarelse kunne ikke føre til andet resultat)

1999.1307 H

(En afgørelse truffet af Ligningsrådet kunne ikke antages at være
ugyldig, da A ikke kunne anses for at have et retskrav på en dispensation fra ligningslovens § 16 B, stk. 1, og 3 om beskatning af afståelsessummen ved salg af aktier, hvorfor der ikke var tale om magtfordrejning eller retsvildfarelse. Ydermere fandtes den skønsmæssige afgørelse ikke at være blevet begrænset af en udstedt cirkulære eller på
andet grundlag, og dermed var der ikke tale og ”skøn under regel”.
Afgørelsen blev således stadfæstet ved domstolene)

1999.1444 V

(Der var ikke hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 72 til at udstede
påbud til parcelhusejer om at foretage undersøgelse af forurening, idet
denne bestemmelse ikke kunne antages at omfatte ejere af almindelige
parcelhuse, og hermed kunne der ses bort fra, at søgsmålsfristen i mil-
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jøbeskyttelsesloven var overskredet. Kommunen blev pålagt at afholde udgifterne til undersøgelse af forureningen. Derimod blev kommunen frifundet fra parcelhusejerens påstand om, at kommunen skulle
afholde udgifterne til afpropning af den eksisterende ledning og etablering af en midlertidig og en ny ledning, da kommunen fandtes at have hjemmel hertil i miljøbeskyttelseslovens § 30)
1999.1485 H

(6 lysmaster til belysning af ridebane måtte anses for at være omfattet
af bygningsbegrebet i byggeloven. Planloven og naturbeskyttelsesloven har til formål at bevare de landskabsmæssige værdier, og dette
medførte, at lysmasterne var omfattet af forbuddet mod bebyggelse,
og der burde derfor forinden deres opførelse have været indhentet tilladelse. Påbud om lovliggørelse var således gyldigt)

1999.1600 H

(Gyldigheden af et påbud om undersøgelse af forurening afhang af,
hvorvidt miljøbeskyttelseslovens § 72 kunne antages at gælde for forureninger, der var afsluttet inden lovens ikrafttræden og/eller før, der
blev meddelt påbud. Fastslået, at bestemmelsen måtte tage sigte på tilfælde, hvor der var en overvejende sandsynlighed for, at der stadig
udgik en forurening fra ejendommen ved udstedelsen af påbuddet
og/eller ved lovens ikrafttræden. Dermed blev påbudet dømt ugyldigt)

1999.1621 SH

(Ved ikrafttrædelsen af den nye varemærkelov måtte det ud fra en ordlyds- og formålsfortolkning lægges til grund, at det forhold, at en sag
vedr. en registrering verserede i Patentankenævnet ved lovens ikrafttrædelse, medførte, at de nye regler fandt anvendelse på den pågældende registrering)

1999.1847 H

(Kommune anset som berettiget til at foretage lønindeholdelse for udlagt børnebidrag i en kontanthjælpsmodtagers kontanthjælp, da kontanthjælpsmodtagerens rådighedsbeløb måtte antages at være væsentligt højere end almindelige kontanthjælpsmodtageres. Da der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger til, at Højesteret kunne træffe afgørelse
om, hvilket beløb der kunne indeholdes, hjemvistes sagen til fortsat
behandling i fogedretten)

1999.1885 V

(Byggetilladelse til at opføre feriehytter med henblik på udlejning som
led i hotelvirksomhed, omfattede ikke en tilladelse efter planlovens §
39, som vedrører udnyttelse af ejendomme i sommerhusområder.
Kommunens afgørelse om at afslå ansøgning om tilladelse til at sælge
hytterne som selvstændige boliger)

1999.2064 V

(Politi havde ikke hjemmel i dyreværnsloven til at fjerne 37 hunde fra
A’s ejendom, da A under politiforretningen ankom til ejendommen, og
der derfor var mulighed for at give A et påbud om dyrenes behandling
– evt. med et ganske kort varsel for A til at bringe forholdene i orden –
hvilket var det middel, der skulle anvendes inden fjernelse, medmindre fjernelse var nødvendig for at forhindre væsentlig lidelse for dyre-
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ne, eller hvis ejeren ikke var til stede. Disse forhold forelå ikke, og
derfor var fjernelsen ugyldig)
1999.2115 Ø

(Kommunes regulativ om udnyttelse af gadeareal, som var udstedt
med hjemmel i lov om offentlige veje, fandtes at kunne danne grundlag for at pålægge straf for overtrædelse af regulativets bestemmelser i
forbindelse med salg af føde- og drikkevarer på arealet uden tilladelse
fra vejbestyrelsen. Imidlertid fandtes der ikke at være hjemmel til ligeledes at kræve tilladelse fra politiet)

1998.10/2 H

(Kommune havde ikke hjemmel i lov om butikstid til at undtage en hel
kommune fra lovens anvendelsesområde, da kommunens feriehuse var
koncentreret i bestemte områder i kommunen. Det forhold, at den nordlige, tilstødende kommune havde truffet tilsvarende afgørelse, kunne ikke føre til andet resultat.

1998.74 H

(Etablering af affaldsdepot i og ved et fredet område på Anholt stred
mod fredningens formål. Der kunne derfor ikke gives dispensation
med hjemmel i naturfredningsloven, uanset om den valgte håndtering
af affaldsproblemerne på Anholdt efter en samlet interesseafvejning
var mere eller mindre hensigtsmæssig)

1998.549 H

(Kommune havde ikke hjemmel i olietanksbekendtgørelsen til at pålægge parcelhusejer at foretage oprydning af olieforurening, som ikke
skyldes den pågældendes fejl eller forsømmelser. Kommunen pålagt at
godtgøre ejeren udgifterne til disse foranstaltninger)

1998.956 V

(Ikke fornøden hjemmel til at betinge en byggetilladelse af, at bygherren
indbetalte et beløb til en af kommunen oprettet parkeringsfond, da
kommunen ikke havde holdt fondens midler adskilt fra kommunens øvrige midler, og ikke havde planlagt eller i tiden derefter opført eller truffet afgørelse om opførelse af parkeringspladser i nærheden af den pågældendes ejendom)

1998.968 V

(Amt havde hjemmel til at pålægge godsejer at fjerne skilt om færdsel
forbud, da forbud mod offentlig færdsel over privat ejendom i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1, forudsatte objektive, konstaterbare
gener og ikke blot en subjektiv opfattelse af generende færdsel)

1998.1197 V

(Ikke hjemmel til at straffe landmand fordi, en for lille andel af foderet
til økologiske malkekøer havde været ikke økologisk. Den
bestemmelse, som landmanden var tiltalt efter, vedrørte alene kravene,
som skulle opfyldes for at myndighederne kunne meddele
autorisation. Bestemmelsen omfattede ikke senere manglende
opfyldelse af betingelserne)

1998.1311 H

(Et amts lukning mellem jul og nytår kunne ikke medføre, at en
kommunes forgæves forsøg på at aflevere en række indstillinger i
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pensionssager inden 1. januar opfyldte den tidsmæssige betingelse for
at blive behandlet efter de for kommunen mere fordelagtige, gamle
regler, da amtets lukning var sædvanlig, lovhjemlet og behørigt
annonceret, og da Revaliderings- og Pensionsnævnet i amtet havde
truffet en betryggende ekspeditionsordning, der var meddelt
kommunen. Bemærket, at indstillingerne kunne være afleveret i
amtets postkasse)
1998.1344 H

(A måtte anses for optaget under forsorg i kommune S i 1951, da S
imødekom en ansøgning fra A’s plejeforældre, efter A’s plejeforældre
flyttede til S. S var herefter den betalingspligtige opholdskommune.
Der var derfor ikke grundlag for at gøre et refusionskrav gældende
over for F, som var A’s plejeforældres tidligere opholdskommune)

1998.1363 H

(Persontrafikrådet ikke erstatningsansvarlig for afslag på tilladelse til
turist- og bestillingskørsel, selv om afslaget ikke kunne hjemles i ansøgerens utilstrækkelige faglige kvalifikation, som anført i begrundelsen af rådet, da et sådant afslag kunne gives med henvisning til, at ansøgeren ikke opfyldt kravet om økonomisk baggrund for at drive buskørselsvirksomhed)

1998.1592 V

(Ikke hjemmel til at stille krav om forudgående tilladelse til etablering
af erstatningsboring for vandboring, som måtte anses for at have været
afbrudt som følge af for ringe vandforsyning. Tiltalte derfor frifundet
for straf)

1997.54 Ø

(Hyrevognsbevilling tilbagekaldt på grund af uerholdelig skattegæld.
Forinden forgæves foretaget udlæg og aftalte afdragsordninger var ikke overholdt. Kommunen havde advaret om, at bevillingen ville blive
inddraget, hvis afdragsordningen ikke blev overholdt. Kommunen
inddrog bevillingen med hjemmel i hyrevognsloven. Udtalt, at der ikke i ordlyden af bestemmelsen eller i lovmotiverne var grundlag for at
antage, at skattegæld efter kildeskatteloven ikke skulle kunne begrunde inddragelse af bevillingen)

1997.157 H

(Tidsubegrænsede råstofrettigheder blev i forbindelse med
gennemførelsen af råstofloven anmeldt som eksisterende rettigheder,
til hvilke tilladelse ikke krævedes. Det fremgik af en ændring af
råstofloven, at anmeldte rettigheder ville bortfalde, men det var
forudsat i forarbejderne, at tilladelse til fortsat indvinding normalt
ville blive givet, og at indhavere af rettigheder – der ikke blev
forlænget – ville kunne være erstatningsberettigede. En ansøgning om
tilladelse til fortsat indvinding blev afslået med henvisning til, at
råstofindvindingen var en medvirkende årsag til forurening af en
vandindvinding. Udtalt, at afslaget havde karakter af et individuelt
indgreb svarende til et forbud, og at det ikke fandtes sandsynliggjort,
at råstofindvindingen i væsentligt omfang havde medvirket ved
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forureningen af grundvandet. Indehaverne af rettigheder havde på den
baggrund krav på erstatning efter grundlovens § 73)
1997.228 Ø

(Domstolene stadfæstede Patientklagenævnets afvisning af at yde erstatning for udgifter til advokatbistand i forbindelse med en patients
sag blev behandlet af Patientforsikringsforeningen. Lagt vægt på, at
erstatning fra foreningen ydes på objektivt grundlag, at foreningen er
forpligtet til af egen drift at oplyse sagen, at det er forudsat i motiverne til patientforsikringsloven, at patienten ikke behøver at engagere en
advokat til at varetage sine interesser, og at foreningens afgørelser kan
indbringes for det statslige Patientskadeankenævn)

1997.481 V

(Fastslået, at kravet i psykiatrilovens § 5 om, at frihedsberøvelse skal
ske med henblik på behandling ikke indeholder et krav om, at betingelserne for tvangsmæssig behandling er opfyldt ved tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse med henblik på behandling)

1997.606 V

(En restaurationsbestyrer var dømt for vold mod en gæst under besøg i
restaurationen. Bestyreren fandtes ikke at kunne frakendes bestyrergodkendelse, efter den enkeltstående voldsepisode, da der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at han ikke ville lede restaurationen
på en forsvarlig måde. Endvidere fastslået, at restaurationslovens § 19
ikke indeholdt hjemmel for Bevillingsnævnet til delvist at tilbagekalde
restaurationens alkoholbevilling, således at bestyreren ikke længere
måtte være medlem af direktionen eller bestyrelsen. Bevillingsnævnets afgørelse ugyldig pga. manglende hjemmel)

1997.661 Ø

(Ikke hjemmel til frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 36, da
der ikke forelå oplysninger om, at den pågældende ikke var villig til at
rejse ud af landet. Heller ikke oplysninger om, at foranstaltninger efter
lovens § 34 ikke ville være tilstrækkelige)

1997.756/2 H

(Ikke grundlag for at anse servitut fra 1887 for bortfaldet som værende
uforenelig med byplanen for området. Servituttens bestemmelser kunne herefter heller ikke anses for at være i strid med den tidligere byplanlovens § 10, stk. 2 [dagældende planlovs § 18])

1997.956 V

(Ikke hjemmel i lov om arbejdstilbud til ledige til at udstede bekendtgørelse, som fastsatte regler om løn- og ansættelsesvilkår, der skulle
være gældende i retsforholdet mellem private arbejdsgivere, der ansatte ledige og den ledige. Der var derfor ikke i sagen grundlag for at pålægge arbejdsgiveren at acceptere at yde den ledige løn, som gik ud
over, hvad der var aftalt mellem parterne)

1997.1207 H

(Arbejdsdirektoratet tilpligtet at anerkende, at fastlæggelsen af en arbejdsløshedskasses faglige område måtte ske på grundlag af vedtægter, som var godkendt af direktoratet. Da en naturlig sproglig forståelse af vedtægterne indebar, at assurandører var omfattet af vedtægterne,
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kunne direktoratet ikke pålægge arbejdsløshedskassen ikke at optage
assurandører som medlemmer)
1997.1294 Ø

(Ikke hjemmel i betalingslovens § 10 til at fortolke ordet bidrag til også at omfatte kommunens regreskrav mod ejeren af en ejendom efter,
at kommunen havde indfriet en kaution for et banklån til ejerens betaling af afgift for ejendommens tilslutning til spildevandsanlæg)

1997.1314 H

(Udlænding, som var dømt til udvisning fra landet i 10 år kunne ikke
efter udvisningen anses for at have fast bopæl i landet i forhold til udlændingelovens § 35. Betingelserne for varetægtsfængsling af den pågældende i øvrigt opfyldt)

1997.1319 V

(En kommunes påbud efter byggeloven om, at ejeren af en ejendom
skulle rydde op på sin ejendom anset for at have hjemmel i byggelovens § 14, som efter sin ordlyd også omfattede ubebyggede arealer.
Lagt til grund, at arealerne ikke er holdt i en sømmelig stand under
hensyn til ejendommens beliggenhed. Kommunens påbud om, at ejendommen skulle bringes i stand og herefter vedligeholdes i lighed med
de øvrige ejendomme i landsbyen derimod afvist som værende for
ubestemt til at danne grundlag for domfældelse efter byggelovens §
30, stk. , litra c)

1997.1557 V

(Ikke grundlag for at straffe adressaten af et påbud, som pålagde
adressaten af fjerne et hegn inden for klitfredningslinien. Ikke tilstrækkeligt klart, at begrundelse for påbudet ikke kun var begrundet i
ønske om at undgå græsning på klitfredet areal men også i et ønske
om at undgå, at hegnet hindrede dæmpningsarbejder på klitfredet areal. Grænsen for græsning var flyttet i overensstemmelse med påbudet
ved at etablere nyt hegn bag klitfredningslinien. Adressaten kunne
derfor ikke straffes som følge af, at hegnet ikke var fjernet, således at
det ikke hindrede dæmpningsarbejder på klitfredet areal)

1997.1661 H

(Arbejdsløshedskasse havde ikke krav på tilbagebetaling af dagpenge,
som var udbetalt med urette, da arbejdsløshedskassen ikke inden udbetaling af dagpengene havde sørget for, at modtageren af dagpengene
havde underskrevet en tro og love erklæring på, at modtageren var bekendt med betydningen af, at de af hende afgivne oplysninger var
mangelfulde, og da arbejdsløshedskassen ikke på anden måde havde
godtgjort, at hun var bekendt med betydningen af at afgive mangelfulde oplysninger)

1996.529 H

(Justitsministeriets fortolkning af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1,
fandtes ikke at have hjemmel i bestemmelsens ordlyd eller forarbejder,
hvorfor Justitsministeriets afslag på ansøgning om familiesammenføring
måtte anses for at være truffet på forkert retsgrundlag. Da det ikke kunne
afvises, at afgørelsen kunne have fået et andet indhold, hvis det rigtige
retsgrundlag var lagt til grund, ophævede Højesteret afgørelsen)
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1996.583 Ø

(Ikke tilstrækkeligt klart grundlag for Tilsynsrådet til at annullere kommunes afgørelser om dispensationer fra forbudet mod helårsbeboelse i
sommerhusområder, da det måtte lægges til grund, at kommunen ved sin
afgørelse havde inddraget dels Miljøministeriets vejledning om planloven, dels hensynet til borgernes særlige forventninger om ændring af status for det pågældende område, og da forarbejderne til planloven åbnede
mulighed for en udvidelse af dispensationspraksis og til, at dispensationspraksis kunne blive forskellig i de enkelte kommuner)

1996.1616 H

(Opholdstilladelse kunne ikke afvises med henvisning til, at forsørgelseskravet ikke kunne opfyldes, da der i den konkrete situation ansås at
foreligge sådan særlige omstændigheder, at en opholdstilladelse ikke
byrde betinges af, at ansøgerens søn godtgjorde at være i stand til at
forsørge den kærende)

1993.307 H

(Hyrevognsnævnet anset for at have hjemmel til at opstille generelle kriterier om årligt indkørte beløb og anciennitet for den første frasortering
af ansøgere til hyrevognsbevillinger, da Hyrevognsnævnet ifølge bekendtgørelse havde pligt til at lægge vægt på disse kriterier ved udøvelsen af sit skøn, og da antallet af ansøgere betydeligt oversteg antallet af
ledige bevillinger)

1993.727 Ø

(Kommune havde ikke hjemmel i lov om offentlig skolebespisning til at
forskelsbehandle elever i offentlige og private skoler, da en sådan forskelsbehandling ikke kunne anses for sagligt begrundet i kommunens
økonomiske og administrative problemer)

1993.757 H

(Gebyr-sagen)(Ikke grundlag for at antage, at grundlovens krav om direkte lovhjemmel til opkrævning af skatter kunne udstrækkes til at gælde
betaling for tilladelser eller lignende fra det offentlige, som dækker mere
end udgifterne til udstedelse af tilladelsen mv. fra det offentlige. Selvom
der må være visse begrænsninger i bemyndigelsesadgangen, kunne der
ved fastsættelse af gebyret tages hensyn også til de udgifter af mere generel art, som efter et rimeligt skøn medgik til administration af det pågældende forvaltningsområde, herunder kontrolforanstaltninger, som
havde naturlig tilknytning til den ydelse, som gebyret skulle anses som
betaling for. Fremhævet, at Folketinget var gjort bekendt med grundlaget
for fastsættelse af de gebyrer, som sagen vedrørte)

1992.793 Ø

(En kommune havde ikke hjemmel i byggelovens § 22 til som vilkår for
ibrugtagningstilladelse at opkræve bidrag til kommunens generelle udgifter til etablering af offentlige parkeringspladser. Ibrugtagningstilladelsen vedrørte ombygning af bygningen på en ejendom, som ikke opfyldte
byggelovens krav om parkeringspladser. Der var ikke oprettet en parkeringsfond i kommunen, ligesom der ikke var fastsat regler, som forpligtede kommunen til at anvende beløbet på en bestemt måde)
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1992.881 H

(Nationalmuseet havde ikke hjemmel til at pålægge et andelsfjernvarmeselskab at afholde udgifterne til en undersøgelse i anledning af selskabets udgravninger, da selskabet ikke kunne anses for omfattet af begrebet ”offentlig myndighed” i museumslovens § 26, uanset at selskabets
vedtægter var godkendt af kommunen, kommunen havde stillet garanti
for selskabets lån og kommunen havde kontrol- og tilsynsbeføjelser over
selskabet)

1991.85 H

(Etablering af en hal over eksisterende dambrug kunne ikke anses for at
være omfattet af naturfredningslovens krav om tilladelse til etablering af
dambrug. Der var heller ikke andet grundlag for at fastslå, at ejeren af
dambruget for at have overtrådt naturfredningsloven ved at opføre hallen
uden tilladelse)

1991.164 H

(Administrativ praksis, hvorefter der til findere af danefæ udbetaltes metalværdien samt en skønsmæssig fastsat godtgørelse lagt til grund, selvom en plakat af 7. august 1752 fastslog, at finderen af danefæ skulle
”nyde efter dets Værd fuldkommen Betaling”. Retningslinierne anset for
fulgt)

1990.601 H

(Indenrigsministeriet ikke hjemmel til at sætte borgerrepræsentationens
beslutning om at indlede afskedigelsessag mod en ansat ud af kraft, da
dette afskar parterne i ansættelsesforholdet for at få prøvet, om betingelserne for at indlede en afskedigelsessag kunne anses for opfyldt)

1990.892 H

(Socialudvalget i en kommune var forpligtet til at følge Den Sociale Ankestyrelses afgørelse og imødekomme en ansøgning om bistandshjælp til
betaling af transport af skurvogn til Frøstruplejren samt leje af skurvognen, selvom imødekommelse af ansøgningen ville indebære en tilsidesættelse af by- og landzoneloven, da ankestyrelsens afgørelse ikke led af
grove eller åbenbare mangler. Den Sociale Ankestyrelse havde fastslået,
at socialudvalget ikke var berettiget til at inddrage hensyn til by- og
landzoneloven i sin afgørelse, som er truffet med hjemmel i bistandsloven)

1989.688 H

(Da begrænsning af anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelsen i
markedsføringslovens § 8, stk. 2, om præmiekonkurrencer ikke fandtes
af have støtte i lovens ordlyd, fandtes det betænkeligt i forbindelse med
afgørelse af et spørgsmål om straf at begrænse bestemmelsens rækkevidde alene med henvisning til bestemmelsen forarbejder)

1989.928 H

(Fortolkning af bistandslovens afsnit VIII måtte ske i overensstemmelse
med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse vedrørende
tilsvarende spørgsmål, hvorfor afsnittet måtte anses for at omfatte ændringer af anbringelsessteder også for børn, der var tvangsanbragt uden
for hjemmet)
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1988.784 V

(Hjemmel i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed til at fastsætte vilkår i
tilladelse til lokal radiovirksomhed om forbud mod reklamer og kommerciel sponsering, blandt andet fordi et flertal i Folketinget havde i forbindelse med behandling af lovforslaget taget afstand fra hel eller delvis
reklamefinansiering af lokal radiovirksomhed)

1988.1017 H

(Ej hjemmel til at pålægge tilbagebetalingspligt for ydelser modtaget
efter bistandsloven, når ydelserne ikke var modtaget mod bedre vidende)

1986.898 H

(HT-dommen)(Nogle buschauffører blev afskediget, fordi deres udtræden af deres fagforening havde medført blokader og arbejdsnedlæggelser
på arbejdspladsen. Afskedigelsen blev ikke anset for at være i strid med
grundloven, men for at være i strid med lov om beskyttelse mod afskedigelse pga. foreningsforhold og med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. De afskedigede havde ikke krav på genansættelse, hvorfor afgørelsen ikke kunne anses for ugyldig)

1985.122 H

(Undtagelsesbestemmelse i momsloven måtte i overensstemmelse med
lovens formål fortolkes indskrænkende. Tatovørs virksomhed kunne kun
for en mindre del anses for omfattet af undtagelsen i momslovens § 2,
stk. 3, nr. 1, hvorfor der ikke var grundlag for at tilsidesætte afgørelse
truffet af nævnet vedr. merværdiafgift mv., hvor nævnet havde truffet
afgørelse efter en generel vurdering af erhvervsudøvelsen)

1985.125 H

(Forbud mod drift af smørrebrødsudsalg og kiosk uden for almindelig
åbningstid i eksisterende erhvervslokaler anset for ugyldigt, da forbudet
ikke havde hjemmel i kommuneplanloven § 45, stk. 1, der gav kommunalbestyrelsen mulighed for at forbyde, at der opførtes miljøforringende
erhvervsbyggeri i et eksisterende boligområde, eller at eksisterende boligbyggeri blev taget i brug til miljøforringede erhvervsformål.. Bestemmelsens ordlyd ansås ikke for at omfatte denne situation, ligesom
forarbejderne ikke gav grundlag for at fastslå en sådan udvidende fortolkning af bestemmelsens anvendelsesområde. Forvaltningens afgørelse
ansås herefter for ugyldig)

1984.97 H

(Overpræsidiets afgørelse om pålæg af bidragspligt til en fraskilt mand
ugyldig, da Overpræsidiet ikke havde hjemmel til at pålægge bidragspligt. Overpræsidiet havde alene hjemmel til at pålægge bidrags i tilfælde, hvor der på trods af en bestående bidragspligt er givet afslag på bidrag eller på forhøjet bidrag)

1983.871 H

(Ikke grundlag for at anse en udgift til skoleudflugt for en ”udgift til folkeskolen” i den forstand, det anvendtes i den dagældende folkeskolelovs
§ 40, stk. 1, heller ikke i øvrigt grundlag af for at antage, at sådanne aktiviteter skulle tilbydes eleverne vederlagsfrit. Fastslået, at skolen kunne
kræve betaling af eleverne for deltagelse i skoleudflugt)
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1980.566 H

(Skatteministeriets praksis, hvorefter en fallents underskud ikke kunne
fuldt ud fradrages i den pågældende skattepligtige indtægt for følgende
skatteår, anset for at være en indskrænkende fortolkning af ligningsloven, som ikke havde støtte i bestemmelsens ordlyd eller forarbejder)

1980.782 V

(Spørgsmål om hjemmel til meddelelse af påbud om ændring af
arbejdsforhold. Udtalt, at i den konkrete situation ikke var hjemmel til at
stille krav om dagslys til de omhandlede arbejdspladser, da en indretning
under hensyn hertil ville have været til afgørende ulempe for
fødevareafdelingens og stormagasinets drift, herunder for opnåelse af et
optimalt driftsresultat. Arbejdsministeriets påbud blev derfor anset for
ugyldigt)

1977.872 V

(Ikke hjemmel i politilovens § 2 til i politivedtægten generelt at forbyde
uddeling af skrifter foran skoler og kaserner, da det ikke kunne antages,
at der var større risiko for forstyrrelse af ordenen på disse steder end uddeling af skrifter på andre offentlige steder. Da politiet konkret har mulighed for at gribe ind, hvis uddeling af skrifter konkret giver anledning
til forstyrrelser eller risiko herfor, fandtes den generelle bestemmelse at
indebære en unødig begrænsning af adgangen til udbredelse af meninger)

1976.45 H

(Overgangsbestemmelse, som undtagelsesvis gav mulighed for registrering af revisorer, der i ”de seneste 10 år” havde været ansat hos en statsautoriseret revisor, kunne ikke på baggrund af bestemmelsens ordlyd og
forarbejder fortolkes udvidende)

1972.23 H

(Aflivning af slagtefærdige kyllinger ved halshugning i forbindelse med
salg anset for slagtning til salg her i landet, uanset at ejeren ikke foretog
plukning eller anden behandling af kyllingerne, hvorfor der skulle betales afgift efter bekendtgørelse om afgift ved salg af slagtet fjerkræ m.m.
Ingen betydning af salgsprisen blev udregnet efter levende vægt)

1971.456 H

(Betegnelsen ”lærlinge på lærekontrakt” i lov om arbejdsmarkedets tillægspension måtte fortolkes efter sin ordlyd og ikke i overensstemmelse
med lærlingelovens § 1. Betegnelsen omfattede alle lærlinge, med hvem
der var indgået lærekontrakt)

1970.498 H

(Også på baggrund af bestemmelsens tilblivelseshistorie fandtes kommuneskattelovens § 42, stk. 5, hvorefter kommunerne havde ret til at
kræve tilbageholdelse af beløb til dækning af indkomst- og formueskat
mv. i ventepenge, pensioner og lignende understøttelser, der udredes af
statskassen, kommunale kasser eller andre offentlige kasser eller private
kasser, at indeholde hjemmel for tilbageholdelse af arbejdsløshedsunderstøttelser)
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1961.109 H

(Ikke hjemmel i lov om grundstigningsskyld for Finansministeriet til at
fravige eller bindende fortolke lovens betingelser for at opnå fritagelse
for at svare grundstigningsskyld)

1960.317 H

(Justitsministeriet havde ikke hjemmel til at påbyde Jon Bille Brahe at
ændre sit familienavn til Bille-Brahe eller Brahe, da hans slægt havde
ført navnet Bille Brahe som familienavn efter bevilling)

1953.1060 H

(Forvaltningen ikke anset for at have den fornødne hjemmel til på
administrativt grundlag at udelukke en tandlæge fra at købe afgiftsfrit
hospitalssprit som følge af overtrædelser af bestemmelser om køb af
afgiftsfrit hospitalssprit)

1937.797 V

(Anden Thisted-sag)(Gyldighed af beslutning om at flytte torvehandel til
mere afsides beliggende torveplads. Fastslået, at beslutningen om at
flytte torvehandelen til et mere afsides beliggende sted ikke lå udenfor
den det administrative skøn, som var tillagt byrådets i henhold til
næringslovens § 49. Beslutningen kunne derfor ikke anses for ugyldig)

1887.640 H

(Tilbagekaldelse af næringsbevis til at drive købmandshandel i Store
Lyngby Kro. Udtalt, at det påhvilede det offentlige at iagttage
næringslovens bestemmelse om afstandskrav, og at der var tale om en
ubetydelig mangel i forhold til de lovbestemte afstandskrav. Der ansås
derfor ikke at være et tilstrækkelig grundlag for at tilbagekalde
næringsbeviset, som var erhvervet i god tro, og da der gennem længere
tid upåtalt var udøvet sin næringsret i henhold hertil)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-6-2

(En diskretionær påtale skulle for at være hjemlet i ledelsesretten være
fremadrettet med henblik på at ændre den ansattes fremtidige adfærd. Da
sognepræsten helt fik frataget begravelsesmyndigheden, var en påtale
omkring sognepræstens udførsel af begravelseshvervet således uhjemlet.
Ombudsmanden mente i øvrigt, at der var betydelig tvivl om det bevismæssige grundlag for fratagelsen af begravelseshvervet)

05-14-2

(Ombudsmanden mente ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at kritisere de sociale myndigheders langvarige faste praksis, hvorefter serviceloven fortolkes således, at der ikke kan ydes støtte til udgifter, der
hovedsagelig har et trænings- eller behandlingsmæssigt sigte. Da det
imidlertid ikke kunne udledes noget om, at en sådan praksis havde været
Folketingets intention, blev retsudvalget orienteret om sagen)

05-14-3

(Ikke kritik af en kommunes beslutning om at nedsætte kontanthjælpen)

05-17-1

(Undervisningsministeriet havde indgået aftale med et privat konsulentfirma om ansættelse af medarbejdere til nogle projekter. Det krævede
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udtrykkelig lovhjemmel at delegere kompetence til at træffe forvaltningsretlige afgørelser til private, og der var kun snæver adgang til at delegere sagsbehandlingen til private uden lovhjemmel)
05-19-1

(Elsparefonden krævede tilbagebetaling af udbetalt tilskud til etablering
af fjernvarme med den begrundelse, at der ikke var opstillet radiatorer i
alle rum i overensstemmelse med en intern regel. Indholdet af denne interne regel fremgik ikke entydigt af de tekniske standarder på området,
som der var henvist til i ansøgningsskemaerne. Det måtte lægges til
grund, at boligejeren var i god tro om, at denne havde opfyldt de stillede
krav, ligesom boligejeren i øvrigt havde betalt for de udførte arbejder.
Tilsidesættelsen af en intern regel kunne i en sådan situation imidlertid
ikke føre til, at tilsagnet om tilskuddet måtte anses for ugyldigt, ligesom
det ikke kunne begrunde en tilbagekaldelse af tilsagnet. Tilbagebetalingskravet var derfor uhjemlet, og Elsparefondens behandling af sagen
blev anset som beklagelig)

05-20-7

(At der forelå en administrativ praksis om, at der typisk skal et afbræk i
produktionen på en landbrugsejendom på mindst 3 år, førend der kunne
blive tale om et kontinuitetsbrud, medførte ikke, at der efter en konkret
vurdering kunne fastslås kontinuitetsbrud ved afbrydelser af kortere varighed)

04.79

(Ved diskretionær afskedigelse af en overenskomstansat offentlig medarbejder kunne der lægges vægt på forventede besparelser, selvom det
pågældende finanslovforslag ikke var vedtaget, samt den pågældendes
evne til at udvise selvstændige initiativer)

04.134

(Selv om et til forsvarets personale ydet udetillæg ved udstationering
gennem 40 år kun var reguleret på baggrund af prisudviklingen, var der
hjemmel til at lægge beregningsmetoderne om som følge af udetillæggets overkompenserende karakter. Ombudsmanden kritiserede dog, at
forsvaret ikke havde taget hensyn til de berettigede forventninger hos det
personel, der på tidspunktet var beordret udsendt, men endnu ikke var
blevet det)

04.175

(Det var uberettiget, at Nævnet for Voldsoffererstatning lagde vægt på
oplysninger om, at offeret gennem sin fader havde trukket en politianmeldelse tilbage, da nævnet nægtede at genoptage sagen om udbetaling
af erstatning, idet nævnet efter voldsoffererstatningsloven havde pligt til
at foretage en selvstændig vurdering af, om der var udøvet en straffelovsovertrædelse omfattet af reglerne. Nævnet havde heller ikke i øvrigt
anført hensyn mv., der talte imod formodningen om en straffelovsovertrædelse, hvorfor det var uberettiget, at nævnet afslog erstatning med
henvisning til § 1, stk. 1, i voldsoffererstatningsloven)

04.186

(Det var myndighedernes generelle opfattelse, at politiets venterum ikke
kan anvendes til overnatning. Det var på trods af dette ikke et fuldt til-
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strækkeligt grundlag for kritik af, at en politikreds grundet ekstraordinære omstændigheder omkring et EU-topmøde havde anbragt en varetægtsarrestant natten over i et af politiets venterum i modstrid med bestemmelserne herom)
04.262

(Hverken en regionsplan eller et forslag til en kommuneplan kunne indeholde tilstrækkelig hjemmel til at afslå en anmodning om opførelse af
svinestald under 300 m fra planlagt boligområde. Hjemlen kunne have
været fundet i en endelig vedtaget kommuneplan, men en sådan forelå
først efter, at afslaget var givet. Da den endelig kommuneplan imidlertid
blev vedtaget samme dag, som afslaget blev givet, foretog ombudsmanden sig ikke yderligere i sagen)

04.311

(Jo dybere en afgørelse griber ind i borgernes interessesfære, des sikrere
må den retskildemæssigt være. En afgørelse, der pålægger en borger mere vidtgående byrder, skal typisk have utvetydig hjemmel i en lovbestemmelse. En ændringslov, hvorefter tidligere udviste udlændinge
kunne forpligtes til at indlogere sig i Center Sandholm, omtalte ikke
hvorfor reglerne også skulle de udlændinge, der tidligere var blevet udvist ved dom. Kun i forarbejderne til loven udtaltes, at ændringen også
skulle finde anvendelse på personer, der var udvist ved dom inden lovens vedtagelse. Udtalt, at ændringsloven fandt anvendelse, men at Udlændingestyrelsen konkret kunne undlade at træffe afgørelse om at udlændinge skulle indlogere sig i Sandholm, hvis der foreligger særlige
omstændigheder. I den konkrete sag, hvor en udlænding lang tid inden
ændringsloven havde haft tilladelse til privat indkvartering mv., var afgørelsen af en så indgribende betydning for udlændingen, at ændringsloven ikke i den foreliggende situation udgjorde et tilstrækkelig hjemmelsgrundlag til at beslutte, at udlændingen med tilladelse til privat indlogering på grund af udvisningsdommen skulle indlogeres i centret: Udlændingestyrelsen meddelte herefter, at udlændingen på ny havde fået
tilladelse til at genindlogere sig hos sin hustru)

04.359

(Told- og Skattemyndighederne havde ikke fornøden hjemmel til at afslå
en deltidsansats ønske om et fuldtids fleksjob. Loven gav ikke et retskrav på en sådan ansættelse. Offentlige arbejdsgivere er imidlertid underlagt det almindelige forvaltningsretlige saglighedskrav. Det havde
været lovgivers intention, at en ansat i fleksjob skal have mulighed for at
varetage en fuldtidsstilling. Henset til saglighedsgrundsætningen var en
offentlig arbejdsgiver, der modtog en ansøgning fra en ansat i fleksjob i
en deltidsstilling om en stilling på fuld tid, forpligtet til at tilbyde en sådan stilling, medmindre saglige grunde talte imod. Myndighederne havde ikke anført nogen sådanne saglige grunde. Henstillet, at sagen blev
genoptaget)

04.375

(Det Sociale Nævns afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte i anledning af efterbetalt pension havde ikke hjemmel i boligstøttelovens § 47,
da nævnet ikke havde undersøgt om betingelserne var til stede for at bo-
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ligstøtten kunne kræves efterreguleret og tilbagebetalt. En skattemæssig
fordeling af en efterbetalt pension på flere tidligere indkomstår udgjorde
ikke tilstrækkelig hjemmel til samtidig at foretage en tilbageregulering af
udbetalt boligstøtte for disse indkomstår baseret på den regulerede indkomst, da boligstøttelovens reguleringsregler ikke indeholdt udtrykkelig
hjemmel hertil)
04.391

(En kommune traf tidsbegrænset afgørelse om ret til sygedagpenge ud
fra en prognose i en lægelig vurdering. Ombudsmanden anså det for
kommunens pligt at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til brug for
sygedagpengesagen. Kommunen var ikke berettiget til at træffe tidsbegrænset afgørelse, men burde løbende have indhentet aktuelle lægeerklæringer, inden den traf afgørelse om ophør af sygedagpenge)

04.439

(En mand, hvis rygskade havde været stationær siden kort efter skadens
indtræden, fik forhøjet vurderingen af sit erhvervsevnetab i relation til
førtidspension tilbagereguleret til tidspunktet for første pensionsansøgning. Det var uhjemlet, at arbejdsskademyndighederne på blandt andet
denne baggrund tillige ændrede erhvervsevnetabet i relation til erstatningsfastsættelse, dog kun tilbage til samme tidspunkt som pensionsudbetalingen, da myndighederne var forpligtede til at foretage en selvstændig vurdering)

04.468

(Ombudsmanden udtalte, at det kræver klar lovhjemmel at afskære den
ulovbestemte rekursadgang ved ekstern delegation. Trafikministeriet
havde således ikke hjemmel til som sket at delegere kompetence til en
styrelse samtidig med, at rekursadgang til departementet blev afskåret
ved bekendtgørelse)

04.476

(Hjemmel til at tilbagekalde en meddelt transporttilladelse på grund af
en fornyet afvejning af de til grund for tilladelsen liggende kriterier kunne ikke findes i et cirkulære, der vedrørte tilbagekaldelse som følge af
opståede usædvanlige vejrforhold, færdselsuheld eller lignende. Hjemlen
for tilbagekaldelsen skulle derfor findes i retsgrundsætningerne herom.
Henstillet, at sagen blev genoptaget)

04.498

(Der var hjemmel i almindelige ordens- og anstaltsbetragtninger til at
træffe afgørelse om, at en dansk statsborger blev nægtet adgang til personligt fremmøde på en dansk ambassade i udlandet, da der var oplysninger om, at han havde tilbudt at skaffe klienter og andre på ambassaden opholdstilladelse mod betaling)

04.508

(Der var ikke hjemmel til myndighedens praksis om at fravige princippet
om fri bevisbedømmelse og forbuddet mod skøn under regel ved at opstille et krav om, at en studerende formelt skulle være indskrevet på en
uddannelse for at være berettiget til SU. Baggrunden herfor var bl.a., at
loven alene stillede krav om, at den studerende ”gennemgår en uddannelse”)
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03.102

(Udtalt, at lovgivningsmagten i den relevante lovgivning havde veget
tilbage fra at forudsætte, at alle borgere havde adgang til pc og internettet. Derfor var det ikke tilstrækkeligt at foretage stillingsopslag af offentlige stillinger på Internettet. Sådanne stillinger måtte tillige opslås i
mindst to landsdækkende dagblade)

03.192

(En stillingsændring, hvorefter en vicekriminalkommissær blev flyttet
fra stillingen som gruppeleder til en stilling som sagsbehandler uden lederansvar, gik ud over tålegrænsen i tjenestemandslovens § 12, stk. 1)

03.248,
(04.564)

(En tidligere elev på en kirkemusikskole var fortsat medlem af skolens
kor. I denne forbindelse udtalte han kritik af ledelsen. På denne baggrund fik han en advarsel, der indeholdt nogle vilkår, der skulle overholdes, hvis kormedlemmet skulle komme på skolen. Senere blev kormedlemmet bortvist blandt andet med henvisning til advarslen. En sådan
bortvisning fra en offentlig institution krævede imidlertid vægtige grunde. Dette ville i det konkrete tilfælde fordre, at det var sandsynliggjort, at
det som følge af den pågældendes kritiske udtalelser om skolens ledelse
var opstået et alvorligt forværret eller ødelagt klima på skolen, eller at
der var en væsentlig risiko herfor. Henstillet, at ministeriet genoptog sagen, da musikskolen ikke konkret havde påvist dokumentation herfor.
Skolen meddelte efterfølgende, at den pågældende ikke længere blev anset som bortvist)

03.324

(En afskæring af rekursadgang fra en underordnet til en overordnet
myndighed krævede udtrykkelig lovhjemmel, men det kunne ikke give
anledning til kritik, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration anså klageadgang over en afgørelse om udvisning, der blev afsagt af
Udlændingestyrelsen samtidig med en afgørelse om nægtelse af asyl, for
afskåret, da en sådan begrænsning fremgik forudsætningsvist af forarbejderne. Henstillet, at ministeriet ved førstkommende ændring af loven
præciserede denne på dette punkt)

03.339

(En skatteyder havde fået beskikket en forsvarer, men det var endnu ikke
besluttet, om der skulle rejses straffesag mod ham. Skatteyderen anmodede om, at Landsskatterettens behandling af den civile sag blev udskudt, indtil regionen havde afsluttet sin vurdering, hvilket dog blev afvist. Landskatteretten kunne ikke fravige retningslinierne i et cirkulære
til skade for den enkelte klager. Landsskatteretten havde derfor pligt til
at foretage en selvstændig vurdering af, om der var en vis sandsynlighed
for, at et strafansvar ville blive gjort gældende, når den i henhold til et
cirkulære herom skulle tage stilling til, om sagen skulle sættes i bero,
indtil spørgsmålet om sigtelse blev afgjort af en anden myndighed)

03.357

(Ombudsmanden mente, at to principielle højesteretsdomme, optrykt i U
2000.645 H og U 2001.768 H, vedrørende pension skulle forstås således,
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at det var ikke afgørende, om de pågældende tidligere var tilkendt pension. Derfor kunne Det Sociale Nævn ikke afvise genoptagelse med den
givne begrundelse, men nævnet måtte foretage en konkret vurdering af
dette spørgsmål. En borger kunne forlange sin sag genoptaget, hvis det
på baggrund af nyere praksis måtte antages, at sagens udfald nu ville blive et andet. Da myndigheden havde anført, at det ikke var muligt generelt at udskille de sager, hvor den nye praksis havde betydning, og da
kommunerne samt offentligheden var blevet orienteret om mulighederne
for genoptagelse, havde ombudsmanden ikke bemærkninger til, at disse
sager ikke blev optaget af egen drift. Den konkrete sag blev herefter behandlet af ankestyrelsen, der tilkendegav, at det oprindelige afslag på
genoptagelse var i strid med praksis)
03.398

(Privat vareforbrug kunne ikke betragtes som indtægt i relation til aktivlovens § 30, stk. 1, hvormed nedsættelse af kontanthjælpen for den erhvervsdrivendes ægtefælle var uberettiget)

03.409

(En lejer havde mundtligt givet besked om en indkomstændring. Oplysninger om indkomstændringer skulle imidlertid gives på et særligt skema. Der var ikke hjemmel i boligstøtteloven til at opstille særlige formkrav for indsendelsen af oplysninger om indtægtsændringer i relation til
boligstøtteberegningen. Hensynet til borgernes retssikkerhed talte heller
ikke for sådanne krav. Krav om anvendelse af særligt skema derfor uberettiget. Myndighedernes sagsbehandling havde samlet set været så
mangelfuld og kritisabel, at genoptagelse af sagen blev henstillet. Herefter hjemviste nævnet sagen til kommune med pålæg om at ophæve tilbagebetalingskravet)

03.426

(En kommune havde ikke hjemmel til at gøre en afgørelse om meddelelse af socialpædagogisk friplads tidsbegrænset. Kommunens afgørelse
var herudover i strid med en afgørelse truffet af Den Sociale Ankestyrelse. Sagen blev herefter hjemvist til kommunen, der traf afgørelse om, at
moderen skulle have tilbagebetalt knapt kr. 36.000)

03.429

(Pensionslovens § 17, stk. 5, skulle fortolkes således, at tillæg til pension
kunne ydes fra samme tidspunkt som pensionen. Endvidere givet en omfattende generel redegørelse for det socialretlige princip om forudgående
ansøgning. Udtalt, at den lange sagsbehandlingstid i pensionssagen kunne begrunde en undtagelse fra princippet om forudgående ansøgning.
Henstillet, at sagen blev genoptaget)

03.488

(Husvildeboliger omhandlet i servicelovens § 66 var ikke omfattet af lejelovens regler. Dette medførte, at kommunens afgørelse om, at en familie skulle flytte ud af husvildeboligen, da de havde afslået et tilbud om en
permanent bolig)

03.590

(Et universitet kunne kun opstille vilkår for en adjunkts ansættelse som
lektor om, hvis en manglende fastsættelse af vilkårene indebærer en væ-
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sentlig risiko for samarbejdsvanskeligheder, eller såfremt det er sandsynliggjort, at vilkårene var egnede til at afbøde sådanne eventuelle vanskeligheder. Et vilkår om, at adjunkten blandt andet skulle give den pågældende institutleder en undskyldning for udtalelser om, at institutlederen
havde handlet videnskabeligt uredeligt, kunne være sagligt i helt særlige
tilfælde, men der blev ikke foretaget en egentlig vurdering af dette)
03.623

02.70
(04.560)

(En kommune havde ikke hjemmel til ensidigt at flytte en pædagog til en
anden børnehave, da hun var sikkerhedsrepræsentant. Derfor arrangerede kommunen flytningen som en aftale efter trussel om ensidig forflyttelse, trods mangel på hjemmel hertil. At kommunen havde betalt den
pågældende en godtgørelse, gjorde ikke kommunen berettiget til at sætte
sig udover reglerne og ombudsmanden fandt forholdet stærkt kritisabelt)

(Udtalt, at arbejdsløshedsforsikringslovens § 86, stk. 4, var en bestemmelse af erstatningsretlig karakter, hvormed statens tab som følge af et
forbunds uberettigede udbetalinger af dagpenge kun udgjorde forskellen
mellem de udbetalte dagpenge og den efterløn, som den pågældende
ville have haft krav på i stedet. Nævnet tilsluttede sig efterfølgende det
anførte i udtalelsen)

02.80

(Finansministeriet stillede krav om, at en lektor med erhvervsevnen nedsat til 1/3 skulle lønnes tilsvarende lavere end for et tilsvarende arbejde
(forskelslønsprincippet). Ombudsmanden udtalte, at det var usikkert, om
der var hjemmel i ledelsesretten til dette)

02.105

(Der var ikke hjemmel til at overføre anciennitet fra en igangværende 3årig kontrakt til en gentegnerkontrakt for en ansat i forsvaret)

02.121

(Lagt til grund, at hensynet til en kandidats partipolitiske tilhørsforhold
var tillagt vægt ved kommunalbestyrelsens beslutning om, hvem der
skulle til statsamtet som formand for huslejenævnet. Det var betænkeligt, at en kommune havde inddraget det partipolitiske tilhørsforhold i
beslutningen af, hvilken kandidat der skulle indstilles til statsamtet som
formand for huslejenævnet)

02.229

(Fastsættelse af en frist i en bekendtgørelse på otte dage fra sognebåndsløsningen til, at en sognebåndsløser kunne anmode om at blive optaget
på valglisten og dermed være valgbar, var ikke sagligt ubegrundet blandt
andet henset til de mildere hjemmelskrav, der gælder i forhold, der kun
berører borgerne indirekte)

02.268

(Generelt kræver det lovhjemmel at pålægge borgerne pligt til at benytte
digital kommunikation. Universitetets ordning med, at tilmelding til eksamen fremover kun kunne ske via internettet, var uhjemlet)
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02.299

(Ombudsmanden fandt efter en fortolkning af bl.a. forarbejderne, at en
bestemmelse om, at der gjaldt en 3-måneders frist for indbringelse af
skattespørgsmål for domstolene, ikke omfattede spørgsmål om aktindsigt, og at vejledningen herom følgelig var ukorrekt)

02.382

(Det var betænkeligt, at der i to bekendtgørelser om særlige krav til taxier mv. henvistes til en engelsksproget standard, som taxametrene skulle
opfylde. Denne standard var ikke offentliggjort i Lovtidende, og forelå
ikke i en autoriseret dansksproget oversættelse. Det ændrede ikke herpå,
at der ligeledes var krav om mærkning, så borgeren kunne vurdere, om
produktet overholdte lovgivningen)

02.450

(Der var ikke hjemmel i SU-bekendtgørelsen til at nægte støtte til en uddannelse i et andet nordisk land, der ikke var optaget på en fortegnelse
over godkendte uddannelser, da krav om optagelse på denne liste ikke
gjaldt uddannelser inden for de nordiske lande. Afslag kunne dog konkret gives efter en anden bestemmelse)

02.457

(Ikke kritiseret, at en modtager af SU ikke var berettiget til det højeste
fribeløb i to måneder, hvor han modtog sygedagpenge som følge af et
voldeligt overfald, idet sygedagpenge ikke er omfattet af begrebet »anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne«)

02.465

(Gymnasiebekendtgørelsen indeholdt ikke hjemmel til at udelukke en
elev midlertidigt i forbindelse med en voldsepisode eller til senere at
bortvise eleven)

02.491

(Et brændeskur overdækket med presenning i stedet for tag udgjorde en
bygning i bygningsreglementets forstand)

02.509

(Det var i strid med overgangsreglerne vedrørende fleksjob, at en kommune først tilbød et fuldtids fleksjob til en deltidsansat ca. 1½ år efter
reglernes ikrafttræden)

02.534

(En praksis, hvorefter optagelsen og fordelingen af ansøgere til landets
gymnasier mv. skete dels ved, at rektor vurderede den pågældendes egnethed, dels ved at et fordelingsudvalg placerede ansøgerne, var efter
ombudsmandens opfattelse i strid med ordlyden af bestemmelserne. Forarbejderne, der blev påberåbt til støtte for denne praksis, kunne ikke føre
til et resultat i modstrid med lovens tekst)

01.78

(Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet)
havde tiltrådt nogle afgørelser fra en tjenestemands arbejdsløshedskasse
om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge, som A-kassen mente,
tjenestemanden havde modtaget med urette, fordi tjenestemanden var
blevet tilkendt tilskadekomstpension. Tilskadekomstpension kunne i relation til reglerne om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge i hvert fald delvis
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sidestilles med erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Henstillet, at
Arbejdsmarkedets Ankenævn genoptog sagen)
01.98

(Ombudsmanden fortolkede en upræcis bestemmelse i dagældende dagpengelov i overensstemmelse med bemærkningerne til en senere ændringslov, hvorefter dagpengeretten kun kunne forlænges på grund af
iværksat revalidering, hvis der var udsigt til, at den pågældende kunne
vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår)

01.137

(Der var ikke hjemmel i børnelovens § 13 til at afslå at fastsætte børnebidrag udelukkende med henvisning til, at samlivet bestod, eller at samlivet ikke var ophævet som følge af uoverensstemmelser. Der skulle foretages en konkret vurdering af, om den af forældrene, der ikke lever
sammen med barnet, opfylder sin forsørgelsespligt. Selvom Civilretsdirektoratets afslag på fastsættelse af børnebidrag udelukkende skete med
henvisning til, at samlivet ikke var ophævet som følge af uoverensstemmelser, men fængselsophold, havde ombudsmanden ikke grundlag for at
kritisere resultatet af direktoratets afgørelse)

01.147

(Ved afgørelse af, om en politiklagenævnssag kunne sættes i bero på udfaldet af en straffesag mod klagerne, skulle hensynet til sagens karakter
inddrages, dvs. dens afhængighed af andre sager, borgernes eventuelle
retskrav på en ydelse osv., regelbundne frister og myndighedernes ressourcer. Om en sag kunne sættes i bero på udfaldet af en anden sag afhang af, om der måtte kunne forventes en procesbesparelse ved at afvente den anden sag)

01.167

(Det var ulovligt, at Kirkeministeriet havde opstillet en generel regel gående ud på, at organister ansat i tjenestemandsstillinger ikke måtte have
en samlet beskæftigelsesgrad på over 115 pct. Der var efter tjenestemandslovens § 17 pligt til at skønne over, om tjenestemandens bibeskæftigelse var forenelig med tjenestemandsstillingens pligter og den
med stillingen knyttede agtelse og tillid)

01.189

(Kirkeministeriet havde tilsidesat det pligtmæssige skøn ved ikke konkret at have overvejet, om den foreliggende situation, hvorefter et kontor
i kirken blandt andet blev benyttet af andre end præsten, kunne sidestilles med den situation, at der ikke var et kontor til rådighed. Kirkeministeriet traf i stedet afgørelser herom i overensstemmelse med fast praksis, hvorefter der ikke kunne ydes højeste boligtillæg til præster uden
embedsbolig, hvis der var lokaler til rådighed på anden måde)

01.194

(En biskops udstedelse af et kirkeligt regulativ var ikke i strid med kompetencefordelingen mellem biskop og menighedsråd. Regulativet var
heller ikke i strid med forvaltningsretlige grundsætninger, som lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet eller specialitetsprincippet)
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01.248

(Der var ikke holdepunkter for at antage, at der var hjemmel til at udlægge et offentligt vandløb som naturvandløb. Der skulle i et regulativ
stilles faste krav om vandløbets skikkelse eller til vandløbets vandføringsevne. Det pågældende regulativ indeholdte ikke sådanne faste krav.
Henstillet, at myndigheden genoptog sagen)

01.322

(Afskedigelser af fire lektorer alene med henvisning til, at de forskede
inden for området for fysik, der efter besparelser blev besluttet nedprioriteret af Danmarks Farmaceutiske Højskole, var ikke fyldestgørende.
Højskolen skulle foretage en vurdering af, om de personer, der havde
tilknytning til det nedprioriterede forskningsområde, konkret var dem,
der bedst kunne undværes, herunder om nogle af fysiklektorerne eventuelt var mere egnet på et andet område, end de ansatte, der på daværende
tidspunkt var beskæftiget der)

01.457

(For at kræve den udbetalte boligstøtte tilbage måtte det i henhold til boligstøtteloven kræves, at en lejer inden udbetalingstidspunktet vidste (eller burde vide), at han ville fraflytte lejemålet, og at han derfor ikke ville
være berettiget til boligstøtte. Der havde herefter ikke været grundlag for
at pålægge en lejer at betale boligstøtten tilbage)

01.479

(Vejtransportrådet afslog en vognmands ansøgning om tilladelse til kørsel med slamsluger med henvisning til, at vognmanden i næsten to år
havde udført slamsugning med fire lastbiler uden tilladelse, fordi vognmanden søgte om vognmandstilladelse halvandet år for sent. Udtalt, at
hensynet til retshåndhævelsen af godkendelsesordningen – som rådet
havde henvist til, da det besluttede, at en advarsel til vognmanden ikke
var tilstrækkelig – ikke kunne bære en så vidtgående afgørelse. Vognmanden var dermed afskåret fra at drive den selvstændige virksomhed
med slamsugning, som han havde drevet i over 24 år, og afgørelsen var i
strid med proportionalitetsprincippet)

01.498

(En kommune traf afgørelse om at sætte den del af en privat fællesvej i
stand, som lå i byzone, mens resten af vejen i landzone ikke skulle sættes
i stand. Lodsejere i landzone skulle dog betale en del af udgifterne. Kritik af afgørelsen, da mulighederne for at fravige vejlovens klare opdeling
mellem veje i byzone og landzone måtte anses for angivet udtømmende i
loven. Henstillet, at kommunen genoptog sagen)

01.552

(Ikke-retsstridige udtalelser fra en kommunalt ansat psykolog vedrørende pædofili kunne godt føre til diskretionær afskedigelse, hvis f.eks. der
som følge af udtalelserne opstod en mangel på tillid)

01.608

(Kritik af, at en kommune ikke i henhold til proportionalitetsprincippet –
som det var udtrykt i kommunens personalepolitik – i første omgang tildelte en psykolog en skriftlig advarsel i stedet for at afskedige psykologen. Der blev lagt vægt på, at der i sagsforløbet ikke var forhold, som
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nødvendiggjorde, at psykologen hurtigst muligt blev indstillet til afskedigelse uden forudgående skriftlig advarsel)
01.630

(En advokat klagede over, at en kommune havde afvist et erstatningskrav fra en klient. Kravet var begrundet i, at kommunen havde inddrevet
ægtefællebidrag uden en gyldig bidragsresolution. Kritik af kommunen,
idet bidragsresolutionen var bortfaldet som følge af den endelige separation)

00.142

(En udenlandsk EU-statsborger bosiddende i Danmark fik afslag på varig opholdstilladelse. Kritik af, at myndighedernes anvendelse af reglerne i Europa-Kommissionens forordning 1251/70 antageligt byggede på
en forkert retsopfattelse)

00.189

(Politidirektør afviste under henvisning til retsplejeloven og politivedtægten en anmeldelse af en demonstration. Det hjemmelsmæssige grundlag for forbudet var imidlertid grundlovens § 79 eller nødretsbetragtninger)

00.199

(Myndighed havde fejlagtigt tildelt en ansat et særligt løntillæg. Myndigheden tilbagekaldte i henhold til tjenestemandslovens § 12 løntillægget. Denne bestemmelse kunne ikke med rette påberåbes som hjemmel
for tilbagekaldelsen)

00.212

(Ikke kritik af, at Justitsministeriet afslog at behandle en ansøgning fra
en indsat om benådning med den begrundelse, at han var udeblevet fra
afsoning. Oplysningsgrundlaget i sådanne sager ville i de fleste tilfælde
være så mangelfuldt, at det forekom meningsløst at træffe en afgørelse.
Endvidere kunne det virke stødende for retsfølelsen, hvis Justitsministeriet var forpligtet til at behandle en sådan ansøgning)

00.272

(Byråd havde vedtaget et lokalplanforslag med et indhold, som var ulovligt. Kritik af, at Naturklagenævnet ikke havde underkendt planen som
ugyldig. På tidspunktet for ombudsmandens foreløbige redegørelse for
sagen var byggeriet imidlertid så fremskredent, at ombudsmanden ikke
fandt anledning til at anmode Naturklagenævnet om at genoptage sagen)

00.345

(Ikke grundlag for kritik af, at Det Sociale Ankenævn stadfæstede en
kommunes afslag på medicintilskud. Afslaget var begrundet i, at lidelsens karakter ikke kunne antages at være vedvarende. Denne betingelse
fremgik ikke direkte af nogen bindende retsforskrifter, men var gældende som følge af en mangeårig praksis)

00.355

(Fortolkning af pensionslovens § 17, stk. 1 og stk. 3, om personligt tillæg. Kommune havde ikke haft hjemmel til at afskære pensionister fra at
søge om tilskud efter § 17, stk. 1)
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00.410

(Afslag på ansøgning fra en irakisk statsborger om autorisation som læge
på grundlag af italiensk lægeeksamen. Sagen var ikke omfattet af EUreglerne om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. Der var ikke tale
om usaglig forskelsbehandling, da forskelsbehandlingen alene var begrundet i Danmarks forpligtelser som medlem af EU)

00.460

(Bekendtgørelse betingede, at uddannelsessøgende skulle have haft
sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år for at få støtte til uddannelse i udlandet. Betingelsen havde imidlertid ikke hjemmel i lov,
hvorfor afslag givet på baggrund heraf måtte omgøres)

00.473

(Kritik af, at dispensation fra strandbeskyttelseslinien blev givet i henhold til amtets almindelige praksis. Dispensationen havde ikke hjemmel
i lovgivningen. Endvidere var en dispensation begrundet i en bagatelgrænse. Der var imidlertid ikke hjemmel til at operere med en bagatelgrænse, hvorefter der i praksis så ikke blev stillet krav om dispensation)

99.102

(Den videnskabsetiske komité pålagde en overlæge ikke at offentliggøre
et projekt, medmindre der blev gjort opmærksom på, at projektet ikke
var godkendt. Der var ikke hjemmel til dette pålæg. Henstillet, at den pålagte sanktion blev trukket tilbage)

99.156

(Bortfald af opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 17, stk. 1,
1. pkt. Det var en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at udlændingen ved sine egne handlinger havde vist, at han havde ønsket at opgive sin bopæl i Danmark. Afgørelsen havde derfor ikke hjemmel. Henstillet, at myndigheden genoptog sagen)

99.161

(Ikke grundlag for kritik af, at en deltidsansat ledende folkebibliotekar,
som ikke var faguddannet bibliotekar, blev afskediget i forbindelse med
en strukturomlægning. Stillingen blev ændret til en fuldtidsstilling og
ønskedes besat med en faguddannet bibliotekar)

99.278

(Et aktieselskab, som ejede en landbrugsejendom, fik påbud om at ændre
en tegningsregel i selskabets vedtægter. Efter lovens ordlyd var der ikke
hjemmel til at stille krav om tegningsregler, men det fandtes der at være
ifølge lovens forarbejder)

99.299,
(00.747)

99.310

(Skov- og Naturstyrelsen kunne optage en sag vedrørende en feriefonds
overholdelse af planlovens § 40 til behandling, men styrelsen havde ikke
hjemmel til at gennemtvinge et krav om at modtage oplysninger vedrørende omfanget af en feriefonds udlejning af sine sommerhuse)
(Ved sekretariatsopgaver og funktioner i grænseområdet dertil kunne der
ikke inddrages et funktionelt kriterium ved anvendelsen af offentlighedslovens § 7, nr. 2, idet bestemmelsen i offentlighedslovens § 10, nr. 3, udtømmende omhandlede sådanne tilfælde)
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99.327

(I medfør af kildeskattelovens § 69 hæftede en arbejdsløshedskasse for
A-skat, som fejlagtigt ikke var indeholdt af beløb, som var udbetalt til
kassens medlemmer. Under hensyn til kassens betydelige medlemstal
blev hæftelsesbeløbet ansat skønsmæssigt ud fra gennemsnitsbetragtning. Dette var der ikke hjemmel til, og der skulle derfor foretages en
konkret vurdering)

99.384

(Afslag på særligt pensionstillæg til reelt enlig. Kritik af, at myndigheden tilsyneladende havde lagt afgørende vægt på formelle boligforhold,
selvom sagens øvrige oplysninger, herunder forhold som udtrykkeligt
var nævnt i loven, førte til det modsatte resultat)

99.441

(Ikke grundlag for kritik af, at sundhedsministeren på baggrund af en regel i en bekendtgørelse var bemyndiget til at udarbejde en oversigt over
godkendte afdelinger for uddannelse af speciallæger. Klassifikationslisten var ikke offentliggjort i Lovtidende. Listen stillede mere vidtgående
krav end dem, der fremgik af bekendtgørelsen)

99.509,
(00.749)

(En studerende ønskede at indfri sit studielån. SU-Styrelsen tilsendte
ham i denne forbindelse en låneopgørelse. Opgørelsen var imidlertid behæftet med en fejl, idet den opgjorte saldo var for lille. Spørgsmålet om
styrelsens ret til at kræve efterbetaling var ikke reguleret i SU-loven og
måtte derfor afgøres efter almindelige formueretlige principper)

99.524

(Sygeplejerske ansat ved et plejehjem blev forflyttet til et andet plejehjem i kommunen, hvilket medførte et væsentligt løntab. Sygeplejersken
havde i udtalelser til pressen og i en henvendelse til en fagforening udtalt
sig kritisk om uddannelsen af en elev. Da det var lovlige ytringer, og da
der ikke var et andet grundlag, var forflyttelsen sket uden saglig grund.
Henstillet, at kommunen genoptog sagen)

98.74

(Arbejdsmarkedets Ankenævn fastholdt en afgørelse om at slette et medlem af en A-kasse på grund af svig. Anklagemyndigheden havde besluttet at opgive påtale for bedrageri, fordi der ikke kunne føres det tilstrækkelige bevis for fortsæt. Det blev lagt til grund, at forsætsbegrebet i arbejdsløshedsforsikringens svigsbestemmelse og i strafferetten principielt
er det samme, men at der er en forskel i henseende til beviskravet. Det
var derfor ikke en nødvendig følge af en påtaleopgivelse efter straffeloven, at svigslettelsen skulle ophæves. Henstillet, at ankenævnet genoptog
sagen)

98.125

(Dispensation fra byggeloven til opførelse af antennemast. Kommunen
havde bl.a. inddraget et konkurrencehensyn. I byggeloven var der imidlertid ikke holdepunkter for, at konkurrencemæssige hensyn kunne tillægges betydning)
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98.134

98.153,
(99.792)

98.158,
(99.794)

(Indenrigsministeriet afslog at ændre fødselsdatoen på en mand fra Pakistan, der tidligere på tro og love havde skrevet under på, at han var født i
1948. Ifølge loven kunne nyt personnummer tildeles, hvis det dokumenteres, at der er fejl i personnummeret. Indenrigsministeriet var derfor
forpligtet til at tage stilling til dokumentationen)

(Indsatte klagede over, at Justitsministeriet ikke inddrog engelske regler
og praksis om prøveløsladelse i vurderingen af deres ansøgning om prøveløsladelse. Det var lovligt at inddrage hensynet til, at den dømtes strafferetlige situation ikke blev forværret efter en overførsel, og der bestod
efter omstændighederne også en pligt hertil)

(Afslag på ansøgning om sterilisation. Myndighederne havde henvist til
bestemmelser i en lov, der var ændret. Myndighederne var naturligvis
forpligtet til at træffe afgørelse på det gældende retsgrundlag)

98.170

(Udtagelse af blodprøver i forbindelse med statsadvokatundersøgelse.
Som hjemmel til udtagelsen henvistes dels til administrativ praksis, dels
til at de implicerede politiassistenter havde givet samtykke til udtagelsen.
Administrativ praksis kunne ikke udgøre den tilstrækkelige hjemmel for
et legemsindgreb. Det var endvidere betænkeligt at fastslå, at der var det
fornødne samtykke)

98.183

(Afslag på godkendelse af overførsel af forældremyndighed fra moder i
Bosnien til herboende fader. Det bærende hensyn var udelukkende barnets tarv. Civildirektoratet kunne derimod ikke ved administrationen af
den pågældende bestemmelse varetage indvandringsmæssige hensyn)

98.190

(Dansk ægtepar adopterede en thailandsk dreng. Parret opholdt sig på
adoptionstidspunktet i England. Adoptionen skete i henhold til engelsk
ret. Civilretsdirektoratet afviste adoptionen som gyldig efter dansk ret,
hvorfor drengen ikke kunne få dansk statsborgerskab. Efter en høring fra
ombudsmanden ændrede direktoratet dog opfattelse)

98.224

(Afslag på anmodning om aktindsigt var begrundet i, at Justitsministeriet
havde sat et udvalgsarbejde i gang, som skulle vurdere offentlighedslovens regler om aktindsigt i personalesager. Myndighed ville udskyde afgørelsen, indtil en evt. ændring af retsgrundlaget var afklaret, hvilket var
overordentligt kritisabelt, da det var klart uforeneligt med borgenes retskrav på aktindsigt efter offentlighedsloven)

98.236

(Påbud om oprensning af grøft. Under sagen var der uenighed om, hvorvidt der overhovedet var tale om en grøft. Vandløbsloven fandt anvendelse på grøfter, men definerede imidlertid ikke begrebet »en grøft«.
Henstillet, at myndigheden genoptog sagen)
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98.240

(Kommune havde givet ejer tilsagn om, at hans ejendom kunne bebygges med et hus. Tilsagnet havde karakter af en bindende forhåndsbesked.
Naturklagenævnet fandt herefter ikke, at der var hjemmel til at nedlægge
forbud mod bebyggelsen efter planlovens § 14. Naturklagenævnet burde,
inden det traf afgørelse, have undersøgt, om forvaltningsretlige regler
var blevet tilsidesat i forbindelse med forhåndstilladelsen. I givet fald
burde nævnet have taget stilling til, om tilladelsen var ugyldig, og derfor
ikke var til hinder for, at der blev nedlagt et foreløbigt forbud mod byggeri på ejendommen. Da der nu var givet byggetilladelse til byggeriet,
foretog ombudsmanden sig ikke yderligere i sagen)

98.261

(Lodsejer klagede over en afgørelse om, at en udskiftning af et rør i et
offentligt vandløb blev anset som en omlægning efter vandløbslovens §
32 og ikke som vedligeholdelse. Afgørelsen betød, at rørudskiftningen
kunne gennemføres som en regulering betalt af lodsejer. Ikke grundlag
for kritik)

98.299

(Anmodning om løbende aktindsigt i Landsskatterettens kendelser afslået i medfør af § 25 i Landsskatterettens forretningsorden. Journalisten
blev henvist til at rette henvendelse til de tre fagblade, som retten jævnligt tilsendte kopi af kendelser. Kritik, da afgørelsen burde være truffet
efter offentlighedsloven)

98.343,
(99.796)

(Førtidspensionist fik af Revaliderings- og Pensionsnævnet støtte til køb
af en bil. Den Sociale Ankestyrelse ændrede nævnets afgørelse. Sagen
rejste spørgsmål om, hvorvidt hjemlen til at tilkende støtte til erhvervelse
af motorkøretøj var en »kan« eller »skal« regel)

98.350

(Retten til kontanthjælp under verserende retssag i udlandet. Den Sociale
Ankestyrelse fandt ikke, at den pågældende var berettiget til kontanthjælp, hvis han fremtidigt skulle opholde sig i udlandet i en længere periode i forbindelse med retssagen. Kritik, da den sociale begivenhed, der
medførte behovet for kontanthjælp (retssagen i udlandet), i denne særlige sag kunne medføre, at rådighedsforpligtelsen efter bistandsloven ikke
kunne kræves opfyldt. Henstillet til, at ankestyrelsen genoptog sagen og
traf en ny afgørelse)

98.370

(Et medlem af SID fik standset udbetalingen af sine sygedagpenge, fordi
han ikke mødte op til et møde i kommunen. Efter de lægelige vurderinger var der ingen tvivl om, at den pågældende var syg og ude af stand til
at arbejde. Standsningen af sygedagpenge var i strid med proportionalitetsprincippet)

98.380

(Fradrag for tilskud fra »danmark«. Det centrale spørgsmål angik ordet
»egenbetaling« i en bekendtgørelse til serviceloven. Myndighederne
fandt, at udgifter til medicin, der refunderes af »danmark«, ikke var at
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betragte som egenudgift. Ombudsmanden henstillede, at der blev lavet
en lovændring)
98.457

(Ansøgning som lektor. Flere forhold pegede på at uddannelsesrådets
beslutning var båret af hensynet til de enkelte rådsmedlemmers personlige præference; et kriterium som under ingen omstændigheder lovligt
kunne lægges til grund for ansættelsen)

98.470

(Opsigelse af SU-lån på grund af misligholdelse. Rykkerbreve blev af
Postvæsenet returneret med oplysning om, at adressen var ukendt. Det
fremgik hverken af lovteksten eller lovens forarbejder, fra hvilket tidspunkt en rykker eller en opsigelse fik virkning. Det var tvivlsomt, om
rykkerne kunne siges at være kommet frem. Da Ankenævnet for Uddannelsesstøtte ikke havde taget udtrykkelig stilling til spørgsmålet om brevenes fremkomst, blev det i lyset heraf henstillet, at nævnet genoptog
behandlingen af sagen)

98.491

(Forligsmæssig afskedigelse. En forligsmæssig afskedigelse kan ikke betragtes som en aftaleretlig disposition, som falder uden for forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Det er derfor ikke retligt muligt at aftale en afskedigelse)

98.524

(Forbud mod tatovering under indlæggelse på sikringsafdelingen på
Amtshospitalet i Nykøbing Sj. Afgørelsen blev ikke truffet på grundlag
af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, men ud fra anstaltsmæssige synspunkter. Ikke grundlag for kritik)

97.74

(Dagpengemodtager modtog forudbetaling for at skrive en bog samtidig
med, at han modtog dagpenge. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen var ikke kompetent til at give dagpengemodtageren karantæne. Denne beføjelse tilkom A-kassen)

97.161

(Prøveløsladt, der havde overtrådt vilkår for prøveløsladelsen, fik pålæg
om institutionsophold under prøveløsladelse. Der fandtes ikke at være
hjemmel i vilkårsgrundlaget til at give pålæg af en sådan art)

97.210,
(99.787)

97.256

(Ingeniør klagede over, at han skulle betale uddannelsesstøtte tilbage.
Han gjorde gældende, at tilbagebetalingskravet var forældet. Den Sociale Ankestyrelse fandt, at der var en femårig bortfaldelsesregel på området. Retsgrundlaget var ikke klart. Ombudsmanden var indstillet på at
foranledige fri proces)
(Kommune traf afgørelse om at pålægge en kontanthjælpsmodtager tilbagebetalingspligt, fordi kontanthjælpsmodtageren havde afvist at møde
op i kommunen. Der var imidlertid ikke hjemmel til at møde parten med
processuel skadevirkning)
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97.267

(Det Sociale Ankenævn afslog at fortsætte udbetaling af hjælp til medicinudgifter. Den Sociale Ankestyrelse afviste at tage sagen op til principiel behandling. Kritik af, at ankestyrelsens afslag hvilede på en urigtig
retsopfattelse)

97.302

(Patientklagenævnet havde delegeret sin kompetence i forbindelse med
genoptagelsesanmodninger til nævnets sekretariat. Der var tale om en intern delegation, som ikke havde hjemmel i lov. Delegationen fandtes betænkelig)

97.345,
(98.821)

(Spørgsmålet om hjemmel til opkrævning af forældrebetaling for elevers
deltagelse i lejrskoler mv. Da aktiviteterne typisk ville have et klart fagligt sigte og være en integreret del i den undervisning, der foregår på
skolen, måtte de betegnes som undervisning. Der var således ikke
hjemmel i folkeskoleloven for at pålægge forældrene udgifterne for afholdelsen af arrangementerne. Under henvisning til, at Undervisningsministeriet ville afklare hjemmelsgrundlaget, fandtes der ikke grundlag
for at foretage videre vedrørende spørgsmålet)

96.48

(Annullation af A-kassemedlemskab. Det var tvivlsomt, om der havde
været det fornødne hjemmelsmæssige grundlag for at fratage en læge Akassemedlemskabet)

96.51

(Offentlige myndigheders brug af pressen. Arbejdsgiverforening fandt,
at der var tale om ulovlig pression, og at Arbejdstilsynet som offentlig
myndighed kun måtte anvende de retsmidler, som arbejdsmiljøloven gav
adgang til. En myndighed er som udgangspunkt berettiget til at offentliggøre sager, som ifølge offentlighedsloven ville være undergivet aktindsigt på begæring af pressen. Myndigheder er således ikke generelt afskåret fra gennem pressen at søge at påvirke de retsundergivnes adfærd)

96.60

(Afslag på ansøgning om uddannelsesorlov. Ikke kritik af, at arbejdsformidlingen ikke havde anset den ansøgte uddannelse for en mellemlang eller videregående uddannelse i orlovslovens forstand. Arbejdsministeriet havde endvidere i en vejledning nærmere angivet, hvad der
skulle forstås ved begrebet ”ledige pladser” i bekendtgørelse om uddannelser. Ikke kritik af, at arbejdsformidlingen havde fulgt Arbejdsministeriets fortolkning af begrebet ”ledige pladser”. Derimod kritik af, at Arbejdsministeriet ikke i bekendtgørelsen havde optaget klare og udtrykkelige regler om de to nævnte fortolkningsspørgsmål)

96.75,
(97.432)

(Patentdirektoratets opkrævning af særligt gebyr for hastebehandling.
Der fandtes ikke at være den fornødne hjemmel til at fastsætte gebyr for
hastebehandling hverken i patentloven eller i finanslovsforslaget, hvor
hastegebyrerne var nævnt)
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96.112

(Udvisning på grund af ulovligt ophold. Fortolkning af Direktoratet for
Udlændinges praksis vedrørende udvisning for ulovligt ophold af visumfri udlændinge. Længden af det ulovlige ophold måtte beregnes for
tiden, indtil ægteskab blev indgået)

96.131

(En kommunes pålæg til fem ansatte om ikke som led i tjenesten fremover at rette henvendelse direkte til det politiske system uden om eller
parallelt med henvendelser til ledelsen, gav ikke anledning til kritik)

96.139

(Tilsidesættelse af forældres aftale om deling af transportudgifter ved
samvær. Civilretsdirektoratet var af den opfattelse, at den havde hjemmel til at træffe afgørelse om ophævelse af en aftale om transportomkostninger ved samvær. Kritik af begrundelsen. Kritik af, at direktoratet
ikke i sine begrundelser havde givet en tilstrækkelig forklaring på hvilke
konkrete omstændigheder, der havde ført direktoratet til at ændre afgørelsen. Herefter var det ikke muligt at tage stilling til den indholdsmæssige rigtighed af direktoratets afgørelse, og det blev derfor henstillet, at
direktoratet genoptog sagen)

96.150

(En advarsel var for bredt formuleret i forhold til, hvad der var strafbart
efter straffelovens § 265)

96.173,
(97.435)

(Kirkeministeriet tilbagekaldte en begunstigende forvaltningsakt. Den
oprindelige afgørelse havde ikke haft hjemmel. Kritik af, at Kirkeministeriet ved vurderingen af, om den begunstigende afgørelse skulle annulleres, ikke overvejede, om der forelå særlige omstændigheder, der talte
imod en annullation. Henstillet, at ministeriet genoptog sagen)

96.189

(Afslag på hjælp til medicinudgifter. Det Sociale Ankenævn udtalte, at
den pågældende ikke var omfattet af den personkreds, der kunne ydes
hjælp til, da lidelsen ikke fandtes at være »kronisk«. Kritik af nævnets
retsopfattelse, da en periodisk symptomfrihed skyldtes en vedvarende
medicinering. Henstillet, at ankenævnet genoptog sagen)

96.193

(Den Sociale Ankestyrelse afslog at genoptage en sag om støtte til køb af
en bil. Det var usikkert om Den Sociale Ankestyrelse havde foretaget en
reel vurdering af, hvorvidt senere fremkomne oplysninger kunne have
medført et andet udfald. Henstillet, at styrelsen genoptog sagen)

96.210

(Tilbagebetaling af forsikringspræmier var reguleret af offentligretlige
regler og delvist af privatretlige regler. Kritik af grundlaget for afgørelsen, da de privatretlige regler ikke indgik heri)

96.234

(Sundhedsvæsenets Patientklagenævn havde afvist at behandle en klage
over en operation. Det var nævnets opfattelse, at kvinden ikke havde
overholdt en lovhjemlet klagefrist. Kritik af myndighedens forståelse af
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bestemmelsen. Da klage var rettidigt indgivet, var der nemlig ikke
hjemmel i bestemmelsen til at afvise klagen)
96.240

(Fortolkning vedrørende mørke bag- og sideruder i biler. Efter almindelige fortolkningsprincipper fandtes der ikke hjemmel i en bekendtgørelse
til at kræve lysgennemgang i andre ruder end forruder)

96.339

(Hjemmel til dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser om minimumsundervisningstid. Dispensationsbestemmelse fandtes ikke at kunne
anvendes som hjemmel til en indgribende afgørelse, der var i strid med
bemyndigelsesloven)

95.63,
(96.428)

(Afslag på ventedagpenge manglede hjemmel. Da ordlyden af lov om
arbejdsløshedsforsikring ikke gav grundlag for at anse ventedagpenge
for udelukket i den pågældende situation, burde myndigheden have anlagt en udvidende fortolkning)

95.170

(Direktoratet for Kriminalforsorgen havde under hensynet til retsfølelsen
afslået at give en tv-station tilladelse til at interviewe en indsat i fængslet.
Afgørelsen var ikke i strid med EMRK art. 10 eller grundlovens § 77)

95.182

(Politiet forlangte under en udgang, at den indsatte skulle have håndjern
på under et besøg hos den indsattes mormoder på et hospital. Betingelserne for at lægge den pågældende i håndjern var ikke opfyldt, bl.a. fordi
indgrebet måtte anses for uproportionalt)

95.215

(Udskiftning af vandrørsledning var ikke omfattet af vandløbslovens §
16, idet anvendelsen af bestemmelsen fandtes at forudsætte arbejder, der
indebar ændringer af vandløbet og dets evne til at lede overfladevandet)

95.264,
(96.430)

95.269

(Den Sociale Ankestyrelse fandt ikke, at en kørestolsbrugers udgifter til
dæk, slanger og pudebetræk til en kørestol kunne dækkes med hjemmel i
bistandslovens § 48, stk. 4, da udgifterne måtte henføres til arbejde. Udgifterne fandtes derfor ikke at kunne betragtes som merudgifter ved forsørgelsen. Endvidere fandtes udgifterne at være modsvaret af sparede
udgifter til fodtøj. Kritik af ankestyrelsens opfattelse, hvorefter udgifter i
forbindelse med arbejde ikke kunne henregnes til begrebet ”forsørgelse”.
Endvidere tvivlsomt om de afsavn, en handicappet måtte lide som en
konsekvens af handicappet, kunne opgøres som besparelser og dermed
medføre fradrag i ydelser efter bistandsloven. Henstillet til, at ankestyrelsen genoptog sagen)
(Klage over en kommunes afgørelse om tilbagebetaling af førtidspension. I medfør af undersøgelsesprincippet havde Det Sociale Ankenævn
ikke hjemmel til at gøre en stadfæstelse af kommunens afgørelse betinget af, at kommunen foretog yderligere undersøgelser)
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95.276,
(96.430)

95.322

95.359,
(99.785)

(Fortolkningsspørgsmål vedrørende klageadgang fra Det Sociale Ankenævn til Den Sociale Ankestyrelse. Ankestyrelsen fandt, at afgørelser
om genoptagelse i ankenævn af sager, som var truffet af nævnets formand, ikke kunne påklages til ankestyrelsen. Der var ikke holdepunkter
for ankestyrelsen fortolkning. Socialministeriet ville herefter indsætte en
hjemmel, der begrænsede klageadgangen vedrørende genoptagelse)
(Bistand fra udenrigstjenesten til à jourføring af eksporthåndbog. Udenrigsministeriets publikationsvirksomhed fandtes på trods af, at den var
præget af mere kommercielle overvejelser, omfattet af almindelige forvaltningsretlige regler)
(Kulturministeriet havde i et cirkulære gjort udbetaling af lønpuljemidler
til efterskoler betinget af forhandling med den forhandlingsberettigede
organisation om midlernes fordeling. Tvivlsomt, om ministeriet havde
hjemmel til at fastsætte regler om tjenestefrihed uden løn gældende for
lærere på efterskoler. Henstillet, at ministeriet tog initiativ til at løse
hjemmelsproblemet)

94.46

(Et fuldtidsforsikret, men deltidsansat A-kassemedlems afslag på et rimeligt arbejdstilbud fik den virkning, at medlemmet blev betragtet som
deltidsforsikret. Der havde derimod ikke været hjemmel til at lade afslaget få den virkning, at den pågældende fuldstændigt mistede retten til
dagpenge)

94.132

(Indenrigsministeriet havde givet afslag på humanitær opholdstilladelse
til udlænding, allerede fordi ansøger ikke opholdt sig her i landet. Hverken udlændingelovens forarbejder eller friere overvejelser i øvrigt kunne
give grundlag for at betinge ophold her i landet. Udlændingeloven blev
herefter ændret, således at ophold her i landet er en betingelse)

94.179,
(95.627,
96.410)

(Principperne for graduering af taksterne for gravsteder. Der var hjemmel til at fastsætte højere takster for personer, der ved deres død ikke var
medlem af folkekirken. Taksterne for ikke-medlemmer kunne dog ikke
overstige de faktiske udgifter)

94.200

(Kritik af, at Hypotekbanken havde opkrævet en licensrestance, der var
mere end 5 år gammel. Danmarks Radio gjorde gældende, at kravet ikke
var forældet, idet gælden var fastslået under en fogedforretning. Fogedkravet var imidlertid ikke blevet anerkendt af skyldner, hvorfor kravet
var undergivet den 5 årige forældelsesfrist i 1908-lovens § 1, stk. 1)

94.207

(Et amt havde truffet afgørelse om, at et privat vandforsyningsanlæg
skulle have pligt til tilslutning til et alment vandforsyningsanlæg og om
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overdragelse af en privat vandledning fra et privat vandforsyningsanlæg
til et vandværk. Afgørelsen havde karakter af ekspropriation, men var
ikke behandlet i medfør af de særlige ekspropriationsregler i vandforsyningsloven. Afgørelsen var herefter ugyldig)
94.225

94.242,
(96.411)

(Ikke kritik af, at klageadgang fra kommunalbestyrelsen til Miljøstyrelsen var afskåret i affaldsbekendtgørelsen, da der efter en fortolkning af
lovhjemlen ansås for at være tilstrækkelig hjemmel hertil)

(Landsskatteretten afslog skattefradrag for musiklærers øve- og musiklokale i eget hjem. Da der var tale om en skærpelse af praksis, kunne
praksisændringen imidlertid først få virkning efter offentliggørelsen i
ligningsvejledningen, hvorfor den tidligere mindre restriktive praksis
måtte finde anvendelse på den pågældende sag)

94.248

(Et selskab klagede over skattemyndighedernes opkrævning og beregning af morarente i anledning af selskabets køb af egne aktier. Tvivlsomt, om myndighedernes praksis for fastlæggelse af forfaldstidspunktet
var berettiget. Der var dog ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Told- og Skattestyrelsens afgørelse om opkrævning af morarenter)

94.255

(Det var opfattelsen, at en Told- og Skatteregion ikke havde haft grundlag for at afvise en klage. Der blev lagt vægt på, at kildeskatteloven og
ligningsloven var klart afgrænsede i henseende til såvel anvendelsesområde som klageadgang, hvorfor det af Told- og Skattestyrelsen anførte
om formålsbestemte betragtninger vedrørende sagernes behandling ikke
kunne føre til et andet resultat)
(Afslag på støtte til køb af bil efter bistandslovens § 58. Afslaget blev
begrundet med, at borgerens tilstand ikke var stationær. Kritik, da myndighedens blotte henvisning til en operationsmulighed ikke på en udtømmende og forståelig måde kunne begrunde afslaget)

94.272

94.311

94.329,
(95.628)

94.365

(Tab af dagpengeret under ventetid på operation. Kritik, da dagpengeretten kunne forlænges i de tilfælde, hvor den pågældende venter på sygehusbehandling, og hvor ventetiden alene skyldes ressourcemæssige forhold hos det offentlige)

(Sundhedsministeriet greb ind overfor en distributionsaftale mellem en
apoteker og en grossist af veterinære lægemidler. Der var imidlertid ikke
hjemmel til at udstede regler, der forbød omkostningsbestemte rabatter)
(Afskedigelse fra DSB var begrundet i tjenesteforseelser af disciplinær
karakter. Der var imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at kvalificere
de angivne forhold som tjenesteforseelser)
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94.383,
(95.629)

(Afgørelse om disciplinær forflyttelse af en postmester var ugyldig, da
de forhold, som afgørelsen hvilede på, ikke kunne anses for at have karakter af tjenesteforseelser)

94.427

(Afslag på uddannelsesstøtte til studerende var begrundet i, at uddannelsen ikke ville kunne anerkendes offentligt i Danmark. Afslaget fremtrådte imidlertid som en fravigelse fra tidligere praksis, hvorfor afgørelsen
var i strid med den almindelige lighedsgrundsætning)

93.41

(For sit hverv i et huslejenævn modtog A kr. 300 pr. dag i vederlag.
Navnlig under hensyn til den meget beskedne sammenhæng mellem den
ydelse, der i tidsmæssig udstrækning skulle præsteres, og det vederlag,
som A modtog, fandtes A´s vederlag mest naturligt at måtte betegnes
som en diæt. Der var ikke hjemmel for at fradrage i arbejdsløshedsdagpengene. Henstillet, at Arbejdsmarkedets Ankenævn genoptog sagen)

93.60

(Godtgørelse i forbindelse med for sent fremsat supplerende arbejdstilbud. Usikker lovhjemmel)

93.82

(Tilbagebetaling af kontingent til arbejdsløshedskasse. Spørgsmålet om
tilbagebetaling var ikke reguleret i arbejdsløshedsforsikringsloven og beroede således principielt på ulovbestemte formueretlige grundsætninger)

93.100

(Pensionsforbehold på grund af risiko for seksuelt overførte sygdomme.
Der var ikke hjemmel til at tage pensionsforbehold på grundlag af almene risikofaktorer knyttet til den pågældendes levevis, herunder seksuelle
forhold)

93.162

(Visitationsordning i Postvæsenet havde til formål at afsløre tyveri og
virke generalpræventivt. Foranstaltning ansås som saglig og for ikke at
forvolde personalet tab eller nævneværdig ulempe. Endvidere tilsidesatte
foranstaltningen ikke reglerne om tavshedspligt)

93.167

(Uberettiget afskedigelse af tjenestemandansat voksenuddannelseslærer.
Afgørelsen truffet på utilstrækkeligt grundlag)

93.178

(Musikkonservatoriet ønskede, at der skulle afholdes en undervisningsprøve før den endelig stillingtagen til, om ansøger var kvalificeret og
kunne indstilles til professorat. Ifølge bekendtgørelsen kunne der alene
afholdes prøver blandt ansøgere, der var erklæret kvalificerede. Kulturministeriet meddelte dispensation fra bekendtgørelsen. Ministeriets dispensation måtte anses for lovlig, men ansøger burde have fået meddelelse herom. Denne fejl kunne dog ikke føre til, at undervisningsprøven
blev anset for ugyldig)

93.191

(Spørgsmål om, hvorvidt der var hjemmel til udstedelse af påbud til ejeren af en forurenet grund om kortlægning af forureningens omfang mv.
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Bl.a. efter ordlyden af og forarbejderne til olietankbekendtgørelsens §
16, stk. 3, måtte det anses for tvivlsomt, om bestemmelsen gav hjemmel
til at udstede påbud til en grundejer, som ved erhvervelsen nok var bekendt med forureningen, men som ikke selv havde forårsaget denne.
Miljøstyrelsen trak herefter et udstedt påbud tilbage)
93.212

93.220,
(95.627)

93.234

93.247,
(96.404)

(En uforbindende forhåndsbesked fra skatteforvaltningen kan som hovedregel ikke anses for bindende. Hovedreglen kan dog fraviges, hvis
skatteyderens forventning om den fremtidige skatteansættelse hviler på
et kvalificeret grundlag. I det konkrete tilfælde var der ikke grundlag for
at fravige hovedreglen)

(Formkrav i forbindelse med henvendelse til offentlig myndighed. Der
var ikke hjemmel til en generel praksis, hvorefter personer, der mundtligt
retter henvendelse til en myndighed med anmodning om f.eks. en begrundelse mv., henvises til at fremsætte anmodningen skriftligt)
(Spørgsmålet var, om der i Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i daginstitution var hjemmel til, at betaling kunne nedsættes med tilbagevirkende kraft som følge af en indtægtsnedgang. I den
konkrete sag var der ved behandlingen af den oprindelige ansøgning om
friplads taget forbehold om senere at korrigere indtægtsoplysningerne.
Dette forbehold var velbegrundet. Bekendtgørelsen kunne ikke antages
at tage sigte på et tilfælde som det foreliggende. I hvert fald under de i
sagen foreliggende omstændigheder, hvor kommunen i øvrigt havde et
vist medansvar for, at de endelige økonomiske oplysninger først blev
meddelt på et ret sent tidspunkt, fandt ombudsmanden, at de endelige
økonomiske oplysninger burde danne grundlag for afgørelsen om delvis
friplads allerede fra tidspunktet for den oprindelige ansøgning herom)

(Solidarisk hæftelse mellem ægtefæller for tilbagebetaling af hjælp, som
kun er ydet til den ene ægtefælle, forudsætter udtrykkelig hjemmel)

93.253

(Ansøgning om kapitalisering af arbejdsskadeerstatning. Ansøgningen
skulle efter indførelsen af nye regler imødekommes, medmindre det efter
Arbejdsskadestyrelsens skøn var økonomisk uforsvarligt. Kritik af, at
myndigheden måtte antages at have truffet afgørelse på grundlag af retstilstanden efter en tidligere lov. Henstillet til, at myndigheden genoptog
sagen)

93.260

(Fortolkning af bistandslovens § 43 om en fast bruttorevalideringsydelse
mv. Socialministeriets vejledning var udformet anderledes og mere restriktivt – med hensyn til myndighedernes mulighed for at yde hjælp –
end en fortolkning af loven kunne føre til)
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93.277

(Afslag på udførelse af befrugtede, nedfrosne menneskelige æg til udlandet. Selvom der ikke var en klar hjemmel til at forbyde overførelse af
æg til en tysk klinik, kunne det ikke afvises, at det havde været Folketingets intention, at der ikke skulle være mulighed for, at befrugtede udtagne æg forlader de (danske) behandlingsinstitutioner, hvormed det er muligt at føre kontrol)

93.306

(Fortolkning af folkeskolelovens høringsbestemmelser i forbindelse
med skolenedlæggelse. Forarbejderne gav ingen nærmere vejledning
om, hvorledes bestemmelsen skulle forstås, hvorfor der på denne baggrund ikke fandtes anledning til at kritisere den af ministeriet i vejledningen anlagte fortolkning)

92.104

(Fondsmyndigheds uberettigede krav om garantistillelse. Da fonden selv
hæftede for bankens tab i tilfælde af, at banken måtte indfri garantien,
kunne garantien alene antages at sikre fondens kreditorer og ikke fondens formue, hvorfor kravet om garantistillelsen var kritisabel. Også kritik af, at myndigheden havde tilkendegivet, at en klage til ombudsmanden ikke kunne tillægges opsættende virkning, da afgørelsen om opsættende virkning i det hele beroede på myndighedens skøn)

92.112

(I forbindelse med en inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille konstateredes det, at der eksisterede en forskel mellem praksis i Statsfængslet i
Vridsløselille og Statsfængslet i Horsens med hensyn til anvendelse af
tvangsmidler. Ombudsmanden bad om at få oplyst, om denne forskel
gav direktoratet anledning til at foretage noget med henblik på at sikre,
at der følges en mere ensartet praksis i statsfængslerne)

92.151

(Udsendelse af asylansøgere, der har fået afslag på opholdstilladelse.
Kritik af, at Justitsministeriet havde undladt at inddrage de for afgørelsen
i høj grad relevante forarbejder til udlændingeloven)

92.219

(Afskedigelse af vurderingsformand på baggrund af straffedom. Ikke kritik heraf, da formanden som andre medlemmer af offentlige nævn og råd
også var omfattet af det almindelige uskrevne krav om værdighed, der
stilles til offentlige ansatte)

92.260

(Nedsættelse af arbejdsskadeerstatning som følge af en ikke konkret angivet konkurrerende skadesårsag (en selvstændig hjernelidelse hos skadelidte). Afgørelsen stemte med Den Sociale Ankestyrelses langvarige
praksis. Efter almindelige erstatningsregler kunne skadevolder almindeligvis også gøres ansvarlig for skader, som skyldes særlige sygdomsanlæg hos skadelidte. På baggrund af ankestyrelsens langvarige praksis og
en ændring af arbejdsskadeforsikringsloven, fandtes der dog ikke tilstrækkeligt grundlag for kritik af ankestyrelsens praksis. Imidlertid måtte
det lægelige grundlag for at foretage en reduktion i erstatningen karakteriseres som spinkelt, og reduktionen var derfor mindre forenelig med
den omvendte bevisbyrderegel i loven. Ombudsmanden var indstillet på
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at henstille til Civilretsdirektoratet, at der blev givet skadelidte fri proces
til sagsanlæg mod ankestyrelsen, såfremt skadelidte ønskede dette)
92.272

(Forskelsbehandling med hensyn til lommepengebeløb til fysisk og psykisk handicappede pensionister på amtskommunale plejehjem havde ikke et sikkert retligt grundlag)

92.282

(Fortolkning af regel om kontanthjælp til dækning af boligudgift. Efter
bistandslovens regler kunne der ikke ydes hjælp til den del af boligudgiften, der var påtaget med henblik på at få udgiften dækket af kontanthjælp. Kritik af Den Sociale Ankestyrelses retsopfattelse, hvorefter bestemmelsen ud over forsætlige forhold tillige omfattede visse former for
uagtsomme forhold. Henstillet, at Socialministeriet søgte lovbestemmelsen præciseret)

92.288

(Patientklagenævnet er normalt ikke afskåret fra at udtale kritik af sundhedspersoner, allerede fordi den strafferetlige forældelsesfrist er udløbet)

92.292

(Delegation til andet ministerområde uden særlig hjemmel. Delegationen
fandtes lovlig, da Arbejdsskadestyrelsen var i besiddelse af den fornødne
ekspertise, og da styrelsen normalt stod i underordnelsesforhold til et departement. Ikke kritik af, at styrelsens afgørelse ikke kunne påklages i
fuldt omfang til en højere administrativ instans, idet Sundhedsministeriet
ikke var i besiddelse af den fornødne lægelig sagkundskab, og derfor var
afskåret fra at efterprøve styrelsens lægelige vurdering, der lå til grund
for fastlæggelsen af méngraden. Der blev lagt vægt på, at adgangen til
påklage ikke var reguleret i tekstanmærkningerne, at det var forudsat, at
afgørelserne om erstatning til bloddonorer alene blev behandlet af én
administrativ instans, og at styrelsen var i besiddelse af fornøden ekspertise til at træffe afgørelse om erstatning)

91.32,
(94.513)

91.42,
(92.481)

(Utilstrækkelig hjemmel til etablering af en offentlig EDB-database. Adgang til EDB-oplysninger i offentlige registre nødvendiggjorde en særskilt regulering, jf. offentlighedslovens § 5, stk. 2 og 3, også for EDBregistre, som ikke er omfattet af lov om offentlige myndigheders registre. Henstillet, at etableringen af registeret indstilledes, indtil der var
skabt det fornødne hjemmelsmæssige grundlag herfor)

(Ændring af administrativ praksis. En andelsboligforening søgte i overensstemmelse med en kommunes hidtidige praksis erstatning til dækning
af renteforskellen på et byggelån og et kreditforeningslån. Kommunen
afslog med henvisning til, at Boligstyrelsen havde oplyst, at der ikke var
hjemmel i lov herfor. Såvel kommunen som andelsforeningen var hidtil
gået ud fra, at rentemarginalen ville blive dækket i henhold til tidligere
praksis. På denne baggrund forelå der sådanne helt særlige omstændigheder, at der var grundlag for udbetaling af rentebeløbet)
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91.69

(Flygtningenævnets behandling af asylansøgninger. Fortolkning af asylreglerne med henblik på at fastlægge de kriterier, der skal indgå i beskyttelsesvurderingen i henhold til udlændingeloven. Ikke kritik af, at Flygtningenævnet ikke generelt havde meddelt asyl til statsløse palæstinensere fra Libanon)

91.127

(Spørgsmålet om, hvornår en lov er bortfaldet ved ikke-brug, beror på,
om der har foreligget en handlemåde i strid med lovreglen, og om denne
handlemåde har været fulgt længe og almindeligt og ud fra den forestilling, at de handlende var berettiget hertil)

91.159

(En borgers datter var blevet varetægtsfængslet. Borgeren blev afkrævet
betaling for opholdet. Fundet, at anbringelsen var sket i henhold til retsplejelovens regler, og at der derfor ikke var hjemmel til at pålægge borgeren at betale for datterens ophold, idet § 1008 alene hjemler betalingspligt for den person, der havde siddet i fængsel)

91.163

(Uhjemlet skønsmæssig fastsættelse af boligtillæg. Amtsankenævnets
afgørelse syntes at bygge på en retsopfattelse, hvorefter boligtillæg kunne fastsættes skønsmæssigt ud fra en rimelighedsbetragtning uanset dokumentation. Under henvisning til den gældende affattelse af bistandsloven fandtes ankenævnets afgørelse for uhjemlet)

91.178

(Fortolkning af regel om befordringsgodtgørelse for gymnasieelever
m.fl.)

90.83

(Spørgsmål om tilsynsmyndighedernes pligt til at behandle klager. En
tilsynsbestemmelse medfører ikke en pligt til at behandle alle klager. Der
består på den anden side en pligt til at realitetsbehandle henvendelser, i
hvilke der rejses konkret begrundet mistanke om, at der foreligger en
lovovertrædelse af nogen betydning. En myndighed må som minimum
foretage en vurdering af, om en henvendelse rejser en sådan mistanke.
Kritik af, at Industriministeriet ikke havde tiltrådt afvisning af at foretage
denne vurdering i en konkret sag)

90.86

(Opkrævning af gebyr for behandling af klage over afslag på aktindsigt.
En gebyrregel i bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet fandtes ikke at finde anvendelse i tilfælde, hvor klageadgangen ikke beroede på
konkurrenceloven, men på offentlighedslovens § 15, stk. 2)

90.126,
(91.285)

(Politiets opkrævning af udgifter til Falcks bortfjernelse af biler. Der var
hverken i lov eller forarbejder holdepunkter for en ordning, hvorefter politiet kunne pålægge føreren eller ejeren af et motorkøretøj større udgifter til køretøjets borttransport, end politiet rent faktisk afholdte. Henstillet til, at der tilvejebragtes den fornødne lovhjemmel for en rabatordning
indgået mellem rigspolitichefen og Falcks Redningskorps vedrørende
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transport af motorkøretøjer, eller at den gældende ordning blev ændret,
således at rabatten kom de personer til gode, der skulle refundere politiets udgifter ved transporten)
90.171

(Spørgsmål om hjemmel for påbud om opgravning af olietank. Påbudet
byggede på en konstateret olieforurening og en antagelse om, at en olietank var utæt. Der havde ikke været sikkert grundlag for at antage, at
tanken var utæt. Miljøstyrelsen ændrede afgørelsen, hvorefter påbudet
havde hjemmel i olietankbekendtgørelsens § 16, stk. 4. Kritik af, at styrelsen først efter at have haft sagen forelagt for 4. gang fik klargjort det
hjemmelsmæssige grundlag for afgørelsen)

90.227

(Begrænsninger i tvangsfjernet barns adgang til fortrolige samtaler med
moderen. Et så væsentligt indgreb i privatlivets fred måtte kræve klar og
sikker hjemmel i lovgivning. Kritik af, at indgrebet blev anset for hjemlet i medfør af en analogi af regler om brevkontrol udstedt i henhold til
bistandsloven. Ej fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere de gældende regler som værende uden hjemmel eller grundlovsstridige)

90.232,
(94.511,
96.403)

(Kontanthjælp til udøvelse af samværsret med børn i udlandet. Der kunne ikke blot ved en henvisning til bistandslovens § 1 gives afslag på
hjælp efter lovens § 46, stk. 1, 2. pkt., til udgifter i forbindelse med udøvelse af en samværsret i tilfælde, hvor ansøgeren bor i Danmark, men
barnet opholder sig i udlandet. Henstillet, at Den Sociale Ankestyrelse
ændrede praksis i overensstemmelse hermed)

90.243

(Bistandsloven blev fortolket i lyset af ægteskabslovgivningens princip
om ægtefællers selvstændighed)

90.291

(Under henvisning til praksis vedrørende fortolkningen af godskørselsloven og den dagældende buslov havde to ansøgere fået afslag på ansøgning om tilladelse til henholdsvis godskørsel samt turist- og bestillingskørsel på grund af tidligere økonomiske vanskeligheder. Afslag måtte i
henhold til loven kræve, at der var udvist en personlig, kritisabel adfærd
fra ansøgernes side. Der var ikke tale om en sådan adfærd. Den omhandlede praksis havde ikke hjemmel i lovgivningen. De to ansøgninger blev
genoptagede)

89.78

(En resolution om samværsret indeholdt vilkår om, at barnet under besøg
hos samværsberettigede bl.a. ikke måtte deltage i Jehovas Vidners aktiviteter. Da der var tvivl om vilkårets rækkevidde, og da vilkåret faktisk
var blevet forstået således, at samværsret var udelukket, blev det henstillet, at Civilretsdirektoratet søgte vilkåret præciseret)
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89.109

(Fortolkning af dispensationsbeføjelse. Der var ikke i en dispensationsbeføjelse støtte for den fortolkning, som Landbrugsministeriet havde anlagt. Henstillet, at ministeriet traf en ny afgørelse)

89.130

(Tilbagekaldelse af miljøtilladelse. Det var ikke godtgjort, at betingelserne for tilbagekaldelse var opfyldte. Afgørende efter miljøbeskyttelsesloven var hensynet til beskyttelsen af grundvandsinteresser, og Miljøstyrelsen havde ikke foretaget en konkret vurdering af risikoen for grundvandsforurening. Miljøstyrelsen annullerede herefter afgørelsen)

89.200

(Ikke lovligt, at Persontrafikrådet i tilladelser til et selskab til turist- og
bestillingskørsel havde fastsat vilkår om, at den ansvarlige leder af selskabet skulle eje et selskabs anparter helt eller delvist. Ved en afgørelse
om tilladelsens bortfald kunne der derfor ikke lægges vægt på tilsidesættelsen af dette vilkår)

89.216,
(93.417)

(Kritik af, at karakterfastsættelse ikke var sket på baggrund af en samlet
drøftelse blandt et bedømmelseskollegiums medlemmer. Efter reglerne
skulle afgørelsen træffes efter rådslagning. Henstillet, at bedømmelseskollegiet genoptog sagen)

88.32

(Arbejdsministeriet havde i en bekendtgørelse fastsat regler om ret til efterløn. Disse regler var ikke i overensstemmelse med arbejdsløshedsforsikringsloven, således som den var blevet fortolket af Ankenævnet for
Arbejdsløshedsforsikringen. Ministeriet havde ikke haft hjemmel til at
fastsætte regler, der indebar en fravigelse eller en bindende fortolkning
af loven. Efterfølgende skete der en lovmæssig afklaring af det omhandlede problem)

88.69

(En kommunes økonomiske medvirken til gennemførelse af et hotelprojekt havde hjemmel i de ulovbestemte kommunalfuldmagtsregler)

88.98

(Der var hverken i lov eller i forarbejder støtte for den antagelse, at den
del af et samliv, der foregik under ombudsmandens behandling af en udlændings sag, ikke skulle indgå med fuld vægt ved vurderingen af samlivets varighed, når Justitsministeriet i den foreliggende situation havde
udsat klagerens udrejsefrist med henblik på ombudsmandens behandling
af sagen)

88.100

(Det måtte have stået klart for Direktoratet for Udlændinge og for Justitsministeriet, herunder justitsministeren, at en forsinkelse af sagsbehandlingen i familiesammenføringssager kunne få adskillige flygtninge
til at forsøge at vende tilbage til hjemlandet. Efter almindelige ansvarsprincipper var der således tilstrækkeligt grundlag for at fastslå myndighedernes ansvar)
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88.112

(Der blev anvendt en udvidende fortolkning, når et andet resultat i den
konkrete situation vedrørende retten til et navn ville være urimeligt.
Henstillet, at Familiedirektoratet traf afgørelse om at give en pige tilladelse til at bære navnet Bjørn som mellemnavn, selvom det ikke havde
været muligt at føre bevis for, at der i forældreleddet var tale om et mellemnavn og ikke et yderligere fornavn)

88.184

(Kritik af, at Den Sociale Ankestyrelse havde truffet afgørelse om, at der
ved beregningen af kontanthjælp efter bistandsloven skulle fradrages et
efterbetalt sygedagpengebeløb. Henstillet til, at ankestyrelsen genoptog
sagen)

88.221

(En rektor kunne forbyde en person at opholde sig på universitetet, uden
at der kunne stilles krav om hjemmel herfor i en lovbestemmelse. Derimod kunne inddragelse af årskort alene ske ved beslutning truffet af
konsistorium)

87.147

(Kritik af Socialministeriet fortolkning af bistandslovens 67, stk. 1. Der
kunne ikke træffes beslutning om »begrænsning« af samværet mellem
barn og forældre, når betingelserne for at »afbryde« samværet ikke var
opfyldt og i øvrigt med den konsekvens, at de to former for beslutninger
var undergivet forskellige klageordninger)

86.82

(Forbud om at opholde sig i en bestemt restauration måtte anses som et
indgreb af ringe intensitet i forhold til adressaten. Ikke kritik af, at en politimester og Justitsministeriet havde fortolket udtrykket »gjort sig skyldig i strafbare handlinger« i restaurationslovens § 31, stk. 2, således, at
forbudet kunne meddeles, forinden der var faldet dom i en straffesag)

86.93

(Organist fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder)

83.71

(Tvivl om, hvorvidt der var tilstrækkeligt grundlag for at inddrage en
port i en andelsboligforenings ejendom som fælles adgang for flere ejendomme. Der blev lagt vægt på Boligministeriets tidligere praksis samt, at
der var tale om et forholdsvis begrænset indgreb. Der var herefter ikke
tilstrækkeligt grundlag for kritik)

83.205

(De sociale myndigheder havde afbrudt kontakten mellem tvangsfjernede børn og deres mormoder. Der manglede et udtrykkeligt lovgrundlag
for de administrative beslutninger)

82.275

(Kritik af, at en kommune lod et byggeri gå i gang, uden de nødvendige
tilladelser var givet. Tilladelserne blev imidlertid efterfølgende indhentet
fra planmyndighederne. Der var ikke grundlag for at foretage yderligere
i sagen)
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81.39,
(82.299)

(Arbejdstilbud som viceværtmedhjælper til en ingeniør faldt udenfor,
hvad der i forhold til ingeniøren kunne anses for et rimeligt tilbud om
arbejde i den forstand, dette udtryk var anvendt i lovgivningen om arbejdstilbud til langtidsledige)

81.88

(En politimester gav en pølsemand afslag på at holde åbent efter midnat.
Spørgsmålet var, om pølsevognen kunne sidestilles med en restaurant,
idet der var hjemmel til at give tilladelse til, at et nærmere bestemt antal
restauranter kunne holde åbent. Industriministeriet var af den opfattelse,
at udtrykket »restauration« i loven også omfattede pølsevogne. Ikke kritik af denne opfattelse, da den havde støtte i lovens forarbejder)

81.196

(Miljøbeskyttelseslovens § 68, stk. 1, om underretning mv. af adressaten for afgørelse om påbud og forbud kunne ikke generelt anses for
uanvendelig i forhold til påbud om at berigtige ulovlige forhold)

80.145

(Bistandslovens § 58, hvorefter der til handicappede kan ydes støtte til
hjælpemidler, kunne sprogligt fortolkes således, at den også omfattede
sekretærbistand)

80.481

(Anbefalet, at DSB fik regler, som dem politiet havde, når uafhentet hittegods blev solgt)

79.379

(Ikke kritik af Planstyrelsens opfattelse, hvorefter en byplanvedtægt dels
indeholdt fornødent planmæssigt grundlag for opførelse af en ny bebyggelse, således at udarbejdelse af lokalplan ikke var nødvendig, dels indeholdt så præcise bestemmelser om udformningen af byggeriet, at kommuneplanlovens almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser måtte anses for at være fraveget)

78.154

(Afgørelser vedrørende foreløbige foranstaltninger efter bistandslovens §
127 er meget indgribende og kræver derfor klar lovhjemmel)

77.138

(Kritik af, at et statsfængsel ved behandlingen af en sag om overførsel
fra åben til lukket anstalt ikke havde fulgt de procedureregler, der var
fastsat for behandling af sådanne sager)

77.226

(Udvidende fortolkning, hvor et andet resultat i den konkrete situation,
der vedrørte fortolkning af arveafgiftslovens § 7, stk. 2, ville være urimeligt)

77.228

(Ministersvar, der ikke var optaget i folketingsudvalgets betænkning,
kunne ikke tillægges afgørende fortolkningsmæssig betydning)

77.521

(Udvidende fortolkning, hvor et andet resultat i den konkrete situation,
der vedrørte fortolkning af en bestemmelse i kollegieloven af 1966, ville
være urimeligt)
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76.295,
(90.291)

(Sagen vedrørte en afgørelse af forholdsvis indgribende karakter. Der
måtte derfor tilsvarende stilles krav om forholdsvis klar hjemmel)

75.82

(Flytning fra åben til lukket anstalt ansås som et indgreb, der krævede
stærkere grunde end den oprindelige beslutning om anbringelse i åben
anstalt)

75.242

(Ordene »hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet« i folkeskolelovens bestemmelse om skolebefordring måtte fortolkes på grundlag af en bedømmelse af trafikken, ikke af barnets tilvænning til trafik)

75.290

(Henstillet til, at Matrikeldirektoratet slettede en landbrugsnotering, der
var foretaget på en ejendom, som anvendtes til staudegartneri, og som
efter bestemmelserne i en tidligere landbrugslov ikke kunne noteres som
landbrug. Under henvisning til forarbejderne til den nugældende landbrugslov samt til den væsentlige betydning, det havde for ejeren af ejendommen, om den noteredes som landbrug, ansås det for betænkeligt på
det foreliggende grundlag at lægge til grund, at landbrugsnotering også
skulle kunne ske i det konkrete tilfælde, hvor notering med rette ikke var
sket efter de tidligere regler)

75.635

(Kritik af Ministeriet for Offentlige Arbejders fortolkning af begrebet
»sygetransport« i færdselsloven ud fra nogle nærmere angivne synspunkter. Bl.a. kunne en fortolkning, der indebar en ændring af den tidligere fortolkning lettere lade sig gennemføre ved elastiske lovbestemmelser end ved lovbestemmelser som den foreliggende, hvor der var
spørgsmål om valg mellem 2 fortolkningsmuligheder)

74.56

(Københavns byggelov omfattede efter sin ordlyd ikke »Holmens område«. Denne bestemmelse blev forstået således, at undtagelsen kun gjaldt
i det omfang, området blev benyttet af marinen)

74.82

(Skattevæsenets forståelse af ordene i loven var vel i overensstemmelse
med almindelige skatteretlige principper, men i det foreliggende tilfælde
førte dette til et mindre rimeligt resultat)

74.416

(Ikke kritik af Ministeriet for Offentlige Arbejders afgørelse i henhold til
råstoflovens § 5, stk. 1, hvorefter en indvinding af grus og sten, som lovligt var påbegyndt på den del af et matr. nr., der lå nord for en hovedlandevej, ikke uden tilladelse efter råstoflovens § 4 kunne fortsættes på den
del af ejendommen, der var beliggende syd for hovedlandevejen. Ministeriets praksis ansås ikke for at være i strid med lovens ordlyd eller lovens forarbejder)
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73.116

(Tiltrådt, at en kollegianer ikke havde ret til boligsikring. Efter loven
skulle modtageren benytte en beboelseslejlighed. Lejlighed blev fortolket som beboelsesrum med køkken, der udelukkende anvendes af lejeren)

73.375

(Efter pensionskasseloven skulle den, der træder ud, have udbetalt
mindst sit eget og virksomhedens indskud med renter, men med fradrag
for forsikringsrisiko. Forvaltningen godkendte vedtægter, der bestemte,
at der ved udtræden kunne fradrages for administrationsbidrag. Denne
praksis kunne ikke give anledning til afgørende retlige betænkeligheder,
selv om udtrykkelig lovhjemmel savnedes)

72.146,
(73.351)

(Et cirkulæres formulering tydede på, at myndighederne forholdt sig mere frit i forhold til skønnet, end tilfældet var. Henstillet, at cirkulærets
formulering blev bragt i overensstemmelse med praksis)

72.223

(En overgangsbestemmelse vedrørende uddannelseskrav til revisorer
burde fortolkes udvidende i tilfælde, hvor en person var lige så god som
den, der faldt ind under overgangsbestemmelserne, og hvor afslag ville
være ubilligt)

70.63

(Ikke kritik af, at ordet »veje« i naturfredningslovens regel om offentlig
adgang til private skove blev fortolket i overensstemmelse med ministeriets svar til folketingsudvalget under lovforslagets behandling i Folketinget og dermed imod forstteknisk indarbejdet sprogbrug)

67.30

(Boligministeriet forlængede sædvanligvis alene med hjemmel i motiverne et byplansforslags suspensive virkning. Henstillet, at der blev skaffet hjemmel i loven)

66.64

(En folketingsbeslutning om afsendelse af et FN-kontingent til udlandet
var ikke tilstrækkeligt grundlag til at beordre en værnepligtig til at gøre
tjeneste i udlandet)

66.74

(Hvorvidt en bygning var omfattet af byudviklingslovens bestemmelser
om, at der ikke krævedes tilladelse til gartneri i yderzone. Gartnerier var
lovlige, hvorfor myndighederne måtte sandsynliggøre omgåelseshensigt)

66.76

(Kirkeministeriet afslog en ansøgning om at flytte ansøgerens afdøde hustrus urne til et familiegravsted i en anden by. Kritik, da der var tilstrækkelig lighed mellem klagerens sag og to andre sager, hvor der var givet
tilladelse)

57.186

(Eftersyn af et skab på en kaserne skulle ikke betragtes som husundersøgelse i grundlovens forstand. Eftersynet skete derimod som led i bestræbelserne på at holde hygiejnen i orden)
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55.80

(Efter de ældre skattelove for København skulle der udskrives skattevalg, hvis kommuneskatten steg over en vis grænse. Det gjaldt dog ikke,
hvis nye love medførte skatteforhøjelse. Denne bestemmelse fortolkedes
således, at den også omfattede andre udefra kommende begivenheder,
som hverken kommunalbestyrelsen eller kommunens vælgere kunne gøre noget ved)

Spørgsmålet om generelle hjemmelskrav er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
04.569 (621), 03.734 (777), 03.794 (886), 98.723 (766ff. og 781), 95.481 (545ff.), 95.437
(43, 451ff., 456ff., 461ff., 471 og 474ff.), 92.363 (35f.), 91.207 (250f.), 90.458 (31 og
505ff.), 90.339 (354f., 388f. og 424f.), 88.249 (258 og 292).

3.5.1.1.

Lovlige kriterier

Et kriterium er defineret som betegnelsen for en del af den manglende sproglige beskrivelse af retsfaktum, nærmere betegnet lige netop så meget som er
nødvendigt for at afgøre, om et faktum er relevant i den forstand, at dets eksistens kan få betydning under afvejningen.
Afgørelsen, af om et kriterium er lovligt eller ikke, træffes ved brug af alle de retskilder, der kan blive tale om at anvende i den konkrete situation.
Et kriterium kan være mere eller mindre præcist. Hvor et meget præcist
kriterium ofte vil være sammenfaldende med det relevante faktum i den konkrete sag, gør dette sig ikke gældende ved anvendelsen af bredere kriterier.
Hvor præcist man kan udtrykke kriterierne, og om disse kan anses for at være udtømmende, afhænger af den underliggende retsregel.
Hvis en myndighed f.eks. træffer en afgørelse udelukkende begrundet i
ønsket om at »straffe« en borger, vil det normalt være klart usagligt og dermed være udtryk for, at der er inddraget et ulovligt kriterium.
Konkrete domme:
2006.576/2 H

(Da der ikke var grund til at antage, at Naturklagenævnet ikke havde foretaget en afvejning af de relevante og lovlige kriterier i afgørelsen af,
om der kunne meddeles dispensation til etablering af et kystsikringsanlæg, eller at afgørelsen i øvrigt var i strid med lighedsprincippet, blev
nævnet frifundet)

2006.639 H

(Integrationsministeriet anset for berettiget til at fastsætte
forsørgerpligtskrav som vilkår i opholdstilladelse, da ansøgerens og
dennes ægtefælles forhold ikke gav grundlag for at fravige
udgangspunktet om, at et sådant krav skulle stilles)

418

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis

2006.657/2 V

(En beslutning i forsvarskommandoen om ikke at tildele to
elektromekanikere i forsvaret individuelt løntillæg, selvom begge var
indstillet hertil af flere chefer, anset for at være ugyldig, da
forsvarskommandoen havde tilsidesat lighedsgrundsætningen, da
forsvarskommandoen ikke havde taget skridt til at sikre, at
fællestillidsmandens modstand mod at tildele de to mekanikere
individuelt løntillæg ikke var begrundet i mekanikernes medlemskab i et
andet fagforbund end det, tillidsmanden var medlem af. Mekanikerne
tildeltes erstatning, da lønforhandlingerne ikke kunne genoptages)

2006.1028 H

(Energistyrelsen havde ikke tilgodeset ulovlige hensyn ved at nægte et
gartneri tilskud til etablering af decentralt kraftvarmeværk, da
forarbejderne til loven om statstilskud til energibesparelser pegede i den
retning, at der ikke skulle gives tilskud til decentrale kraftvarmeværker,
der fortrængte centrale værker. Ligeledes var det ikke ulovligt, at
Energistyrelsen – trods pligt til at skønne – havde opstillet en
prioriteringsregel gående på, at nye naturgasbaserede kraftvarmeværker
inden for det pågældende centrale kraftvarmeværks nuværende
forsyningsområde ikke burde fremmes med tilskud. Det var ikke i strid
med ligebehandlingsprincippet, at Energistyrelsen havde givet et andet
gartneri tilskud til etablering af decentralt kraftvarmeværk, da dette
gartneri ikke i forvejen var forbundet med det centrale værk)

2006.1439 H

(Ud fra en sproglig fortolkning af FN-konventionen fandt hverken
landsretten eller Højesteret hjemmel til at fritage pensionsydelser
modtaget fra FN fra beskatning i Danmark, da den relevante
skattefritagelsesbestemmelse kun gjaldt personer, der på tidspunktet for
udbetaling af ydelserne aktuelt var ansat i FN. Dette var heller ikke i
strid med EMRK art. 14 eller det forvaltningsretlige
ligebehandlingsprincip, trods tidligere EU-ansattes skattefritagelse også
af pensionsydelser, da tidligere EU-ansatte betalte skat til EU af
ydelserne)

2005.397 S

(Det var i strid med ligebehandlingsprincippet, at Sikkerhedsstyrelsen
havde påbudt en række barnevognsimportører at fjerne nogle barnevogne fra markedet, der efter styrelsens opfattelse udgjorde en sikkerhedsrisiko, da styrelsen ikke havde påbudt andre importører af lignende barnevogne med tilsvarende mangler at fjerne vognene. Det var tillige i strid
med proportionalitetsprincippet, at Sikkerhedsstyrelsen ikke forinden
påbud blev nedlagt, havde overvejet i fornødent omfang i samarbejde
med producenter og importører i hvilket omfang, mindre indgribende
forholdsregler kunne tages i anvendelse. Påbudene blev anset for ugyldige som følge af disse forhold samt flere sagsbehandlingsfejl)

2005.1558 H

(Amtets praksis om tilladelse til opførelse af nyt sommerhus, når det
skete til udskiftning af gammelt sommerhus, der var lovligt opført før
planlovgivningen trådte i kraft, kunne ikke overføres til udskiftning af
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gammel fast opstillet campingvogn med ny, og det var lovligt og sagligt,
at myndighederne anlagde en særligt restriktiv praksis med hensyn til
opstilling af campingvogne)
2005.1741 H

(Det var ikke i strid med ligebehandlingslovens § 2 eller EU-direktivet
om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, at
der ved vurderingen af erhvervsevnenedsættelse tages hensyn til, i hvilket omfang invaliditeten reducerer førtidspensionsansøgerens mulighed
for at passe sit arbejde i hjemmet, når den pågældende før invaliditeten
har valgt at udnytte sin arbejdsevne helt eller delvis på denne måde)

2005.2527/2 H

(En kommune afslog af give dispensation til et hegn, der var opført i
vejskellet i strid med en lokalplan. Det kunne ikke gøre kommunens
afslag i strid med ligebehandlingsprincippet og dermed ugyldigt, at
kommunen, selvom kommunen havde tilsynspligt i henhold til
lokalplanen, ikke skred ind overfor overtrædelser uden en konkret årsag
hertil, og siden i hvert fald 1995 havde været bekendt mere flere tilfælde
af tilsidesættelse af lokalplanens bestemmelser)

2005.2809 H

(Det var ikke muligt at finde et bedre kriterium til vurderingen af, om der
i strid med en lokalplan var etableret mere end én bolig på en ejendom,
end det af kommunen og Naturklagenævnet anvendte. Begrebet var i
kraft af en lang og fast administrativ praksis fastlagt ud fra, om der i
byggelovens forstand var etableret lejlighedsskel. Derfor blev Naturklagenævnet frifundet)

2005.2885 H

(For at sikre, at offentligheden havde mulighed for at komme med kvalificerede indsigelser mod et lokalplansforslag, skulle lokalplansforslaget
indeholde beskrivelse af påvirkninger af ikke kun det af lokalplanen omfattede område, men også af tilstødende områder. Især skulle hensynet til
et nærliggende fredet område inddrages i forbindelse med udarbejdelse
af lokalplansforslaget have været inddraget. På trods af mindre væsentlige fejl ved beskrivelser og visualiseringer omkring placeringen af vindmøller i henhold til lokalplanen nær det fredede område, var der imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag til at anse lokalplanen for ugyldig eller til
at pålægge myndighederne erstatningsansvar)

2004.819/2 H

(Landsretten fandt efter en konkret vurdering ikke, at der i en sag om
godkendelse til oprettelse og drift af et bestillingskontor var foretaget et
usagligt skøn)

2004.1591 H

(En kontorchef i et amt blev af amtet fundet uegnet til at bestride
stillingen som kontorchef. Amtet tilbød på denne baggrund i en
meddelelse kontorchefen at blive omplaceret til stillingen som konsulent
med lønnedgang. Omplaceringen blev imidlertid aldrig som krævet af
amtet i meddelelsen bekræftet af kontorchefen. Efter at forhandlingerne
mellem kontorchefens fagforbund og amtet brudt sammen, blev
kontorchefen herefter afskediget. Da amtets diskretionære afskedigelse
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af kontorchefen ville kunne være sket, uden at der blev tilbudt denne en
omplacering, og da der ikke var grundlag for at kritisere amtets skøn, var
afskedigelsen ikke ugyldig)
2004.1828 H

(Gebyrer, der opkræves af kommunerne for tilladelser i byggesager, forudsætter lovhjemmel. De byggesagsgebyrer, som kommunen beregnede
sig i 1998, var for bl.a. erhvervsbyggeri fastsat i medfør af bestemmelserne i kap. 1.10 i bygningsreglementet af 1. april 1995 (BR 95), der
igen havde hjemmel i byggelovens § 28, stk. 1, hvorefter bolig- og byministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven. Gebyr på ca. kr.
350.000 for udstedelse af byggetilladelse havde fornøden hjemmel, da
forholdet mellem indtægterne fra byggesagsgebyrerne og udgifterne på
byggesagsområdet nødvendigvis måtte vurderes over en periode på flere
år, og da gebyret var fastsat efter almindelige principper inden for byggesagsområdet)

2004.2024 Ø

(Nedsættelse eller bortfald af servicebetalingen efter den sociale lovgivning kan kun ske efter et konkret skøn over behovet i det enkelte tilfælde, og kun hvor beboerne havde ganske særlige udgifter, der var forårsaget af den pågældendes handicap. Det var ikke udelukket at inddrage
økonomiske kriterier/betalingsevne i denne skønsudøvelse, hvilket er i
overensstemmelse med de almindeligt gældende principper i den sociale
lovgivning. De i den konkrete sag påberåbte udgifter til transport kunne
efter landsrettens opfattelse ikke anses for sådanne særlige udgifter forårsaget af den pågældendes handicap, der undtagelsesvis kunne berettige
til nedsættelse af servicebetalingen)

2003.47 H

(Arbejdsskadestyrelsen traf en midlertidig afgørelse om erhvervsevnetab, idet styrelsen afgørende lagde vægt på den skadelidtes forventede
erhvervsevne efter endt omskoling. Dette tilsidesatte Højesteret, da afgørelsen alene skulle træffes ud fra et skøn på afgørelsestidspunktet over,
hvad erhvervsevnetabet aktuelt er)

2003.388 H

(Det forhold, at de sociale myndigheder i enkelte tidligere tilfælde efter
en konkret vurdering havde suspenderet den 20-årige forældelsesfrist,
bevirkede ikke, at det var i strid med lighedsgrundsætningen, at forældelsesfristen i den foreliggende sag ikke blev anset for suspenderet)

2003.646 H

(Kommune nedsatte administrationsbidrag til selvejende dagsinstitutioner. Dette fandtes berettiget, da daginstitutionerne ikke kunne godtgøre,
at det ikke var muligt at føre en forsvarlig administration for det fastsatte
beløb. Kommunen varetog et besparelseshensyn, som Højesteret anså
for lovligt, og daginstitutionerne kunne ikke bevise, at kommunerne reelt
ønskede at overtage driften af institutionerne. Det fandtes heller ikke bevist, at lighedsgrundsætningen var blevet tilsidesat)
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2003.1371 V

(En tilladelse til at ændre dyrehold på en landbrugsejendom indeholdt
vilkår om, at godkendelsen bl.a. udløb ved ejerskifte og bortforpagtning.
Dette stred med det almindeligt anerkendte princip indenfor miljøretten,
hvorefter godkendelser knytter sig til virksomheden og ikke til ejeren, og
således blev dette vilkår i tilladelsen ophævet)

2003.2650 Ø

(Ikke tilstrækkelig klarhed i hjemmelsgrundlaget til at inddrage udbetalte
sygedagpenge i beregningen af arbejdsmarkedsbidrag)

2002.235 H

(Sundhedsministerens afslag på, at der kunne ydes tilskud efter sygesikringsloven til tandeftersyn hos selvstændigt praktiserende tandplejere, fandtes ikke ugyldigt. Der blev lagt vægt på, at tandplejerne havde væsentlig lavere faste omkostninger, samt at sådanne tilskud ville
forøge sygesikringens udgifter. I forarbejderne til lov om tandpleje var
det forudsat, at der ikke skulle ydes efter sygesikringslovens til eftersyn og behandling hos disse tandplejere. Fastslået, at ministeriet ikke
havde handlet i strid med lighedsgrundsætningen eller havde varetaget
usaglige hensyn)

2002.333 H

(Politi fandtes ikke erstatningsansvarlig for ikke behørigt at have underrettet ejeren af en stjålet bil om, at den var fundet, inden den atter blev
stjålet)

2002.1020 H

(Ved oprettelsen af et koordinationsudvalg besluttede byrådet i en kommune, at Kristelig Fagbevægelse skulle deltage i udvalget. Dette medførte, at LO, DA og FTF nægtede at deltage, hvorefter kommunen tilbagekaldte beslutningen. Da tilbagekaldelsen var båret af hensynet til at få et
funktionsdygtigt udvalg, der kunne medvirke til at skabe et rummeligere
arbejdsmarked, og at dette måtte forudsætte deltagelse fra arbejdsmarkedets hovedorganisationer, var der ikke ved beslutningen varetaget usaglige hensyn. I fald fagforeningernes afvisning var båret af usaglige hensyn, kunne dette ikke ændre ved dette)

2002.1118 Ø

(Kommune afskedigede en pædagogmedhjælper, som var tiltalt for seksuelle overgreb på børn. Trods han senere frifandtes, var der sket et tillidsbrud, der bevirkede, at han ikke kunne vende tilbage som pædagogmedhjælper. Det måtte lægges til grund, at afskedigelsen af A var begrundet i, at det ville være umuligt for ham i fremtiden at arbejde som
pædagogmedhjælper i kommunen. Retten fandt, at begrundelsen for at
afskedige ham var saglig, selv om afskedigelsen fandt sted, inden udfaldet af straffesagen mod ham var kendt)

2002.1761/2 H

(A havde bygget en tennisbane med omkransende hegn, men blev af amtet påbudt at rive tennisbane med hegn ned. Det faktum, at en nabo havde fået dispensation til at opstille et hjortehegn, fandtes ikke efter oplysningerne at bevirke, at afgørelsen var i strid med lighedsgrundsætningen)
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2002.1820 H

(En kommune udstedte et påbud til fire ejere af ejendomme beliggende i
det åbne land om at etablere et rensningsanlæg. Formålet med dette krav,
som blev stillet til ca. 150 ejere af ejendomme, der udledte spildevand,
var at begrænse tilledning af fosfor til en sø, således at den fastsatte
vandkvalitetsmålsætning kunne opfyldes. Kommunen udstedte efterfølgende et tilsvarende påbud til fire ejere af ejendomme, som udledte husspildevand til en noget mindre sø. De otte ejere anlagde retssag mod
kommunen med påstand om, at de meddelte påbud var ugyldige. For så
vidt angik ejerne af ejendomme med udledning til den mindre sø, blev
kommunen frifundet, idet det bl.a. udtaltes, at et påbud vel beror på en
konkret vurdering, men i et tilfælde som det foreliggende kunne der
træffes afgørelse på grundlag af almindeligt anerkendte normtal for miljøbelastningen, at betingelserne for at udstede påbud på dette grundlag –
at ejendommens afløbsforhold er oplyst, at der er fastsat en vandkvalitetsmålsætning for recipienten, som ikke er opfyldt, og at ejendommens
spildevand bidrager til forureningen – var til stede, at formuleringen af
hjemmelsbestemmelsen ikke gav grundlag for at antage, at et påbud ikke
kunne gives ved angivelse af grænseværdier, og at det ikke var godtgjort, at udgifterne ville stå i misforhold til formålet)

2002.1854 V

(En kommune udbød en række byggegrunde til salg. Området var omfattet af en byggelinje i henhold til en lokalplan, som havde ringe eller ingen betydning for de fleste af grundene, men omfattede en betydelig del
af grundarealet af en grund. Der blev søgt byggetilladelse hertil. Med
den påtænkte placering ville byggeriet, især garagen, overskride byggelinjerne. Udvalget for Teknik og Miljø meddelte afslag på dispensation
fra skovbyggelinien for boligbebyggelse og garage. Byggeriet var på det
tidspunkt gået i gang. Kommunen meddelte herefter påbud om at standse
byggeriet. Udtalt, at det ikke var bevist, at kommunens afgørelse tillige
var båret af planmæssige hensyn. Landsretten fastslog, at kommunens
afgørelse var ugyldig)

2001.83 H

(Efter et alvorligt sammenstød mellem en gruppe danske og en gruppe
somaliske elever, der udsprang af, at somalierne foretog en religiøs bøn
på et af AMU-Centerets fællesarealer, tilkendegav AMU-centerets ledelse over for den danske gruppe, at der ville ske bortvisning, hvis der opstod tilsvarende situationer. Over for den somaliske gruppe blev det tilkendegivet, at der ikke længere måtte bedes på fællesarealer, men gerne
visse andre steder i centeret, og at en overtrædelse af forbudet ville medføre bortvisning. En af somalierne, der utvivlsom havde forstået tilkendegivelsen, herunder konsekvenserne af en overtrædelse, overtrådte herefter påbudet ved at bede på et fællesareal. Derfor blev han bortvist.
Denne bortvisning kunne ikke anses som en forskelsbehandling begrundet i den pågældendes tro, men derimod alene som en disposition, der
var truffet for at sikre den fornødne ro og orden af hensyn til centerets
funktion. Dispositionen var omfattet af ledelsens kompetence til at varetage den daglige drift af centreret)
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2001.207 V

(En leder af en musikskole, der havde fortalt om sin tilknytning til Jehovas Vidner, blev umiddelbart herefter afskediget. Under en efterfølgende
sag tilkendegav myndigheden, at afskedigelsen var begrundet i den pågældendes manglende lederevner. Da det imidlertid af dagsordenen samt
af referatet fra bestyrelsesmødet, hvori beslutning om afskedigelse blev
truffet, fremgik, at afskedigelsen var begrundet i lederens private forhold, fandt landsretten det for bevist, at myndigheden havde handlet
usagligt, og at afskedigelsen var i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet)

2001.493 V

(Efter en konkret vurdering fandt landsretten ikke, at en arbejdsgiver
havde godtgjort, at afskedigelse ikke skyldes den pågældendes medlemskab af en kommunalbestyrelse. Derfor skulle der betales en godtgørelse
efter den kommunale styrelseslov § 16 d)

2001.915 V

(I forbindelse med ekspropriation af en del af en ejendom og den efterfølgende ekspropriation af en forkøbsret til ejendommen fandt landsretten ikke, at den tinglyste forkøbsret kunne anses for bortfaldet i medfør
af vejlovens § 51, stk. 3, i forbindelse med den oprindelige ekspropriation af en del af ejendommens arealer, da restareal af ejendommen var
mere end 3 gange så stort som det areal, kommunen først havde eksproprieret. Kommunens ekspropriation af forkøbsretten fandtes herefter
ugyldig, da ekspropriation af en forkøbsret ikke var nødvendiggjort af de
anlægsformål, der er nævnt i vejlovens § 43, stk. 1)

2001.1138 V

(Naturklagenævnets dispensation fra en overfredningsnævnskendelse om
fredning af nogle arealer var ugyldig, Dispensationen havde ubestridt ikke hjemmel i den konkrete kendelses dispensationsbestemmelser. Den
konkrete meddelelse af en dispensation kunne endvidere ikke betegnes
som et spørgsmål, der ikke ville stride imod fredningens formål, hvorfor
der heller ikke findes hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Der
kunne over for det manglende hjemmelsgrundlag ikke tillægges betydning, at de ønskede forandringer var hensigtsmæssige)

2001.1264 H

(I forbindelse med behandlingen af en klage over en tilbygning meddelte
kommunen bygherren dispensation fra bygningsreglementet på visse betingelser. Denne dispensation indbragte borgeren til statsamtet, som
hjemviste sagen, da afgørelsen var truffet efter et forkert regelsæt. Efter
fornyet behandling af sagen gav kommunen en ny dispensation med
henvisning til andre bestemmelser men med de samme betingelser. Bygherrens nabo indbragte herefter sagen for domstolene, som lagde til
grund, at dispensationen ikke var usædvanlig eller i strid med kommunens praksis. Selv om der i forvaltningens indstilling til det tekniske udvalg var en redegørelse for de mulige erstatningskrav, der kunne opstå
som følge af sagen, var dette ikke tilstrækkeligt til en antagelse om, at
dispensation var givet, fordi kommunen skulle betale mindst muligt i erstatning. Højesteret fandt herefter ikke grundlag for at antage, at der var
lagt vægt på ulovlige kriterier)
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2000.577/1 H

(Ekspropriation ikke anset for ulovlig eller ugyldig, blandt andet fordi
ekspropriationen var nødvendig for at varetage de kulturhistoriske formål, som kommunen ønskede at varetage)

2000.1099/1 H

(Ikke anset for usagligt eller urimelig forskelsbehandling, at Færdselsstyrelsen i en standardtypegodkendelse for påhængsredskab fastsatte hastighedsbegrænsning til 45 km/t og fastsatte en række krav, som skulle
være opfyldt, hvis et påhængsredskab skulle godkendes uden begrænsning af hastigheden)

2000.1196/2 H

(Ikke anset for at være i strid med det forvaltningsretlige lighedsprincip,
at et amt ikke tilbød IVF-behandling til uforklarligt barnløse og derved
behandlede denne gruppe anderledes end visse andre af ufrivilligt barnløse)

2000.1366 H

(Kommune kunne ikke anses for at have handlet usagligt eller illoyalt
ved at tilbagekalde lokalplanforslag på baggrund af modstand mod lokalplanforslaget fra borgerne i forbindelse med høringsfasen, selvom der
var indgået indledende aftale med en potentiel køber af ejendommen,
som lokalplanen vedrørte, om gennemførelse af et andelsboligprojekt på
ejendommen)

2000.1380 H

(Afgørelse om støjgrænser for en virksomhed hjemvist til Miljøstyrelsen
til fornyet behandling, da afgørelsen ikke som anført i Miljøstyrelsens
vejledning om ekstern støj fra virksomheder havde taget hensyn til den
faktiske karakter af området i nærheden af virksomheden)

2000.1509 H

(Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning kunne ikke medføre, at en
skatteyder havde krav på fradragsret som ejer af driftsmidler, som han
leasede, selvom skattemyndighederne ikke havde grebet ind over for andre, som med urette havde opnået fradrag i tilsvarende situationer)

2000.1668 H

(Den af amtet fastsatte fordeling af udgifterne til etablering af et dige efter kystbeskyttelsesloven var fastsat efter lovlige, objektive kriterier)

2000.1969 H

(Pålæg om tilslutningspligt til kollektiv vandforsyning for ejendom, som
havde nabovandforsyning, inden beslutningen om etablering af kollektiv
vandforsyning blev truffet, ikke i overensstemmelse med det forvaltningsretlige lighedsprincip. Alle andre ejendomme i området, hvor der
etableredes kollektiv vandforsyning, var i forbindelse med pålæg af pligten til tilslutning til den kollektive vandforsyning alene blevet vurderet
på baggrund af vandkvaliteten i egen vandforsyning/nabovandforsyning
og ikke på, om ejendommens vand kom fra egen vandforsyning eller nabovandforsyning)

2000.2412 H

(Ved prøvelse af Naturklagenævnets skøn i forbindelse med afgørelse af,
om der skulle ske fysisk eller retlig lovliggørelse, efter nævnet havde
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konstateret, at en gylletank var opført ulovligt, fastslog Højesteret, at
nævnet havde hjemmel til lægge vægt på hensynet til naboernes interesser, og at nævnet havde inddraget hensyn til størrelsen af den private
ejers økonomiske tab i sit skøn. Naturklagenævnets afgørelse, om at der
skulle ske fysisk lovliggørelse, blev stadfæstet af Højesteret)
1999.581 H

(Ved afskedigelse af medarbejder hos DR fandtes det ikke godtgjort,
at afskedigelsen skyldtes fagforeningsmæssige forhold, men at den var
begrundet i en omplacering, og at DR i denne sammenhæng havde
haft tilstrækkelige saglige grunde til at afskedige den pågældende
medarbejder)

1999.780 H

(Antaget, at der ved overdragelse af aktier var hjemmel i kildeskatteloven til at opkræve udbytteskat af overdragelsessummen. At der var
meddelt dispensation efter ligningsloven kunne ikke ændre dette. Det
faktum, at skattemyndighederne siden ændrede praksis, således at der
ikke skulle svares udbytteskat i det foreliggende tilfælde, medførte ikke, at afgørelsen var i strid med lighedsgrundsætningen)

1999.1178 H

(Ved Landsskatterettens omvurdering af grundværdi for nogle arealer,
der var overført til byzone, og som kommunen skulle overtage i medfør af frigørelsesafgiftsloven, var det lovligt at lægge vægt på, at
kommunen i forhold til andre arealer, som var omfattet af samme lokalplaner, dels havde betalt ekspropriationserstatning, dels havde betalt frigørelsesafgift)

1999.1713 H

(Ved afskedigelse af lektor pga. manglende opfyldelse af forskningsforpligtelser kunne det ikke medføre afgørelsens ugyldighed, at lektoren ikke var blevet partshørt vedrørende oplysninger i fagrådsformandens kommentar til bedømmelsesudvalgets foreløbige indstilling. Ved
afgørelsen blev der lagt vægt på den samlede ansættelsesperiode, og
ved vurderingen af lektoren forskningsindsats i perioden 1986-1991
blev der lagt vægt på fagrådsformandens brev. De anførte forhold
fandtes ikke at være i strid med forvaltningsretlige principper, og afskedigelsen ansås for gyldig)

1999.1849 H

(A blev nægtet fradrag for underskud i en virksomhed med udlejning
af et lystfartøj, selvom den anden medejer af fartøjet havde fået godkendt fradraget i sin kommune, da virksomheden ikke kunne anses
som erhvervsmæssig. Antaget, at der ikke på området var etableret en
fast administrativ praksis, og at nægtelse af fradraget ikke var i strid
med lighedsgrundsætningen)

1998.97 H

(Ikke grundlag for at anse afskedigelse af brandmand på grund af
sygdom for reelt at være begrundet i usaglige hensyn til brandmandens
foreningsforhold. Derimod ansås kommunen for at have gjort hvad man
kunne for at opfylde Højesterets dom om ophævelse af afskedigelse)
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1998.691/2 H

(Ved erstatningsudmåling for støjgener sondrede domstolene mellem,
om der var foretaget ekspropriation eller ej, hvilket var i overensstemmelse med hidtidig praksis. Erstatning fastsat skønsmæssigt til kr.
100.000)

1997.500 Ø

(Hyrevognsbevilling blev tilbagekaldt på grund af skattegæld. Landsretten fastslog, at lov om hyrekørsels § 8, stk. 3, alene hjemler inddragelse af hyrevognsbevilling pga. skattegæld vedrørende indtægt fra
hyrevognskørsel på grundlag af bevillingen. Ved opgørelsen af den
skattegæld, som kan begrunde inddragelse af bevillingen, skal ske fradrag af skatteindbetalinger, der er sket med midler hidrørende fra hyrevognskørslen, uanset at indbetalingerne skatteretligt er blevet afskrevet på restancer vedrørende anden virksomhed. Hyrevognsnævnets afgørelse ophævet og sagen hjemvist)

1997.724 H

(En kommune tilbagekaldte en hyrevognsbevilling pga. gæld til det
offentlige. Hovedparten af gælden var stiftet før ikrafttrædelsen af § 8,
stk. 3 i lov om hyrekørsel, hvorefter bevillingen blev tilbagekaldt.
Fastslået, at der måtte stilles strengere krav til grundlaget for tilbagekaldelsen, når der var tale om vis tilbagevirkende kraft, og da der var
tale om en afgørelse af meget indgribende karakter. Afgørelsen om
tilbagekaldelse anset for lovlig og gyldig, da afgørelsen var truffet under anvendelse af de kriterier, der fremgår af loven og bemærkningerne til loven, og da der ikke efter bevisførelsen var grundlag for at antage, at myndighederne havde tilsidesat det pligtmæssige skøn. Lagt
vægt på gældens størrelse, og at den af hyrevognschaufføren foreslåede afdragsordning ikke dækkede renterne ved gælden)

1997.827/2 H

(Efter omstændighederne meddelte Civildirektoratet oprejsningsbevilling til et kreditkortselskab, som havde kæret en skifteretskendelse om
gældssanering for en af selskabets kunder. Kæreskriftet var modtaget
for sent i skifteretten blandt andet pga. problemer med postomdelingen. Da det af Civildirektoratets udøvede skøn ikke fandtes, at hvile
på et usagligt eller et i øvrigt ulovligt grundlag, blev oprejsningsbevillingen ikke tilsidesat)

1997.1004/2 H

(Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse anset for med
rettet af have set bort fra nakkegener og andre defekter, som måtte anses for at bestå før ulykken)

1997.1508 H

(Efter en aftale indgået mellem Amtsrådsforeningen og Kommunale
Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) skulle tildelingen af
løntillæg ske ved aftale mellem amtsrådet og forhandlingsberettiget
organisationer. En ikke forhandlingsberettiget organisation anlagde
sag an mod et amtssygehus med påstand om, at sygehuset var forpligtiget til at indlede forhandlinger med dem. Det offentlige har som arbejdsgiver pligt ikke at forskelsbehandle ansatte efter deres fagorganisationsmæssige tilhørsforhold, og det ville være i strid med denne lig-
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hedsgrundsætning, hvis der ved tildeling af løntillæg i henhold til kollektiv aftale blev lagt vægt på organisationsforhold. Der er ved aftalen
risiko for, at en forhandlingsberettiget organisation ville kunne udnytte
situationen og skade ikke forhandlingsberettiget organisationer. Lokallønspuljen er imidlertid ikke organisationsopdelt, og en forhandlingsberettiget organisation vil handle retsstridigt, hvis den afviser at forhandle om et forslag om tildeling af lokalløn med henvisning til, at
medarbejderen ikke er medlem. Derudover er det ansættelsesmyndighedens opgave at påse, at der ved udmøntningen af den kollektive aftale i individuelle løntillæg ikke sker forskelsbehandling som følge af
fagforeningsforhold. Der blev ikke forelagt materiale for Højesteret, at
der på fornødent grundlag kunne antages, at lighedsgrundsætningen
blev overtrådt i praksis. På denne baggrund fandt Højesteret ikke, at
hverken lighedsgrundsætningen eller EMRK art. 11 var overtrådt. Sygehuset var dog efter funktionærloven forpligtiget til at forhandle med
den ikke forhandlingsberettiget organisation)
1996.326 V

(En kommunes udnyttelse af sin diskretionære afskedigelsesret efter tjenestemandslovens § 28 kunne ikke anses for at være sket under hensyn
til ulovlige kriterier. Domstolen savnede forudsætninger til at prøve det
skøn, som ligger i at vurdere tjenestemandens egnethed til at bestride sin
stilling)

1996.529 H

(Justitsministeriets fortolkning af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1,
fandtes ikke at have hjemmel i bestemmelsens ordlyd eller forarbejder,
hvorfor Justitsministeriets afslag på ansøgning om familiesammenføring
måtte anses for at være truffet på forkert retsgrundlag. Anvendelse af det
rigtige retsgrundlag ville have indebåret inddragelse af hensynet til den
nære familiemæssige tilknytning. Justitsministeriets afgørelse ophævedes)

1996.583 Ø

(Kommunes kunne ikke anses for at have handlet ulovligt i forbindelse
med udstedelse af dispensationer fra forbudet mod helårsbeboelse i
sommerhusområder ved blandt andet at have taget hensyn til de særlige
forventninger, som var skabt i forhold til dette område. Ikke grundlag for
at pålægge kommunen at tilbagekalde dispensationer)

1996.1139 H

(Skattemyndighedernes værdiansættelse af privat kørsel i firmabil anset
for ugyldigt, da myndighedens skøn havde bygget på interne retningslinier, som ikke fandt anvendelse i den pågældende situation)

1996.1462 H

(Afskedigelse af klinikassistent i skoletandpleje begrundet i fald i børnetallet ikke anset for usagligt (driftsmæssige forhold). Afgørelsen om afskedigelse af bestemt klinikassistent imidlertid anset for ugyldig, da garantiforskrifter var tilsidesat i forbindelse med sagsbehandlingen)

1996.1616 H

(Indenrigsministeriets afslag på opholdstilladelse med henvisning til, at
ansøgerens søn ikke var i stand til at forsørge ansøgeren, ophævet, da der
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forelå sådanne særlige forhold, at opholdstilladelse ikke burde betinges
af, at ansøgerens søn godtgjorde at være i stand til at forsørge den kærende)
1995.177 H

(Kommune ikke anset for at have tilsidesat det pligtmæssige skøn i forbindelse med afskedigelse af to tandlæger, fordi kommunen blandt andet
havde inddraget anciennitetsprincippet som et blandt flere hensyn i forbindelse med gennemførelse af en besparelses- og afskedigelsesprocedure i kommunen)

1993.307 H

(Ikke grundlag for at kritisere, at Hyrevognsnævnet lagde vægt på kriterierne årligt indkørte beløb og anciennitet ved den første frasortering af
ansøgere til hyrevognsbevillinger uden at foretage en nærmere individuel vurdering af ansøgningerne, da Hyrevognsnævnet ifølge bekendtgørelse havde pligt til at lægge vægt på disse kriterier ved udøvelsen af sit
skøn, og da antallet af ansøgere betydeligt oversteg antallet af ledige bevillinger)

1993.727 Ø

(Kommunes økonomiske og administrative problemer kunne ikke anses
for saglige hensyn, som kunne begrunde en forskelsbehandling af elever
i offentlige og private skoler, således at kun elever i offentlige skoler fik
gratis skolemælk)

1993.835 H

(Tilbagekaldelse af natbevilling gyldig, idet tilbagekaldelsen var begrundet i ordens- og miljøhensyn, som lovligt kunne varetages ved administration af restaurantloven)

1992.227 H

(Afslag på ansøgning om udstykning af en ejendom med henvisning til
kommuneplanlovens § 40, som var begrundet i, at forvaltningens ikke
ønskede at skabe præcedens, var ikke gyldigt, da dette ikke i sig selv
kunne begrunde et afslag, og da det var tvivlsomt om andre, lovlige hensyn kunne føre til et afslag på ansøgningen)

1991.358 Ø

(Ikke lovligt i forbindelse med godkendelse af lejere i almennyttige boliger at lægge vægt på lejernes nationalitet, idet kommunen derved varetog et hensyn, som ikke var hjemlet i lov om boligbyggeri og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser)

1990.892 H

(Socialudvalget i en kommune var forpligtet til at følge Den Sociale Ankestyrelses afgørelse og imødekomme en ansøgning om bistandshjælp til
betaling af transport af skurvogn til Frøstruplejren samt leje af skurvognen, selvom imødekommelse af ansøgningen ville indebære en tilsidesættelse af by- og landzoneloven, da ankestyrelsens afgørelse ikke led af
grove eller åbenbare mangler. Den Sociale Ankestyrelse havde fastslået,
at socialudvalget ikke var berettiget til at inddrage hensyn til by- og
landzoneloven i sin afgørelse, som er truffet med hjemmel i bistandsloven)
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1989.148 H

(Anset for lovligt at begrænse antallet af repræsenterede partier i afslutningsdebatten forud for folkeafstemningen om EF-pakken til partierne i
Folketinget, da programmet var tilrettelagt således, at der var en ligelig
deltagelse af repræsentanter for de forskellige synspunkter)

1988.784 V

(Vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed om forbud mod reklamer og
kommerciel sponsering ikke i strid med lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Lagt vægt på, at et flertal i Folketinget havde i forbindelse med
behandling af lovforslaget taget afstand fra hel eller delvis reklamefinansiering af lokal radiovirksomhed)

1987.311 H

(Beslutning om ændring af sagsfordelingen mellem magistraterne i Københavns Kommune anset for ugyldig, da der var tale om væsentlige
ændringer af sagsfordelingen mellem borgmestrene, og da borgmestrene
ikke var enige herom. De saglige hensyn, at den aktuelle fordeling forudsatte koordinering af planlægningsarbejdet mellem de to borgmestre,
og at dette ikke fungerede, kunne ikke tillægges afgørende betydning)

1986.864 H

(En kommunes beslutning om at brandbart affald fra erhvervsvirksomheder skulle underkastes forbrænding, og at dette skulle ske på kommunens forbrændingsanstalt anset for lovligt. Bestemmelse om, at forbrænding skulle ske ved kommunens forbrændingsanstalt kunne begrundes
sagligt i kontrolhensyn. På grund af sammenhængen mellem udgifterne
til renovationsvæsnet og forbrændingsafgifter, var der ikke grundlag for
at tilsidesætte ordningen som ugyldig, selvom det måtte lægges til grund,
at den indførte affaldsordning i væsentlig grad var motiveret af ønsket
om at nedbringe underskuddet på driften af renovationsvæsnet)

1986.898 H

(HT-dommen)(Sagen vedrørte gyldigheden af en afskedigelse af nogle
buschauffører, fordi deres udtræden af deres fagforening havde medført
blokader og arbejdsnedlæggelser på arbejdspladsen. Afskedigelsen ikke
anset for at være i strid med grundloven, men for at være i strid med lov
om beskyttelse mod afskedigelse pga. foreningsforhold og med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. De afskedigede havde ikke krav
på genansættelse, hvorfor afgørelsen ikke kunne anses for ugyldig)

1985.85 Ø

(Hensyn til ensartet forvaltning i tre nabokommuner eller overordnede
ordenspolitimæssige hensyn kunne ikke begrunde et indgreb i næringsindkomst, som hvilede på en bevilling, som bevillingshaverne havde
indrettet sig i tillid til. Afgørelse om begrænsning af natbevilling blev
derfor anset for ugyldig)

1983.986 Ø

(Afslag på ansøgning fra dansk læge på Færøerne om at blive beskattet
efter skattereglerne for fastboende anset for ugyldig, da afslaget var begrundet med, at landsstyret ifølge praksis alene meddelte dispensation til
statsborgere, som ved opvækst havde fået en fast og naturlig tilknytning
til Færøerne, hvilket var i strid med hjemmestyrelovens forbud mod at
der i lovgivning eller forvaltning gøres forskel på færinger og andre dan-
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ske statsborgere. Dispensationsansøgningen hjemvist til fornyet behandling i Landstinget)
1973.657 H

(Spørgsmål om gyldigheden af en ekspropriation foretaget med henblik
på anlæg af motorvej. Ministeriet for Offentlige Arbejder havde
eksproprieret en ejendom og derved nedlagt overkørsel fra ejendommen
til hovedvejen. Ifølge det for Højesteret oplyste var det egentlige formål
med nedlæggelsen af overkørslen og den i den forbindelse foretagne
ekspropriation at gennemføre en omfordeling af arealer ved motorvejen,
som var aftalt med en anden ekspropriat. Højesteret fastslog, at der ikke
var hjemmel til at foretage en ekspropriation med det formål.
Ekpropriationen fandtes derfor ikke at være gyldig. Det forhold, at man i
ekspropriationsforretningen ikke havde fulgt den fremgangsmåde, som
var fastsat i den dagældende ekspropriationslov, havde ingen
selvstændig betydning for dommens afgørelse)

1965.399 H

(Vejledning, som var udarbejdet og offentliggjort af ligningsmyndighederne og bindende for de lignende offentlige myndigheder, anset for vejledende også for skatteyderne, hvorfor skattemyndighederne ikke i en
konkret sag havde været berettiget til at fravige vejledingen til skade for
en skatteyder, hvilket heller ikke var sket i tilsvarende tidligere sager)

1963.349 H

(Adgang til opkrævning af tillæg til købesum for industriejendomme i
forbindelse med forøgelse af bebyggelsesprocent for ejendommen.
Fastslået, at kommunen ikke var berettiget til at betinge en tilladelse til
udvidelse af bebyggelsesgraden på de pågældende industrigrunde af en
økonomisk modydelse , da kommunalbestyrelsen ikke i forbindelse med
salget af industrigrundene havde taget forbehold for at kræve tillæg til
købesummen i tilfælde af fravigelse af servitutten om
bebyggelsesprocent, og da ændringen af bebyggelsesprocenten generelt
måtte anses for at være gennemført pga. en ændret vurdering af hvad de
byplanmæssige hensyn nødvendiggjorde)

1960.33 H

(Sagen vedrørte gyldigheden at Statsradiofoniens beslutning om alene at
lade eksisterende folketingspartier deltage i et tv- og radiovælgermøde
aftenen inden folketingsvalget den 14. maj 1957. Fastslået, at som følge
af den store agitationsmæssige betydning overfor vælgerne, som
udsendelsen af vælgermødet og iscenesættelsen af dette måtte have var
det et afgørende hensyn, at der skete en ligelig behandling af alle de
partier, som deltog i folketingsvalget. Forvaltningen var i særlig grad
forpligtet til at udvise dette hensyn. Da der ikke var afgørende praktiske
vanskeligheder med, at alle opstillede partier deltog i vælgermødet,
havde Statsradiofonien været ubeføjet til at afskære partiet fra at deltage
i udsendelsen)

1959.813 Ø

(Monopoltilsynets påbud til en bagermesterforening om at ophæve
vedtagelsen af en ugentlig lukkedag gyldigt, da Monopoltilsynet ikke
kunne varetage hensyn, som blev varetaget gennem lukkelovgivningen)

431

3.5.1.1. Lovlige kriterier

1958.455 Ø

(Spørgsmål om fritagelse fra ejendomsskyld til plantageejere, som havde
bopæl i, henholdsvis uden for kommunen. Fastslået, at
kommunalbestyrelsens skønsmæssige beslutning om, hvorvidt der skulle
meddeles skattefritagelse for plantageejere i kommunen skulle forstås og
administreres i overensstemmelse med dansk rets almindelige
grundsætninger, hvorfor kommunen ikke måtte forskelsbehandle
ensartede ejendomme. Denne omstændighed, at ejeren af én
frugtplantage havde bopæl udenfor kommunen kunne ikke antages, at
være af et sagligt kriterie. Kommunen blev derfor pålagt at tilbagebetale
det for meget opkrævede skattebeløb)

1952.226 Ø

(En kommunes pensionsvedtægt anset for ugyldig i forhold til en
afskediget bademester i det omfang, vedtægten afskar ham fra
dyrtidstillæg til hans pension som den eneste pensionist i kommunen.
Lagt til grund at formålet med dyrtidstillægget var helt eller delvist at
udligne forskellen mellem det prisniveau, som lønnen eller pensionen er
fastsat på grundlag af prisniveauet på tidspunktet, hvor pensionen
udbetales, og at pensionsvedtægten var udformet som sket for at
udelukke sagsøgeren for adgang til dyrtidstillæg)

1943.402 Ø

(Afskedigelse af gravid kvinde med den begrundelse, at kommunen ikke
ønskede at beskæftige gifte kvinder fremover. Afgørelsen ikke tilsidesat
som følge af begrundelsesmangler, da begrundelsen var objektivt korrekt. Afgørelsen blev imidlertid kendt ugyldig, da afgørelsen var i strid
med lov om lige adgang til offentlige stillinger)

1936.765 V

(Første Thisted-sag)(Kommune havde ikke hjemmel til at gøre forskel
på indenbys og udenbys boende ved opkrævning af afgift for
stadepladser til torvehandel, hvorfor byrådets beslutning herom var
gyldig)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-5-2

(Når politiet efter restaurationslovens § 28, stk. 4, skal tage stilling til,
om politiet skulle give samtykke til, at Bevillingsnævnet i en konkret sag
gav tilladelse til at holde åbent i den normale lukketid, var det væsentligt, at sådanne nattilladelser måtte anses som personlige. Derfor kan en
ny ejer ikke belastes af en tidligere ejers eventuelt mangelfulde adfærd.
Der blev på baggrund af politiets efterfølgende tilkendegivelser om, at
der var tale om en skønsmæssig afgørelse, der alene var truffet på baggrund af de nuværende forhold, ikke kunne lægges til grund, at de tidligere ejeres forhold konkret havde været inddraget i afvejning, ikke udtalt
kritik heraf)

05-10-4

(Ombudsmanden rejste tvivl om, hvorvidt der var tilstrækkelig hjemmel
til at se bort fra den herboende danske ægtefælles formue, når det efter
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udlændingeloven i en sag om opholdstilladelse skulle vurderes, om den
herboende ægtefælle var i stand til at forsørge den udenlandske ægtefælle)
05-11-1

(Da der var uklarhed om på hvilket retligt grundlag, jordbrugskommissionen havde truffet en skønsmæssig afgørelse om afslag på ophævelse af
landbrugspligt, burde rekursinstansen, der foretog en retlig prøvelse, have afklaret, om der var hjemmel til det foretagne skøn)

05-14-1

(Et socialt nævn udtalte, at nævnet ikke havde pligt til ex officio at inddrage den europæiske menneskerettighedskonvention i sine sager, da
nævnet måtte kunne gå ud fra, at en lov vedtaget af Folketinget er i overensstemmelse med gældende love og regler. Denne opfattelse var imidlertid uforenelig med forvaltningsmyndigheders almindelige forpligtelse
til traktatkonform fortolkning mv. Det Sociale Nævn var derfor forpligtet til ex officio at inddrage Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i enhver afgørelse, hvor den kan være relevant)

05-18-1

(Der var hjemmel i ledelsesretten til at nedsætte den pligtmæssige afskedigelsesalder fra 70 til 67 år. Imidlertid var ændringen begrundet i besparelser, hvormed der var pligt til at udøve et skøn over de bedst egnede
medarbejdere. Ombudsmanden var mest tilbøjelig til at mene, at myndigheden ved generelt at nedsætte afgangsalderen ulovligt havde sat
skønnet under regel. Ombudsmanden mente i øvrigt, at der var alvorlig
tvivl om løsningens overensstemmelse med proportionalitetsprincippet,
da myndigheden ikke havde godtgjort en sammenhæng mellem de foretagne afskedigelser og de stillede sparekrav)

05-20-7

(En kommune kunne ikke i vurderingen af, om der forelå kontinuitetsbrud i landbrugsproduktionen, lovligt inddrage dels et kriterium om, at
det område, en landejendom var beliggende i, skulle omdannes til byzone, dels at produktion ikke opfyldte de ønskede afstandskrav, da disse to
forhold lå efter den oprindelige tilladelse og derfor ikke kunne indgå i
vurderingen af, om tilladelsen var bortfaldet)

04.79

(Ved diskretionær afskedigelse af en overenskomstansat offentlig medarbejder kunne der lægges vægt på forventede besparelser, selvom det
pågældende finanslovforslag ikke var vedtaget, samt den pågældendes
evne til at udvise selvstændige initiativer)

04.452

(Statsministeriet havde besluttet at give en avis eneret til aktindsigt i en
af Statsministerens kommende taler med henblik på, at avisen optrykte
dele af talen samme dag, som den skulle holdes, begrundet i ønsket om
størst mulig gennemslagskraft og effektiv formidling. Ombudsmanden
kunne ikke frakende dette kriterium saglighed, men fandt, at det burde
vige for hensynet til ligebehandlings- og offentlighedsprincipperne)
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04.525

(Et hospitals vurdering af, om en patientforening skulle have adgang til
at fremlægge en folder i et venteværelse, kunne ikke foretages udelukkende på grundlag af anstaltsbeføjelser og hensynet til patientbehandlingen. Udover de kriterier og hensyn, der kunne inddrages som følge af
anstaltsprincippet mv., var hospitalet forpligtet til at inddrage hensynet
til en forenings ytringsfrihed i vurderingen. Henstillet, at hospitalet genoptog vurderingen af, om foreningens folder skulle lægges frem i venteværelset)

03.115

(Det var ikke sagligt, at Finansministeriet gav journalister i Folketingets
Presseloge adgang til finanslovforslaget inden dets fremsættelse, men
nægtede andre journalister samme indsigt)

03.216

(Hensynet til den skadelidtes interesse i at få opklaret en drabssag kunne
ikke som sket i den konkrete sag inddrages i vurderingen af, om den pågældende var berettiget til erstatning efter retsplejelovens § 1018 c for
skade sket ved politiets efterforskning)

03.242

(I vurderingen, af om der kunne ydes erstatning for et uforskyldt indgreb
under strafafsoning, kunne den indsattes stillingtagen til undersøgelsen
ikke indgå som et kriterium i afvejningen. Den indsatte havde først modsat sig en rektalundersøgelse, men efter godt en time i observationscelle
gik den indsatte frivilligt at gå med til en sådan undersøgelse. Direktoratet lagde vægt på frivilligheden ved vurderingen af erstatningsspørgsmålet, men dette var usagligt)

03.429

(Pensionslovens § 17, stk. 5, skulle fortolkes således, at tillæg til pension
kunne ydes fra samme tidspunkt som pensionen. Endvidere givet en omfattende generel redegørelse for det socialretlige princip om forudgående
ansøgning. Udtalt, at den lange sagsbehandlingstid i pensionssagen kunne begrunde en undtagelse fra princippet om forudgående ansøgning.
Henstillet, at sagen blev genoptaget)

03.590

(Det var lovligt at inddrage oplysninger fra tidligere og nuværende ansættelsesforhold i vurderingen af, om en ny ansættelse kan give problemer)

02.80

(Finansministeriet stillede krav om, at en lektor med erhvervsevnen nedsat til 1/3 skulle lønnes tilsvarende lavere end for et tilsvarende arbejde
(forskelslønsprincippet). Hjemmelsgrundlaget var usikkert, og ombudsmanden udtalte, at sociale hensyn vejede tungt imod anvendelse af princippet. Det af myndighederne fremførte hensyn til de af staten finansierede pensionsydelser måtte vige i kraft af ordningens relativt byrdefulde
karakter. Under de foreliggende omstændigheder fandt ombudsmanden
ikke, at der var hjemmel til at kræve, at lektoren blev aflønnet efter forskelslønprincippet)
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02.121

(Lagt til grund, at hensynet til en kandidats partipolitiske tilhørsforhold
var tillagt vægt ved kommunalbestyrelsens beslutning om, hvem der
skulle til statsamtet som formand for huslejenævnet. Det var betænkeligt, at en kommune havde inddraget det partipolitiske tilhørsforhold i
beslutningen af, hvilken kandidat der skulle indstilles til statsamtet som
formand for huslejenævnet)

02.224

(Indlæg afsendt via e-mail af provstens ægtefælle på embedets emailsystem, men underskrevet i eget navn, kunne ikke med rette føre til
tvivl om den egentlige afsender. Det kunne ikke tillægges selvstændig
betydning, at afsenderen var gift med provsten, og at han boede i præstegården)

02.229

(En afgørelse om accept af sognebåndsløsning efter fristen på otte dage,
havde ikke hjemmel i lovgivningen)

02.238

(Hensynet til vindmøllebranchens samlede erhvervsøkonomiske interesser kunne godt varetages sammen med andre hensyn i en afvejning efter
planlovens § 3 ved udstedelse af landsplan, der muliggør oprettelse af
vindmølleprøvestation. På grund af faktuelle forskelle i forhold til tidligere fremsatte indsigelser fra statslig side over for andre vindmølleprojekter var beslutningen ikke udtryk for usaglig forskelsbehandling fra
ministeriets side)

02.272

(I vurderingen af om der skulle gives dispensation til et fjerde eksamensforsøg kunne inddrages oplysninger om den pågældendes studieegnethed i form af karakterudskrifter. Der var efter praksis pligt til at inddrage
oplysninger om sygdom i vurderingen, men universitetet havde skønnet
en modtaget lægeerklæring utroværdig, og universitetet var derfor ikke
forpligtet til at lægge til grund, at der var tale om dispensationsberettigende sygdom)

02.373

(En kommune var afskåret fra at tildele en tilladelse til opstilling af pølsevogn ud fra et tilfældighedsprincip, da det som udgangspunkt ville
kræve særlig lovhjemmel. Kommunen burde i stedet have foretaget en
konkret vurdering med inddragelse af alle relevante og saglige kriterier
til belysning af, hvilken ansøger der var bedst egnet)

02.502

(En ansøger til en stilling i det offentlige havde afgivet urigtige oplysninger om antallet af tidligere sygedage. Myndigheden havde egenhændigt og uden lovhjemmel indhentet disse oplysninger fra en anden myndighed og fyrede derefter medarbejderen. Ombudsmanden mente, at de
afgivne urigtige oplysninger om antallet af generelle sygedage under
disse omstændigheder ikke var lovlige kriterier, der kunne indgå i vurderingen af, om den pågældende skulle ansættes, og ansøgerens urigtige
udtalelser herom var derfor af underordnet betydning)
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01.194

(En biskops udstedelse af et kirkeligt regulativ var ikke i strid med kompetencefordelingen mellem biskop og menighedsråd. En del af regulativet havde til formål at opnå administrative lettelser blandt andet ved fordelingen af kirkeskatter. Ombudsmanden fandt, at regulativets bestemmelser, herunder forsøget på at opnå administrative lettelser, var tilstrækkeligt begrundet i de hensyn, det var biskoppens opgave at varetage, nemlig at organisere kirkebetjeningen på en hensigtsmæssig måde)

01.552

(Ikke-retsstridige udtalelser fra en kommunalt ansat psykolog vedrørende pædofili kunne godt føre til diskretionær afskedigelse, hvis f.eks. der
som følge af udtalelserne opstod en mangel på tillid. Det krævede dog
klart bevismæssigt grundlag. Det kunne tillige lovligt tillægges betydning, at psykologen ikke søgte at berigtige udtalelserne, selv om han påstod sig fejlciteret)

00.215

(Ministeriet kunne ved besættelse af stilling som hospitalspræst lægge
vægt på, at ansøger havde tilkendegivet, at han ikke ville foretage nødvielse af en fraskilt. Præsters nægtelsesret kunne ikke føre til et andet resultat)

00.240

(Lovbestemt frist for nedlæggelse af udførselsforbud var overskredet.
Der var ikke støtte for at antage, at en myndighed kunne lægge vægt på,
at ansøgningen ikke levede op til lovens oplysnings- og dokumentationskrav, at ansøgeren komplicerede sagen gennem sin telefoniske indgriben i sagsbehandlingen, samt at sagen skulle behandles hen over en
sommerferie til støtte for, at myndigheden ikke kunne nå at behandle sagen inden for fristen)

00.439

(Krav om et højt akademisk niveau var ikke et ulovligt kriterium ved
vurderingen af, om en uddannelse kunne godkendes som SU-berettiget)

99.130

(Opholdstilladelse ikke forlænget. Det var klagers opfattelse, at myndigheden havde inddraget et ulovligt kriterium ved at kræve, at en opholdstilladelse skulle have været et ophold på et i det væsentligste samme
retsgrundlag. Der var ikke kritik af myndighedens opfattelse)

99.239

(Disciplinær afskedigelse af polititjenestemand som følge af tyveri. Fastsættelsen af disciplinærsanktioner efter tjenestemandsloven og strafudmåling efter straffeloven beroede principielt på forskellige synspunkter.
Straffastsættelsen kunne imidlertid indgå som et blandt flere elementer,
der kunne inddrages i vurderingen af den tjenstlige forseelses grovhed)

99.299,
(00.747)

(Som straf vil retshåndhævelse ikke være et lovligt kriterium ved udøvelse af et skøn vedrørende en ansøgning. Hvor en tidligere adfærd giver grundlag for at tro, at der er risiko for, at ej heller den afgørelse, der
nu er under overvejelse, vil blive respekteret, må retshåndhævelsessynspunkter derimod være lovlige)

436

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis

99.350

(Hjemsendelse af udlænding efter bistandslovens § 4. Socialministeriet
havde undladt at inddrage væsentlige kriterier, som f.eks. omfanget af
udlændingens samvær med sønnen samt art. 8 i EMRK. Endvidere var
der lagt vægt på et i sammenhængen ulovligt kriterium; hensynet til hvad
der var bedst for barnet)

99.472

(Som led i besparelser blev en akademiingeniør afskediget fra sin stilling
i Banestyrelsen. Ikke kritik af, at styrelsen havde lagt vægt på at beholde
de mest kvalificerede medarbejdere i forhold til styrelsens fremtidige
opgaver)

98.125

(Dispensation fra byggeloven til opførelse af antennemast. Kommunen
havde bl.a. inddraget et konkurrencehensyn. I byggeloven var der imidlertid ikke holdepunkter for, at konkurrencemæssige hensyn kunne tillægges betydning)

98.153,
(99.792)

98.158,
(99.794)

(Indsatte klagede over, at Justitsministeriet ikke inddrog engelske regler
og praksis om prøveløsladelse i vurderingen af deres ansøgning om prøveløsladelse. Det var lovligt at inddrage hensynet til, at den dømtes strafferetlige situation ikke blev forværret efter en overførsel, og der bestod
efter omstændighederne også en pligt hertil)

(Ansøgning om tilladelse til sterilisation. Ankenævnets afgørelse var
truffet på et forkert retsgrundlag (forældede regler))

98.183

(Afslag på godkendelse af overførsel af forældremyndighed fra moder i
Bosnien til herboende fader. Det bærende hensyn var udelukkende barnets tarv. Civilretsdirektoratet kunne derimod ikke ved administrationen
af den pågældende bestemmelse varetage indvandringsmæssige hensyn)

98.268

(Miljø- og Energiministeriet havde indkaldt to lokalplansforslag efter
call-in-beføjelsen i planlovens § 3, stk. 4. Indkaldelsen var sket af hensyn til ikke at foregribe et eventuelt lovforslag. Dette hensyn kunne ikke
sagligt tages i betragtning)

98.457

(Ansøgning som lektor. Flere forhold pegede på at uddannelsesrådets
beslutning var båret af hensynet til de enkelte rådsmedlemmers personlige præference; et kriterium som under ingen omstændigheder lovligt
kunne lægges til grund for ansættelsen)

97.248,
(98.820,
00.743)

(Førtidspensionist med sukkersyge fik af kommunen afslag på ansøgning om kosttilskud med henvisning til, at de økonomiske betingelser
ikke var opfyldt)
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96.75,
(97.432)

95.46,
(96.428)

(Patentdirektoratets opkrævning af særligt gebyr for hastebehandling.
Det var tvivlsomt, om hastebehandling af en ansøgning mod betaling var
i overensstemmelse med det almindelige forvaltningsretlige princip om
ligelig behandling)

(Offentlige arbejdsgivere er bundne af reglen om, at de ved ansættelse
skal vælge den bedst kvalificerede. Allerede af den grund var det ulovligt at lægge vægt på, om en jobansøger tilhørte en bestemt race)

95.89

(Uberettiget bortfald af rentetilskud til miljøinvestering. Lov om støtte til
miljøinvesteringer indeholdt ingen regler om tilbagebetaling af støtte.
Formålet med reglerne eller de retningslinier for støtteordningens administration, der var fastsat, fandtes ikke at tale for at anse tilskuddet for at
være direkte afhængigt af det optagne lån)

95.170

(Direktoratet for Kriminalforsorgen havde under hensyn til retsfølelsen
afslået at give en tv-station tilladelse til at interviewe en indsat i fængslet.
Det var ikke ulovligt at lægge vægt på hensynet til retsfølelsen)

95.191

(Civilretsdirektoratet lagde i et afslag vægt på, at en amerikansk statsborger kunne udøve samvær i USA med sit herboende barn, og at der
ikke var »fuld sikkerhed for tilbagegivelse«. Der var tale om et lovligt
kriterium, der dog ikke kunne anvendes i den konkrete sag)

95.240

(Formålsfortolkning tog udgangspunkt i lovens forarbejder, herunder tilkendegivelser fra ministeren under lovens behandling i Folketinget)

95.322

(Udenrigsministeriet havde afslået at hjælpe et forlag med à jourføring af
en eksporthåndbog. Forlaget og ministeriet havde gennem 60 år samarbejdet om udgivelsen af håndbogen, som ministeriet nu samarbejdede
om med et andet forlag. Forlaget gjorde i en klage gældende, at afslaget
var udtryk for magtfordrejning, idet det var begrundet i ministeriets egne
kommercielle interesser. Det kunne ikke lægges til grund, at ministeriet
havde forfulgt usaglige hensyn)

95.400

(Plejehjemsanbringelse fastholdt uanset værges protest. Anbringelse var
begrundet i ressourcemæssige hensyn, og fordi man på grund af en principbeslutning fandt, at komapatienter burde visiteres til plejehjem. Beslutningen var en ulovlig tvangsmæssig anbringelse)

95.408

(Kommune havde ved overvejelserne af, om et barn skulle genanbringes
hos plejefamilien, lagt vægt på, at familien havde videregivet oplysninger til pressen om moderens private forhold. Det var i den konkrete sag
et lovligt hensyn)
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94.56

94.179,
(95.627,
96.410)

94.440

93.92,
(94.519)

(Bygge- og Boligstyrelsen traf afgørelse om ophør af ydelsesfritagelse
på et statslån. Beslutningen var udpræget skønsmæssig. Da afgørelsen
var bebyrdende, havde myndigheden pligt til på eget initiativ at inddrage
de kriterier, som klarest beskyttede parten. I dette tilfælde var der tale
om partens økonomiske forhold)

(På trods af de specielle lighedsgrundsætninger i grundloven var det ved
fastsættelse af vederlag for et gravsted på en kirkegård lovligt at gøre
forskel på medlemmer og ikke-medlemmer af Folkekirken)
(Krav om psykiatrisk behandling som betingelse for opfølgning af sygedagpengesag. Kritik af, at en kommune uden nogen form for accept fra
A’s side og uden forudgående speciallægeundersøgelse havde stillet kravet om psykiatrisk behandling. Der var grund til at udvise særlig varsomhed med anvendelse af psykiatriske diagnoser og/eller behandlingskrav)

(Mangelfuld dispensationsvurdering i byggesag. Bl.a. på grund af, at
brandvæsenet ikke have haft indvendinger, burde Bygge- og Boligstyrelsen have foretaget en nærmere undersøgelse af, hvorvidt et krav om
brandsikring var sagligt begrundet)

93.119

(Et amt afslog at levere hornhinder til et privathospital med henblik på
transplantationer. Begrundelsen var, at hospitalets virksomhed stred mod
grundlæggende principper i det danske sundhedsvæsen. Herved havde
amtet varetaget et uvedkommende hensyn)

93.167

(Uberettiget afskedigelse af tjenestemandsansat voksenuddannelseslærer. Afgørelsen truffet på utilstrækkeligt grundlag. Der skulle foreligge
en klar forbindelse mellem samarbejdsproblemerne og personen, der ønskedes afskediget, og hovedskylden måtte ikke kunne tilskrives andre
personer)

92.141

(Principperne i medieansvarsloven var til hinder for, at politiet var berettiget til at foretage begrænsninger i journalists adgang til informationer
med henblik på at sanktionere krænkelser af de presseetiske regler)

92.219

(Afskedigelse af vurderingsformand på baggrund af straffedom. Baggrunden for afskedigelsen var, at formanden var blevet idømt en bøde
for en grov overtrædelse af byggelovgivningen)

92.222

(Forening havde fået afslag på begæring om godkendelse i henhold til
ligningslovens § 8. I praksis stillede Skatteministeriet også krav om, at
en bestyrelse for en forening, der ønsker godkendelse, ikke må være
selvsupplerende. Kritik af, at ministeriet ukorrekt tilkendegav, at der kun
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i et fåtal af tilfældene var forekommet fravigelser fra det faste krav om,
at bestyrelserne ikke er selvsupplerende. Dog ikke grundlag for at anse
afslaget som værende udtryk for usagligt begrundet forskelsbehandling)
92.264

(Amtsankenævn afviste at behandle en klage over kommunes afslag på
anmodning om indflytning på plejehjem. Ankenævnet henviste til, at afgørelsen vedrørte kommunens generelle serviceniveau. Afgørelsen skulle imidlertid tage sit udgangspunkt i ansøgers helbredstilstand)

92.330

(Ytringsfrihed for institutionsleder. Der fandtes ikke på forhånd at være
meddelt institutionslederen nogle begrænsninger med hensyn til adgangen til at udtale sig offentligt. I den konkrete sag havde den offentlige
udtalelse været berettiget)

91.120

(Radio- og TV-Reklamenævnet fandt, at et TV-spot i en AIDSkampagne var i strid med TV-reklamereglernes sømmelighedskrav.
Nævnets opfattelse var diskutabel, idet den indebar en diskrimination af
homoseksuelle, og fordi TV-indslagets formål var at oplyse om risikoen
for AIDS-smitte. Der var dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at karakterisere nævnets afgørelse som stridende imod almindelige retsgrundsætninger vedrørende ikke-diskrimination)

90.83

(Senere udtalelser i forbindelse med en anden lov (efterarbejder) fandtes
ikke at kunne danne grundlag for anvendelsen af den pågældende lov i
forbindelse med fortolkning og skønsudøvelsen)

90.119,
(91.284)

(Tilkendegivelser, der blev givet til Folketinget af Justitsministeriet og
ministeren under det lovforberedende arbejde, indgik i det materiale, der
dannede grundlag for anvendelsen af den pågældende lov i forbindelse
med fortolkning og skønsudøvelse)

89.130

(Tilbagekaldelse af miljøtilladelse. Det kunne ikke anses for godtgjort, at
betingelserne for tilbagekaldelse efter miljøbeskyttelsesloven var opfyldte. Afgørende efter loven var hensynet til beskyttelsen af grundvandsinteresser. Miljøstyrelsen havde imidlertid ikke foretaget en konkret vurdering af risikoen for grundvandsforurening. Miljøstyrelsen annullerede efterfølgende afgørelsen)

89.200

(Det var ikke lovligt, at Persontrafikrådet havde fastsat vilkår om, at den
ansvarlige leder skulle eje et selskabs anparter helt eller delvist, da det
pågældende vilkår i givet fald ville være udtryk for et ulovligt kriterium.
Derfor kunne tilsidesættelsen af vilkåret ikke tillægges vægt ved afgørelse om en tilladelses bortfald)

88.78

(Kritik af, at en kommune, der havde stillet krav om, at en stilling som
forstander for et plejehjem skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person, begrænsede ansættelsesskønnet på en sådan måde, at det ikke
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i alle tilfælde var sikkert, at man ansatte den bedst kvalificerede ansøger
til stillingen)
88.121

86.28,
(87.251)

(Der gælder en pligt for forvaltningsmyndighederne til ved udøvelsen af
skønsmæssige beføjelser (positivt) at tage hensyn til borgernes udøvelse
af grundlovens frihedsrettigheder og i videst mulig udstrækning undgå at
lægge hindringer i vejen for, at borgerne opnår disse frihedsrettigheder.
Der kunne i den konkrete sag rejses så vægtige indvendinger mod Adoptionsnævnets meget restriktive praksis med hensyn til godkendelse af
Jehovas Vidner som adoptanter, at der var anledning til at overveje en
ændring af denne praksis i retning af en mere nuanceret bedømmelse af
adoptionsansøgninger fra Jehovas Vidner)

(Det blotte forhold, at afbrydelse af medlemskab af en A-kasse skyldes
en afgørelse om slettelse på grund af svig, udelukkede ikke i sig selv anvendelse af en dispensationsbestemmelse. Der måtte i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af den foreliggende sags individuelle omstændigheder. Henstillet, at Ankenævnet genoptog sagen)

86.75

(Når klage over nægtet opholdstilladelse kunne tillægges opsættende
virkning, var det ved afgørelsen heraf et lovligt kriterium at lægge vægt
på sandsynligheden for en anden afgørelse i klageinstansen. Formålet
var at hindre overflødig ind- og udrejse)

86.123

(Danmarks Radio havde ud fra en lighedsgrundsætning været ubeføjet til
at afskære de partier, der ville være opstillingsberettigede ved et folketingsvalg, men som ikke var repræsenterede i Folketinget, fra at deltage i
den afsluttende debatudsendelse forud for den vejledende folkeafstemning om EF-pakken. Henstillet, at Radiorådet genoptog sagen)

84.116

(Fredningsstyrelsens praksis med hensyn til at meddele tilladelse i henhold til råstoflovens § 15, stk. 1, til råstofindvinding på havbunden. Ikke
kritik af, at der kun i ganske få, enkeltstående tilfælde var meddelt konkrete tilladelser. Afgørende for meddelelsen af disse tilladelser havde
været en samlet vurdering med hovedvægten lagt på, om væsentlige erhvervsmæssige hensyn i det foreliggende tilfælde kunne begrunde en
fravigelse af den almindelige praksis)

84.156

(Ministers opsigelse af avisabonnement var udtryk for en straffeaktion,
hvilket var udtryk for inddragelse af et ulovligt kriterium)

83.95

(Praktiske grunde blev ikke anset for tilstrækkelig væsentlige til at opveje en forskelsbehandling i den skatteretlige stillingtagen af flypersonale
hos store og små selskaber. Henstillet, at Ligningsrådet overvejede, om
ikke det ville være muligt at udforme den vejledende anvisning vedrørende den skattemæssige behandling af dagpenge under rejser til flyvende personel under anvendelse af andre kriterier, der i højere grad, end det
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var tilfældet, var egnet til at sikre en ensartet skattemæssig behandling i
forbindelse med dagpengene)
81.168

(Ikke kritik af kirkeministerens indstilling om udnævnelse af en ny
provst, da indstillingen ikke var usagligt begrundet i politiske forhold)

81.201

(Hensynet til færdselssikkerheden var ikke et lovligt kriterium ved
skønsmæssige afgørelser i henhold til kommuneplanloven, hvorefter
kommunalbestyrelsen kunne forbyde skiltning, lysinstallationer og lignende, der var til ulempe eller virker skæmmende)

81.206

(For at sikre uafhængigheden af partipolitik og skabe sikkerhed for at
medarbejderne ikke kunne angribes for at udnytte DR’s monopol til at
skaffe sig tilslutning blandt seerne, havde DR bestemt, at visse medarbejdere, der var opstillede, ikke måtte få adgang til mikrofon eller skærm
i op til seks uger før valget, som de var opstillede til)

77.143

(Udgangspunktet for en person, der ved en fejl fra forvaltningens side
var blevet løsladt efter afsoning af 2 af 3 idømte straffe, er, at usikkerhed
med hensyn til, om den løsladte var i ond eller god tro, bør komme i betragtning til den løsladtes fordel. Ved afvejningen af spørgsmålet om benådning indgik bl.a. følgende kriterier: Den tid, der er medgået, siden
dommen blev afsagt, forbrydelsens art og grovhed samt straffuldbyrdelsesformålet)

77.195

(Justitsministeriet burde have udvist tilbageholdenhed med at bruge det
generalpræventive hensyn i forbindelse med sager om prøveløsladelse.
Der var dog tale om et lovligt kriterium)

77.217

(DR må ikke i forbindelse med valgudsendelse til folketingsvalg lægge
vægt på, om de pågældende partier allerede var repræsenteret i Folketinget. Se også 63.15)

77.270

(Retsbeskyttelseskriterier. Der burde søges skabt plads for de humanitære hensyn ved administrationen af udlændingeloven, og i den konkrete
sag burde disse kriterier endda indgå med meget betydelig vægt.
Spørgsmålet om opholdstilladelse hvilede på et vidtgående skøn, hvor
ombudsmanden normalt ikke kunne kritisere den konkrete afgørelse)

77.338

(Retsbeskyttelseskriterier. Planlægningsmæssige hensyn bør afbalanceres over for hensynet til at undgå menneskelige og sociale skadevirkninger for ejerne. I sagen, der vedrørte fjernelse af ulovligt opførte sommerhuse, var der ikke inddraget ulovlige kriterier)

77.379

(Når kommunen kunne foreskrive tvungen fælles fjernelse af husholdningsaffald og også kunne dispensere herfra, var ordningens og dispensationsadgangens formål klart nok: hygiejnisk forsvarlig affaldsfjernelse.
Kriterier, der kunne tillægges vægt ved en dispensation, var bl.a. prakti-
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ske vanskeligheder ved at deltage i ordningen, og om den pågældende
selv kan skaffe sig af med affaldet på betryggende vis)
77.435

(Tilkendegivelse af principielle synspunkter, der til dels afveg fra Ministeriet for Offentlige Arbejders opfattelse vedrørende spørgsmålet om
afgrænsningen af kommunernes beføjelse med hensyn til afgørelser efter
lov om offentlige veje vedrørende tilladelse til plancheudstillinger o.
lign. på offentlige vejarealer. Kommunalbestyrelsen skulle ved sin stillingtagen til ansøgninger foretage en afvejning af samtlige hensyn til
vejarealets anerkendte funktioner. Hensynet til vejarealets brug til offentlig meningstilkendegivelse er ikke alene et lovligt, men også et
pligtmæssigt kriterium, der skal tages i betragtning som en af disse anerkendte funktioner ved vurderingen af den konkrete ansøgning)

77.521

(Berettigede forventninger var et lovligt kriterium. Der var en forventning om, at det offentlige var garant ved kollegiebyggeri)

77.561

(Berettigede forventninger var et lovligt kriterium ved spørgsmålet om
zonelovstilladelse til byggeri)

76.206

(Afgørelse, om en bygning skulle fredes, kunne efter loven træffes alene
under hensyntagen til bygningens særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdi. Der var intet til hinder for, at hensynet til ejernes interesser tillagdes betydning ved fredningsafgørelsen)

76.223

(Retsbeskyttelseskriterier. Ønskeligt, at det offentlige fører en hensynsfuld personaleadministration. Dette gælder også i forbindelse med disciplinærsager)

76.288

(Vedrørende tilrettelæggelsen af fordelingen af statstilskud til staldbyggeri mv. Administrativ konveniens tilsagde en fordeling efter enkelte
fastlagte kriterier, hvilket der ikke var tilstrækkeligt grundlag for kritik
af. Henstillet, at der søges tilkendegivet kriterier for, hvordan fordelingen af tilskud bør foretages)

76.334

(Det forhold, at en kommune ved en fejl havde behandlet et byggeri som
en anmeldelsessag i stedet for som en ansøgningssag med den virkning,
at bygherren i god tro var begyndt at støbe fundament, tillagdes vægt
ved afgørelsen af, om der skulle gives zonelovstilladelse)

76.404

(Respekt for en adressats berettigede forventninger er et lovligt kriterium. Forventning skabt ved frivillig fredning mod tilladelse til opførelse
af et hus)

75.68

(Ikke kritik af, at Miljøstyrelsen havde givet afslag på en ansøgning om
tilladelse til et nedsivningsanlæg med tilledning fra vandkloset på en
sommerhusejendom. Der blev lagt vægt på, at anlægget var placeret i et
sommerhusområde, samt at en tilladelse ville kunne få betydning for
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eventuelle andre ansøgninger om tilladelse til nedsivningsanlæg i det
pågældende område)
75.75

(For at bistå det skolehjem, hvor en jernbaneinteresseret dreng var anbragt, nedlagde DSB forbud mod drengens ophold på jernbanearealet.
Det var ikke DSB’s opgave at udøve børneforsorg, hvorfor der var tale
om et ulovligt kriterium)

75.202

(Retsbeskyttelseskriterier. Ønskeligt, at det offentlige fører en hensynsfuld personaleadministration)

75.225

(Tiltrådt under betænkelighed, at en tilladelse til grusgravning, som krævede Landbrugsministeriets tilladelse, efter råstofmyndighedernes anmodning var blevet tidsbegrænset til 10 år, fordi Landbrugsministeriet
efter den almindelige opfattelse kunne inddrage samfundsmæssige hensyn i videste forstand, og altså ikke blot landbrugsmæssige hensyn i betragtning)

75.448

(Varetagelsen af mere specielle bygningsmæssige hensyn falder på
grund af en modsætningsslutning fra zonelovens formålsbestemmelse
uden for kredsen af de hensyn, der kan varetages i sager om tilladelse efter loven om by- og landzoner. I den konkrete sag kunne der derfor ikke
lægges vægt på en brandafstand)

74.156

(Ved ansættelse af en lærer var det udelukket at lægge vægt på ansøgerens politiske indstilling, hvilket var udtryk for et ulovligt kriterium. Det
var dog muligt at lægge vægt på evnen til at skabe et godt samarbejde
med kolleger og forældre)

74.170

(Sammenhængen i regelkomplekset kan give vejledning om de lovlige
kriterier. Når der krævedes tilladelse til at indføre hunde på Grønland,
var formålet at hindre smitte og at holde den grønlandske hunderace ren.
Ved nogle overtrædelser af forbudet mod indførsel af hunde burde der
kun stilles krav om aflivning, hvis konkrete omstændigheder af vægt talte for, at de forhold, der i øvrigt begrundede indførselsforbudet (smittefare og raceblanding), gjorde sig gældende)

74.179

(Retshåndhævelseshensyn. Det blev anset for lovligt at lægge vægt på, at
en dispensation til retlig lovliggørelse muligvis kunne friste andre til at
bygge uden tilladelse, når der skulle tages stilling til en ansøgning om dispensation til lovliggørelse)

74.189

(Ved udlejning af kommunale lejligheder må der ikke gøres forskel på
gifte personer og personer, der lever i papirløse samlivsforhold)

74.277

(Henstillet, at Miljøministeriet tog en sag vedrørende en ansøgning om
tilladelse efter loven om by- og landzoner til at genopføre et nyt beboelseshus efter brand på en ejendom i landzone op til fornyet behandling.
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Vægten af de hensyn, der kunne begrunde afslag, var afhængig af den
brændte bygnings alder, vedligeholdelsestilstand og andre omstændigheder af betydning for dens »levetid«, idet en genopført bygning typisk
vil få en længere levetid, end den tidligere bygning ville have haft)
73.79

(En administrationsordning for udbetaling af en invalidepension måtte
forudsætte en klar og væsentlig begrundelse, der ikke kunne være begrundet i offentlige interesser. Der gælder et retsprincip for sociale pensioner, hvorefter pensionen tilkommer pensionisten)

73.142

(Humanitære hensyn skal være med blandt kriterierne ved afgørelsen om
udgangstilladelse til kriminalforsorgens indsatte. Det er altså ikke alene
et lovligt, men også et pligtmæssigt kriterium)

73.178

(Afslag på ansøgning om tilladelse til at sælge spiritus var begrundet i, at
der ikke var behov for endnu et udskænkningssted i byen. Loven gav ikke mulighed for at afslå ansøgning under henvisning til dette hensyn.
Den beføjelse, der var givet forvaltningen, var givet med henblik på varetagelsen af visse samfundsmæssige formål, og arten af disse sætter
grænser for, hvilke hensyn der kan tillægges vægt ved afgørelsen)

73.215

(Når skattevæsenet skal vælge, hvilke sager det vil tage op til skatteskøn,
og hvilken indsats det vil gøre, kan skattevæsenet prioritere efter arbejdskraft, økonomisk udbytte, politiske interesser mv.)

73.311

(Når det offentlige støtter dansk filmproduktion, var det for at bringe
danske film i biograferne. Det var derfor lovligt at nægte støtte til en
film, hvor der var en rimelig risiko for, at det ville være strafbart at
fremvise den)

73.416

(Interne regler. Ligflytning krævede tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Efter praksis, som den var gengivet i cirkulærer, kom de efterladtes forhold
ikke i betragtning som kriterier, der kunne føre til tilladelse)

72.65

(Virkningen for færdslen på en adgangsbegrænset vej af, at der skete
øget udstykning langs en eksisterende udkørsel, eller at en allerede opført aftægtsbolig udstykkedes som selvstændigt matrikuleret ejendom
med den virkning, at den senere kunne sælges til andet brug, var et lovlige kriterium)

72.84,
(77.635)

(Zonelovens formålsparagraf var oprindelig udformet således, at loven
bl.a. skulle medvirke til, at bebyggelsen ikke skete i strid med rekreative
og landskabsæstetiske interesser. Uanset brugen af ordet bebyggelse var
det ikke ulovligt i en intern regel at foreskrive, at tilladelse til udstykning
uden bebyggelse for øje normalt ikke burde meddeles)

445

3.5.1.1. Lovlige kriterier
72.146,
(73.351)

(Vejledning om lovlige kriterier giver loven, hvor det ikke beskrevne
retsfaktum karakteriseres som sidestillet med noget i loven beskrevet.
Den konkrete sag vedrørte Socialministeriets praksis vedrørende udenlandske statsborgeres ret til børnetilskud. Ikke kritik af, at Socialministeriet i sin praksis undlod at tage hensyn til spørgsmålet, om den udenlandske statsborger betalte skat her i landet, da det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget for den nugældende ordning, at denne ordning adskilte sig fra den tidligere ordning, hvorefter børnetilskudsadgangen var
knyttet sammen med skattelovgivningen)

72.201

(Brug af højtalervogne kunne forbydes, når de var til væsentlig ulempe
for omboende og forbipasserende. Lovlige kriterier var bl.a., hvor mange
der havde ulempe, hvor stor tilhørerskaren kunne ventes at blive og trafikforholdene)

71.49

(Byudviklingsudvalg og ministerium havde været berettiget til at tage
naturfredningsmæssige hensyn med i betragtning ved afslag på tilladelse
til en campingplads, selv om fredningsmyndighederne havde givet tilladelse)

71.66

(Loven indeholdt en ikke udtømmende opremsning af retsfakta, som
kunne danne grundlag for afgørelsen. Disse fakta/kriterier var vejledende
for fastlæggelsen af de ikke beskrevne lovlige kriterier)

71.103

(Ved dispensation fra adgangsbegrænsningen til offentlig vej kunne der
både tages hensyn til trafikken på den vej, hvori den adgangsbegrænsede
vej mundede ud, samt fredningsmæssige hensyn. Dette hang sammen
med, at det var nævnt i forarbejderne)

71.116

(Sammensætning af et nævn indebar, at trafikpolitiske synspunkter skulle have betydelig vægt ved skønsmæssige afgørelser. Folketinget skulle
udpege seks af medlemmerne og en formand)

71.144,
(72.22)

66.92

(Henstillet, at Landbrugsministeriet overvejede, hvorvidt en kvalitetspræmieringsordning, der anvendtes på dyr, dom slagtedes her i landet,
også var anvendeligt på eksporten af levende dyr. Det afgørende kriterium var, om levende dyr kunne kvalitetsbedømmes på et i princippet tilsvarende grundlag som det, der anvendtes ved bedømmelsen af kød i
slagtet tilstand, hvorimod det syntes mindre rigtigt tillige at stille betingelse om, at samtlige enkeltheder i regulativet skulle være anvendelige,
før en udvidelse af ordningen ansås for forsvarlig)
(Ingen kritik af, at en sundhedskommission af hensyn til faren for forurening af grundvandet i henhold til sundhedsvedtægten havde givet afslag til sivebrønde, som en landvæsensret efter vandforsyningslovgivningens regler om beskyttelse af vandindvinding ikke ville have hindret)

446

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis

62.36,
(63.15)

(Henstillet, at Socialministeriet søgte tilvejebragt en tydeliggørelse af
sygeforsikringslovens § 52, stk. 1, 1. og 2. pkt., vedrørende lønarbejderdagpenge. Ikke kritik af Socialministeriets fortolkning, idet det ikke direkte fremgik af loven, om en betingelse for varigheden af beskæftigelse
skulle være opfyldt ved genoptagelsen af dagpengeudbetalingen)

57.169

(Politiet var ubeføjet til ved afgørelsen af droskebevilling i forbindelse
med overdragelse heraf at tage stilling til prisen for overdragelse af forretningen)

56.82

(Administrativ konveniens. Om betydningen af vanskelighederne ved at
kende en bestemt vare for afgørelsen om dispensation for afgiftspligt af
vedkommende vare)

55.19

(Ved administrationen af den tidligere lukkelov om skønsmæssig tilladelse til kiosker med særlig lang åbningstid kunne der ikke tillægges kioskens skæmmende karakter og konkurrencehensyn betydning, da disse
hensyn ikke var udtryk for lovlige kriterier)

Spørgsmålet om lovlige kriterier er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:
98.723 (770f.), 90.339 (31, 32, 389f., 392, 424ff.), 88.249 (293f. og 306)

3.5.1.2.

Afvejning

Myndighedsskønnet forudsætter en afvejning af relevante hensyn. Systematisk udvælges først de kriterier, der kan indgå i afgørelsesgrundlaget som
lovlige kriterier. Herefter foretages afvejningen af disse lovlige kriterier. Så
længe afvejningen alene foretages mellem lovlige kriterier, er den klare hovedregel, at afvejningen er retligt ubindende eller sagt på en anden måde; afvejningen beror først og fremmest på hensigtsmæssighedsovervejelser. Disse
spørgsmål prøves som udgangspunkt ikke af Folketingets Ombudsmand og
domstolene.
I afvejningen indgår dels en afvejning af de lovlige kriterier, dels spørgsmålet om, hvilke kriterier forvaltningen har pligt til at inddrage, og hvilken vægt
disse kriterier skal tillægges i afvejningen. Disse spørgsmål prøves af Folketingets Ombudsmand og domstolene.
Der er f.eks. en almindelig forvaltningsretlig formodning imod, at en
myndighed lovligt kan opstille regler, der afskærer eller begrænser en
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skønsmæssig afvejning (forbundet mod skøn under regel). Også disse
spørgsmål er undergivet prøvelse.
Konkrete domme:
2006.576/2 H

(Da der ikke var grund til at antage, at Naturklagenævnet ikke havde foretaget en afvejning af de relevante og lovlige kriterier i afgørelsen af,
om der kunne meddeles dispensation til etablering af et kystsikringsanlæg, eller at afgørelsen i øvrigt var i strid med lighedsprincippet, blev
nævnet frifundet)

2006.1028 H

(Energistyrelsen havde ikke tilgodeset ulovlige hensyn ved at nægte et
gartneri tilskud til etablering af decentralt kraftvarmeværk, da
forarbejderne til loven om statstilskud til energibesparelser pegede i den
retning, at der ikke skulle gives tilskud til decentrale kraftvarmeværker,
der fortrængte centrale værker. Ligeledes var det ikke ulovligt, at
Energistyrelsen – trods pligt til at skønne – havde opstillet en
prioriteringsregel gående på, at nye naturgasbaserede kraftvarmeværker
inden for det pågældende centrale kraftvarmeværks nuværende
forsyningsområde ikke burde fremmes med tilskud. Det var ikke i strid
med ligebehandlingsprincippet, at Energistyrelsen havde givet et andet
gartneri tilskud til etablering af decentralt kraftvarmeværk, da dette
gartneri ikke i forvejen var forbundet med det centrale værk)

2006.1370 Ø

(Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integrations bevisbedømmelse, idet
ministeriet udelukkende havde lagt vægt på en udtalelse fra
Retslægerådet om, at en ansøger om familiesammenføring var over 18
år, selv om der forelå modstridende irakisk id-kort og tro og loveerklæring)

2006.1623 Ø

(Landsretten fandt ikke, at ordlyden af forældremyndighedslovens § 16
om samvær var til hinder for en såkaldt 8/6-ordning, hvor barnet
overnattede 8 ud af 14 nætter hos forældremyndighedshaveren, eller at
afgørelsen i øvrigt var i strid med grundlæggende forvaltningsretlige
principper)

2005.1089/2 Ø

(Kommunalt ansat skoleinspektør blev fritaget fra tjeneste på grund af et
læserbrev, hvori han kritiserede formanden for kommunes børne- og
kulturudvalg i en debat om kommunes skolestruktur. I læserbrevet underskrev skoleinspektøren sig som skoleinspektør ved den pågældende
skole. Fastslået, at skoleinspektøren ved at betegne sig som skoleinspektør ved den pågældende skole have tilkendegivet, at han udtalte sig i sin
egenskab af skoleleder. Da læserbrevet fandtes polemisk og ikke sagligt
oplysende, fastslog retten, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte det
skøn, som kommunen havde udøvet, da man tjenestefritog skoleinspektøren, indtil kommunen havde taget stilling til iværksættelse af eventuel
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disciplinærforfølgning. Derimod havde kommunen ikke godtgjort, at der
var grundlag for at opretholde tjenestefritagelsen, eller kommunen havde
besluttet ikke at iværksætte disciplinærforfølgning, hvorfor tjenestefritagelsen efter dette tidspunkt ikke var berettiget. Skoleinspektøren tilkendt
godtgørelse)
2005.1666 Ø

(Formanden for Retslægerådets beslutning om at kun to i stedet for normalt tre sagkyndige skulle medvirke ved rådets udtalelser, var ikke baseret på et åbenbart urigtigt grundlag eller havde ført til et åbenbart urigtigt
indhold, og blev følgelig ikke tilsidesat)

2004.819/2 H

(Landsretten fandt efter en konkret vurdering ikke, at myndigheden i en
sag om godkendelse til oprettelse og drift af et bestillingskontor havde
undladt at udøve et konkret skøn)

2004.904 V

(Der var ikke hjemmel i tjenestemandslovens § 17 til en praksis om, at
en organist ansat i folkekirken ikke måtte have en beskæftigelsesgrad på
over 115 %. Afskedigelse af organisten som følge af, at hendes
beskæftigelsesgrad i en folkeskolelærerstilling steg med 5 %, således at
hun i alt havde en beskæftigelsesgrad på 155 %, var ulovlig, da der ikke
var foretaget en selvstændig vurdering af, om hendes stilling som
organist kunne varetages tilfredsstillende)

2004.2149 H

(En gjorde gældende, at det stred med EMRK artikel 10, at der var blevet givet afslag på modtagelsen af radiosignaler via en antenne. Ved
vurderingen af dette spørgsmål skal der foretages en afvejning af en
række modstående hensyn. Landsretten fandt på baggrund af en sådan
afvejning, at der ikke var tale om et ugyldigt afslag. Der fandtes herudover ikke grundlag for at fastslå, at afslaget på ansøgningen om opsætning af en antennemast til et privat, hobbymæssigt formål udgjorde en
usaglig forskelsbehandling. Efter de afgivne forklaringer var der heller
ikke grundlag for at fastslå, at afslaget var ugyldigt, fordi der ikke var
udøvet et konkret, individuelt skøn i den foreliggende sag. Der var heller
ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgte havde handlet strid med proportionalitetsgrundsætningen ved ikke af egen drift at overveje, om der i
stedet for en tidsubegrænset tilladelse, som der var ansøgt om, kunne
meddeles en forsøgsvis og personlig tilladelse med forbehold om tilbagekaldelse ved naboklager. Højesteret tog ikke stilling til, om EMRK artikel 10 fandt anvendelse, da der under alle omstændigheder kunne gives
et afslag af de af landsretten anførte grunde)

2003.271 H

(Retningslinierne for fortolkningen af det nye arbejdsskadebegreb skulle
efter forarbejderne til arbejdsskadesikringsloven opstilles af Erhvervssygdomsudvalget. Retningslinierne fandtes ikke at begrænse den konkrete afvejning i den enkelte sag, således at det ville være i strid med
hjemmelsloven og dens forarbejder)
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2003.1176 H

(A havde i arbejdet som sygeplejerske udviklet allergisk eksem, hvilket
af Arbejdsskadestyrelsen anerkendte som en arbejdsskade. Styrelsen
fastsatte ved en midlertidig afgørelse erhvervsevnetabet til 25 %, og dette stadfæstedes af Den Sociale Ankestyrelse. Afgørelsen beroede på et
skøn, hvor der skulle tages hensyn til den skadelidtes evne til at skaffe
sig indtægt ved arbejde, og der var ikke grundlag for at lægge vægt på
om den skadelidte var under revalidering. A’s alder, lidelse, funktionsniveau og uddannelsesbaggrund bevirkede, at det måtte lægges til grund,
at A ville kunne besætte flere stillinger med samme lønniveau, og dermed fandt Højesteret ikke tilstrækkelig grundlag for at tilsidesætte Den
Sociale Ankestyrelses afgørelse)

2003.1454 Ø

(En 38-årig udenlandsk kvinde med store sprogproblemer blev af kommunen tildelt almindelig forhøjet førtidspension, da hun havde lændesmerter og ingen kommunikation med omverden. Det Sociale Nævn
ændrede afgørelsen, da det ikke fandtes dokumenteret med tilstrækkelig
sikkerhed, at hun rent faktisk var syg, men at hun havde nogle indlæringsproblemer. Efter lov om social pension var det en betingelse for tilkendelsen af pension, at der var tale om en varig nedsættelse af erhvervsevnen pga. enten fysisk eller psykisk invaliditet. Ydermere skulle
der lægges afgørende vægt på flere forskellige momenter, f.eks. at alle
aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger, der ville kunne forbedre erhvervsevnen, havde været forsøgt,
uden at det medførte forbedringer. Da kvinden ikke havde indvilget i at
modtage psykoterapi og fysioterapi, og der ikke fandtes at foreligge tilstrækkelig et tilstrækkeligt sikker grundlag for at tilsidesætte nævnets
skøn, blev nævnet frifundet)

2003.1628 Ø

(Et amt gav en gårdejer tilladelse til at opføre en gylletank. Amtet havde
ved tilladelsen fraveget den almindelige hovedregel, hvorefter gyllebeholdere skal placeres i tilknytning til de allerede eksisterende driftsbygninger. Denne fravigelse var alene begrundet i hensynet til at undgå trafikale gener, og det blev ikke godtgjort, at amtet reelt havde inddraget
andre hensyn ved vurderingen. Således var der ikke tilstrækkelige hensyn, der kunne begrunde en fravigelse af hovedreglen. Da der ikke fandtes at foreligge tilstrækkelig vægtige grunde til en retlig lovliggørelse,
blev gårdejeren dømt til fysisk lovliggørelse)

2002.91 H

(En ansøger søgte helbredsbetinget førtidspension pga. fibromyalgi.
Betingelsen for at opnå dette var, at ansøgerens erhvervsevne har varigt nedsat med mindst halvdelen. På baggrund af oplysningerne fra
Retslægerådet og oplysningerne om omfanget af ansøgerens oversættelsesarbejde, fandt Højesteret det ikke godtgjort med fornøden sikkerhed, at ansøgerens erhvervsevne var nedsat med mindst halvdelen)

2002.210 Ø

(Ved fastsættelse af udgifter til renholdelse af en ejendom skulle der
efter loven foretages en rimelighedsvurdering. Ved denne vurdering
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kunne man ikke alene lægge vægt på normtal, men man skulle tage de
konkrete dokumenterede udgifter for ejendommen med i vurderingen)
2002.460 V

(Overlæge havde givet en patient en lussing, fordi patienten havde
spyttet på ham. Han blev som følge heraf afskediget med opsat pension. Det fandtes ikke at være i strid med proportionalitetsprincippet, da
der var tale om en tilregnelig situation. Endvidere fandtes der ikke at
været grundlag for at tilsidesætte amtets vurdering af, at han som ansat
i en overordnet stilling var uskikket til at forblive i stillingen, efter han
havde begået en strafbar handling. Overlægen påstod, at han skulle
have været partshørt igen, efter et forhandlingsforslag var blevet afvist
af amtet. Dette afviste landsretten, da der ikke efter det første møde,
var kommet nye faktiske oplysninger i sagen, og at overlægen og hans
faglige organisation havde afgivet fyldige forklaringer)

2002.796 H

(Domstolene fastslog, at i sager om forhandling af kollektive overenskomster mellem en offentlig myndighed og faglige organisationer
burde domstolene vise betydelig tilbageholdenhed ved prøvelsen af,
om afvisning af forhandling om overenskomstaftale indebar en tilsidesættelse af de forvaltningsretlige principper, da overenskomstforhandling fandt sted indenfor det almindelige arbejdsretlige system. Derfor
fandtes der ikke tilstrækkelige holdepunkter for at kritisere Finansministeriets afvisning af at forhandle overenskomst med Søværnets Konstabelforening)

2002.1488 H

(A søgte om mellemste førtidspension. Den Sociale Ankestyrelse afslog
anmodningen, hvilket Højesteret stadfæstede. Ved sin afgørelse havde
styrelsen lagt afgørende vægt på lidelsens art og sværhedsgrad og skønnet, at der var mulighed for at forbedre hendes nuværende erhvervsevne.
Hendes alder, uddannelse og lidelsens varighed indgik også i vurderingen. Højesteret fandt det berettiget at tage hensyn til disse forhold, og
dermed forelå der ikke omstændigheder, der kunne føre til en tilsidesættelse af skønnet)

2002.1507 H

(Ved ansøgning om mellemste førtidspension havde Den Sociale Ankestyrelse givet afslag med henvisning til, at erhvervsevnen ikke var nedsat
med 2/3. Ved vurderingen var der lagt vægt på objektive lægeundersøgelser, og styrelsen havde skønnet, at ansøgeren ville have mulighed for
at arbejde deltid i visse stillinger. Højesteret fandt ikke, trods ansøgerens
dokumentation for erhvervsevnetabet, at der forelå tilstrækkelig dokumentation til at tilsidesætte Den Sociale Ankestyrelses afgørelse)

2002.1820 H

(En kommune udstedte et påbud til fire ejere af ejendomme beliggende i
det åbne land om at etablere et rensningsanlæg. Formålet med dette krav,
som blev stillet til ca. 150 ejere af ejendomme, der udledte spildevand,
var at begrænse tilledning af fosfor til en sø, således at den fastsatte
vandkvalitetsmålsætning kunne opfyldes. Kommunen udstedte efterfølgende et tilsvarende påbud til fire ejere af ejendomme, som udledte hus-
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spildevand til en noget mindre sø. De otte ejere anlagde retssag mod
kommunen med påstand om, at de meddelte påbud var ugyldige. For så
vidt angik ejerne af ejendomme med udledning til den mindre sø, blev
kommunen frifundet, idet det bl.a. udtaltes, at et påbud vel beror på en
konkret vurdering, men i et tilfælde som det foreliggende kunne der
træffes afgørelse på grundlag af almindeligt anerkendte normtal for miljøbelastningen, at betingelserne for at udstede påbud på dette grundlag –
at ejendommens afløbsforhold er oplyst, at der er fastsat en vandkvalitetsmålsætning for recipienten, som ikke er opfyldt, og at ejendommens
spildevand bidrager til forureningen – var til stede, at formuleringen af
hjemmelsbestemmelsen ikke gav grundlag for at antage, at et påbud ikke
kunne gives ved angivelse af grænseværdier, og at det ikke var godtgjort, at udgifterne ville stå i misforhold til formålet)
2001.454 V

(Fortolkning af boligreguleringslovens § 11, stk. 1. Landsretten fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for ud fra overvejelser om lejeværdi at reducere den vægt, hvormed garagelejemål indgår i fordelingen efter bestemmelsen)

2001.910 V

(Landsretten tilsidesatte ikke et menighedsråd skøn, hvorefter en gravsten skulle fjernes fra kirkegården, da den blev anset for upassende, idet
den bl.a. bar Hells Angels´ logo og klubnavn. Da menighedsrådet stedse
havde krævet stenet fjernet, kunne den omstændighed, at stenen havde
stået på gravstedet siden 1998, ikke føre til, at stenen ikke kunne fjernes.
Påberåbelse af EMRK kunne heller ikke føre til et andet resultat)

2001.1258 H

(En studerende havde efter den dagældende bistandslov fået tildelt 6 års
revalideringsydelse til gennemførelse af et studium ved Odense Universitet. Under studiet søgte han om bevarelse af revalideringsydelsen,
mens han gennemførte sit 2-årige bifag ved Universitet i Lund. Efter bistandsloven udbetales hjælp som udgangspunkt kun til personer, som
opholder sig i Danmark. Der havde dog dannet sig en administrativ
praksis, hvorefter der i visse tilfælde kunne udbetales støtte ved ophold
af kortere varighed i udlandet. Den Sociale Ankestyrelse fandt imidlertid
ikke, at et 2-årigt studium var af kortere varighed og afslog derfor at give
støtte. Afgørelsen blev stadfæstet af Højesteret)

2001.1892 V

(Færdselsstyrelsen havde nægtet at udstede vognmandstilladelser til et
vognmandsfirma med den begrundelse, at dets ansvarlige leder i et andet
vognmandsselskab, hvor han var eneejer og var ansvarlig leder, i flere år
havde kørt uden en gyldig tilladelse. Landsretten fandt, at det at køre
uden tilladelse i flere år måtte anses for at være en grov overtrædelse af
loven. I den konkrete sag kunne der imidlertid lægges til grund, at det
skyldtes en forglemmelse, at firmaet ikke havde en gyldig tilladelse, at
indehaveren i flere år havde drevet det andet selskab med adskillige køretilladelser, og at der ikke var grund til at antage, at denne virksomhed
var udøvet på en uforsvarlig måde. Derudover fremgik det af bemærkningerne til forslaget om ændringerne af godskørselsloven, at hvis en
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person i ledelsen af et selskab groft eller gentagne gange havde overtrådt
visse bestemmelser i godskørselsloven, skulle dette kun få afsmittende
virkning på spørgsmålet om, hvorvidt selskabet som sådant skulle kunne
få udstedt en tilladelse, hvis en nærmere konkret vurdering af samtlige
forhold i sagen giver grund til at befrygte, at selskabet vil tilsidesætte de
gældende regler. Efter en vurdering af den konkrete sag, fandt Landsretten, at der ikke var grund til at frygte, at ejeren ville tilsidesætte de gældende regler for godskørselserhvervet, og at Færdselsstyrelsens afgørelser derfor var ugyldige)
2001.2038 H

(Fra lejede lokaler i et stormagasin solgte 4 virksomheder og personer
brugte genstande. Politiet gav dem pålæg om at ophøre med salget af
brugte genstande, da det stred mod § 4, stk. 2, i lov om handel med brugte genstande, idet virksomhed af denne karakter kun må drives fra fast
forretningssted med særskilte forretningslokaler. Påbudet blev indbragt
for Landsretten med påstand om, at det var ugyldigt. Det var ubestridt, at
salget ikke skete fra særskilte forretningslokaler. Efter ordlyden af lov
om handel med brugte genstandes § 4, stk. 2, administrativ praksis og efter lovens kontrolformål, antog Landsretten, at der ikke er grundlag for
at antage, at betingelsen om »særskilte forretningslokaler« alene omfatter tilfælde, hvor virksomhed drives fra privat beboelse, uanset henvisningen hertil i lovforslagets bemærkninger til § 4. Der var heller ikke
grundlag for at sidestille sagsøgernes virksomhed, der drives dagligt i
stormagasinets åbningstid, med handel på et kræmmermarked eller torvehandel. Der var derfor ikke tilsidesat nogen forvaltningsretlig lighedsgrundsætning. Påbudet var derfor gyldigt)

2001.2291 H

(Tilkendelse af højeste førtidspension er betinget af, at vedkommende i
ethvert erhverv må anses for kun at have ubetydelig erhvervsevne i behold. Det er således ikke tilstrækkeligt, at erhvervsevnen er nedsat med
mere end 2/3. Erhvervsevnen skal være helt eller næsten helt bortfaldet,
og enhver revalideringsmulighed skal være udelukket. Ved afgørelsen
af, hvilken erhvervsevne der kan antages at være i behold, indgår en lægelig vurdering af den fysiske og psykiske helbredstilstands indvirkning
på den fysiske og psykiske funktionsdygtighed. Der skal herudover lægges vægt på denne funktionsudygtigheds indvirkning på erhvervsevnen.
Det Sociale Nævn stadfæstede en kommunes afgørelse om at tildele en
borger forhøjet almindelig førtidspension, da hun fandtes at lide af kronisk træthedssyndrom. Da § 15 i lov om social pension indeholder en
opregning af, hvilke forhold pensionsmyndighederne skal tage hensyn til
ved bedømmelsen af en pensionsansøgers erhvervsevne, fandt landsretten, at den kunne prøve, om borgeren opfyldte betingelserne for en højere pension. Landsretten kom på baggrund af en udførlig arbejdsprøvningsudtalelse sammenholdt med lægelige udtalelser frem til, at A opfyldte betingelserne for at få den mellemste førtidspension. Højesteret
anså det heller ikke for godtgjort med den fornødne sikkerhed, at borgeren opfyldte betingelserne for en højere førtidspension)
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2000.645 H

(Højesteret tilsidesatte Den Sociale Ankestyrelses skøn over skadelidtes
erhvervsevne, da Højesteret anså det for godtgjort, at skadelidtes erhvervsevne var nedsat med 2/3 og at denne tilstand havde været varig fra
1988. Lagt vægt på, at hverken ankestyrelsen eller Revaliderings- og
Pensionsnævnet havde anmodet om, at der blev foretaget yderligere undersøgelser af skadelidtes erhvervsevne)

2000.743 Ø

(Forbud mod ophold i rockerborg for ejeren af ejendommen havde
hjemmel i rockerlovens § 1, stk. 1, da betingelserne for nedlæggelse af
forbudet var opfyldt. Forbudet kunne derfor ikke anses for ulovligt eller
for at berettige ejeren af ejendommen til erstatning efter grundlovens §
73 eller menneskerettighedskonventionens artikel 8)

2000.1313 H

(Ikke grundlag for at tilsidesætte Naturklagenævnets skøn i forbindelse
med en afgørelse, hvor nævnet afviste at give tilladelse til, at en spejderhytte kunne udnyttes til skovbørnehave i dagtimerne. Nævnet lagde vægt
på, at området ikke burde udsættes for mere belastning)

2000.1668 H

(Amts afgørelse om at ændre placeringen at et dige af hensyn til en kloakledning ikke anset for ugyldig, selvom den endelige placering af diget
blev ændret, uden at der blev afholdt nyt møde med de berørte lodsejere
herom. Der var tale om mindre ændringer i digets udformning og placering, som alene kunne medføre begrænsede ulemper i forhold til de
ulemper, som var forbundet med digets placering over kloakledningen –
flytning omfattede kun 1/3 af diget, diget blev flyttet op til 12 meter, digets opbygning og materiale var uændret, ingen nye grundejere berørtes
og den landskabelige betydning af flytningen var begrænset)

2000.2114 V

(Det af politimesteren udøvede skøn i forbindelse med tilbagekaldelse af
A’s godkendelse som dørmand ikke tilsidesat, da to strafbare forhold,
som A havde begået, mens han fungerede som dørmand, ansås for tilstrækkelig grund til at antage, at han ikke kunne fungere som dørmand
på betryggende vis. Lagt vægt på, at det ene forhold vedrørte trussel af
vidner)

1999.614 H

(Adoptionsbevilling omfattede kun det yngste ud af fire søskende, idet
aldersforskellen mellem adoptanten og de tre øvrige børn efter Civildirektoratets faste praksis var for lille. Højesteret fandt, at hensynet til at
give søskende samme familieretlige status burde veje tungere i dette
tilfælde, således at adoptionsbevillingen skulle omfatte alle fire søskende)

1999.1307 H

(En afgørelse truffet af Ligningsrådet kunne ikke antages at være
ugyldig, da A ikke kunne anses for at have et retskrav på en dispensation fra ligningslovens § 16 B, stk. 1 og 3, om beskatning af afståelsessummen ved salg af aktier, hvorfor der ikke var tale om magtfordrejning eller retsvildfarelse. Ydermere fandtes den skønsmæssige afgørelse ikke at være blevet begrænset af en udstedt cirkulære eller på
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andet grundlag, og dermed var der ikke tale og ”skøn under regel”.
Afgørelsen blev således stadfæstet ved domstolene)
1999.1536 H

(Tre journalister havde ansøgt om tilladelse til at interviewe en varetægtsfængslet om sagen. Politiet havde afslået anmodningen, da de
mente, at det kunne skade den fortsatte efterforskning af sagen. Højesteret fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte politiets skøn,
og der fandtes heller ikke at være tale om et indgreb i den fængsledes
ytringsfrihed, der kunne begrunde det modsatte resultat)

1998.1207 V

(I forbindelse med prøvelse af påbud om ophør med anvendelse af
markvandingsboring ansås det ikke for godtgjort, at en kommune havde foretaget den lovpligtige afvejning med hensyn til den økonomiske
belastning af ejeren af en ejendom. Landsretten kunne efter sagens oplysning ikke tage stilling til, om de samlede udgifter til tilslutning til
anden vandforsyning var urimelige. Ejeren blev derfor frifundet for
straf)

1998.1639 H

(Ikke tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at bestemmelse i bekendtgørelse om, at amtsrådet skulle fastsætte det enkelte dambrugs højst tilladelige årlige foderforbrug ud fra angivelserne i et bilag til bekendtgørelsen, ikke havde hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Ministeriet og
Miljøklagenævnet blev derfor frifundet)

1997.38 Ø

(En kommune havde afslået at yde folkeoplysende støtte til
rockerklub. Udtalt, at loven på baggrund af lokale hensyn
indrømmede de enkelte kommunalbestyrelser mulighed for et
vidtgående skøn over, hvad der anses for folkeoplysende virksomhed.
Derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet, og kommunen var
berettiget til at afslå støtte)

1997.117/1 H

(En kommune inddrog plejetilladelse for en person, der var sigtet for
usædelighed over for plejedatter. Efter at tiltalen var frafaldet,
anmodede pågældende om, at der på ny blev udstedt plejetilladelse,
hvilket blev afslået ud fra et samlet skøn over pågældendes egnethed.
Pågældende blev tilkendt erstatning mv. for uberettiget sigtelse og
varetægtsfængsling. Der var ikke grundlag for at kritisere kommunens
skøn eller for at tilsidesætte afgørelse på grund af formelle fejl, og
kommunen skulle derfor ikke betale erstatning til pågældende)

1997.889 H

(Spørgsmål om gyldigheden af Landssamarbejdsudvalgets afgørelse
om, at en læge, der havde overtrådt reglerne for lægevagtsbesøg, dels
skulle tilbagebetale nogle honorarer, dels ikke måtte udøve lægekørsel
i amtet. Der var ikke nedlagt påstand om afgørelsens rigtighed, men
kun om, at afgørelsen var ugyldig på grund af udvalgets sammensætning og sagsbehandling. Reglerne om partshøring ansås for at være
overholdt. Der var heller ikke grund til at antage, at der var varetaget
uvedkommende hensyn, ligesom udvalgets sammensætning ikke i sig
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selv kunne begrunde ugyldig. Landssamarbejdsudvalgets afgørelse
blev derfor fundet gyldig)
1997.1062 H

(Procesbevillingsnævnets afgørelse om afslag på kære af kendelse om
editionspålæg var en skønsmæssig afgørelse, som domstolene som
udgangspunkt ikke har mulighed for at prøve. Kendelsen vedrørte
spørgsmål, om statsministeren kunne pålægges at fremlægge regeringens interne dokumenter vedrørende regeringens og Folketingets
holdning til grænserne for anvendelsen af EF-traktaktens artikel 235 i
en retssag om, hvorvidt tiltrædelsen af Traktaten om Den Europæiske
Union var i strid med grundlovens § 20. Fastslået, at den underliggende retssags principielle karakter kunne have betydning for spørgsmålet, om kendelsen var af principiel karakter. Nævnets afgørelse fandtes
dog at ligge inden for det skøn, som tilkom nævnet efter loven. Afgørelsen blev derfor ikke tilsidesat)

1997.1242 H

(Da der ikke var reel udsigt til, at en udlænding, der var dømt til udvisning, kunne blive udsendt i en nærmere fremtid, fandtes der ikke at
være tilstrækkeligt grundlag for at opretholde varetægtsfængsling efter
udlændingelovens § 35, som på domsafsigelsestidspunktet havde varet
i 1 år og 4 måneder. Den pågældende blev derefter løsladt)

1997.1507 H

(Frihedsberøvelse af udlænding efter udlændingelovens § 36 opretholdt, da den pågældende ikke ønskede at medvirke til udsendelsen,
og da politiet under hele forløbet havde forsøgt at skaffe oplysninger
om hans identitet. Efter det senest fremkomne var der reel udsigt til, at
det ville være muligt at udsende ham)

1991.98 H

(Tilsidesættelse af en kommunes faste praksis, hvorefter kvalificeret
svagelighedspension kun blev tilkendt, hvis den pensionerede kunne dokumentere, at betingelserne herfor var opfyldt i forbindelse med afskedigelsen. Da betingelserne for at tilkende den pågældende kvalificeret svagelighedspension må anses for at have været opfyldt på afskedigelsestidspunktet, selvom dette ikke var dokumenteret, var kommunen pålagt
at anerkende, at han havde ret til kvalificeret svagelighedspension)

1989.775 Ø

(Et afslag på familiesammenføring anset for ugyldigt, da Justitsministeriet havde stillet vilkår om forsørgelse på baggrund af ministeriets faste
praksis for undtagelsesfrit at stille vilkår herom uden at have foretaget en
konkret og samlet vurdering af, om der var grundlag for at stille et sådant vilkår i den konkrete sag)

1984.487 H

(Afslag på ansøgning om erstatning efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre anset for ugyldigt, da ansøgerens forhold efter en samlet
vurdering ikke fandtes at være til hinder for, at han blev tillagt erstatning. Ansøgeren havde fra 1943 deltaget i modstandsbevægelsen, og han
havde pådraget sig en ikke ubetydelig invaliditet)
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1984.504 H

(Ikke grundlag for at fastslå, at Landsskatterettens afgørelse om skattefastsættelse var truffet på urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, eller at
afgørelsen gik ud over rammerne for Landsskatterettens skøn. Sagen
vedrørte værdiansættelse af to fordringer, som var svære at værdisætte,
fordi de kun sjældent sælges på det frie marked, og da der er ret vide
grænser for prisfastsættelsen af de omhandlede fordringer, hvis værdi må
fastsættes med betydelig hensyntagen til debitors betalingsevne)

1983.349 H

(Afgørelse om afslag på ansøgning om bistandshjælp anset for ugyldig,
da Den Sociale Ankestyrelse alene havde lagt vægt på en oplysning om,
at ansøgeren agtede at tilmelde sig universitetet på ny. Myndigheden
burde have foretaget en samlet vurdering af ansøgerens forhold for at
fastslå, om han fortsat ville være i stand til i tilstrækkelig grad at udnytte
sine arbejdsmuligheder)

1973.755 V

(Udstedelse af navnebevis ikke anses for ugyldigt, ligesom amtet, som
havde udstedt beviset, ikke kunne pålægges at tilbagekalde
navnebeviset, selvom det var udstedt til dels på grundlag af
ufuldstændige og urigtige oplysninger om modtagerens tilknytning til
navnet, da modtagerens tilknytning til navnet ifølge det i sagen
fremkomne ikke kunne anses for at være så ringe, at det skøn, som amtet
skulle udøve ifølge loven, havde resulteret i en afgørelse, som lå uden
for grænserne for skønnet)

1969.693 H

(Det af forvaltningen udøvede skøn i forbindelse med degradering af
afdelingssygeplejeske som følge af manglende overholdelse af
arbejdstider ikke anset for ulovligt. Retten lagde vægt på, at det burde
have været klart for sygeplejesken, at hospitalets ledelse lagde vægt på,
at arbejdstiderne blev overholdt, da hun indtog en ledende stilling, da
dette havde været annonceret ved opslag på afdelingen, og da der havde
været afholdt et møde om arbejdstider, som sygeplejesken imidlertid
nægtede at deltage i)

1954.320 H

(Ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Udvalget for
Indkvarteringserstatnings beregning af, hvad det måtte anses for en
rimelig leje, da der ikke var grundlag for at antage, at grundlaget for
udvalgets skøn havde været i strid med avancebegrænsningsloven)

1952.226 Ø

(En kommunes pensionsvedtægt anset for ugyldig i forhold til en
afskediget bademester i det omfang, vedtægten afskar ham fra
dyrtidstillæg til hans pension som den eneste pensionist i kommunen.
Lagt til grund, at formålet med dyrtidstillægget var helt eller delvist at
udligne forskellen mellem det prisniveau, som lønnen eller pensionen er
fastsat på grundlag af prisniveauet på tidspunktet, hvor pensionen
udbetales, og at pensionsvedtægten var udformet som sket for at
udelukke sagsøgeren adgang til dyrtidstillæg)
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Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-18-1

(Der var hjemmel i ledelsesretten til at nedsætte den pligtmæssige afskedigelsesalder fra 70 til 67 år. Imidlertid var ændringen begrundet i besparelser, hvormed der var pligt til at udøve et skøn over de mest egnede
medarbejdere. Ombudsmanden var mest tilbøjelig til at mene, at myndigheden ved generelt at nedsætte afgangsalderen ulovligt havde sat
skønnet under regel. Ombudsmanden mente i øvrigt, at der var alvorlig
tvivl om løsningens overensstemmelse med proportionalitetsprincippet,
da myndigheden ikke havde godtgjort en sammenhæng mellem de foretagne afskedigelser og de stillede sparekrav)

04.452

(Statsministeriet havde besluttet at give en avis eneret til aktindsigt i en
af Statsministerens kommende taler med henblik på, at avisen optrykte
dele af talen samme dag, som den skulle holdes, begrundet i ønsket om
størst mulig gennemslagskraft og effektiv formidling. Ombudsmanden
kunne ikke frakende dette kriteriums saglighed, men fandt, at det burde
vige for hensynet til ligebehandlings- og offentlighedsprincipperne)

04.525

(Et hospitals vurdering af, om en patientforening skulle have adgang til
at fremlægge en folder i et venteværelse, kunne ikke foretages udelukkende på grundlag af anstaltsbeføjelser og hensynet til patientbehandlingen. Udover de kriterier og hensyn, der kunne inddrages som følge af
anstaltsprincippet mv., var hospitalet forpligtet til at inddrage hensynet
til en forenings ytringsfrihed i vurderingen. Henstillet, at hospitalet genoptog vurderingen af, om foreningens folder skulle lægges frem i venteværelset)

03.379

(Det var i strid med forbuddet mod skøn under regel, at et statsamt altid
beskikkede den af kommunen indstillede kandidat til posten som formand for huslejenævnet, uanset om der var modkandidater. Meget kritisabelt, at statsamtet ikke tog hensyn til, at By- og Boligministeriet tidligere havde underkendt den praksis, som afgørelsen byggede på)

02.291

(Offentlige myndigheder pligt til at forvalte inddrivelse af offentlige restancer i overensstemmelse med effektiv restanceinddrivelse, herunder at
sikre den bedst mulige dækning af restancerne)

02.257

(Ombudsmanden henstillede til Udlændingestyrelsen at genoptage en
sag om opholdstilladelse, da styrelsen ikke havde inddraget alle de
(pligtmæssige) kriterier, der efter forarbejderne skal indgå i vurderingen
af, om opholdstilladelse kunne gives)

02.272

(Ikke grundlag for at fastslå, at et universitet i vurderingen af, om der
skulle gives dispensation til fjerde eksamensforsøg, ikke havde foretaget
en konkret vurdering)
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02.373

(En kommune var afskåret fra at tildele en tilladelse til opstilling af pølsevogn ud fra et tilfældighedsprincip, da det som udgangspunkt ville
kræve særlig lovhjemmel)

01.167

(Det var ulovligt, at Kirkeministeriet havde opstillet en generel regel gående ud på, at der ikke tillodes organister ansat i tjenestemandsstillinger
med en samlet beskæftigelsesgrad på over 115 pct. Der var efter tjenestemandslovens § 17 pligt til at skønne over om tjenestemandens bibeskæftigelse var forenelig med tjenestemandsstillingens pligter og den
med stillingen knyttede agtelse og tillid)

01.189

(Kirkeministeriet havde tilsidesat det pligtmæssige skøn ved ikke at have
overvejet konkret, om den foreliggende situation, hvorefter et kontor i
kirken blandt andet blev benyttet af andre end præsten, kunne sidestilles
med den situation, at der ikke var et kontor til rådighed. Kirkeministeriet
traf i stedet afgørelser herom i overensstemmelse med fast praksis, hvorefter der ikke kunne ydes højeste boligtillæg til præster uden embedsbolig, hvis der var lokaler til rådighed på anden måde)

01.322

(Afskedigelser af fire lektorer alene med henvisning til, at de forskede
inden for området for fysik, der efter besparelser blev besluttet nedprioriteret af Danmarks Farmaceutiske Højskole, var ikke fyldestgørende.
Højskolen skulle foretage en vurdering af, om de personer, der havde
tilknytning til det nedprioriterede forskningsområde, konkret var dem,
der bedst kunne undværes, herunder om nogle af fysiklektorerne eventuelt var mere egnet på et andet område, end de ansatte, der på daværende
tidspunkt var beskæftiget der)

00.232

(Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. indeholder en mindretalsbeskyttelse ved præsteansættelse. Kirkeministeriet havde derfor pligt
til at inddrage hensyn til mindretallet i afvejningen, hvor der tillige indgik andre saglige hensyn)

00.368

(Afslag på ansøgning om betaling af udgifter til fysioterapi. Ansøgeren
kunne ud fra nogle konkrete omstændigheder i sagen siges at have haft
en berettiget forventning om at få udgifterne dækket. Endvidere havde
ansøgeren fået utilstrækkelig vejledning om sin retsstilling. Overvejelser
om bl.a. ansøgerens berettigede forventninger indgik ikke i Den Sociale
Ankestyrelses vurdering af sagen. Henstillet, at Arbejdsskadestyrelsen
genoptog sagen)

00.439

(Hensynet til religionsfrihed burde som grundrettighed veje tungt (have
prioritet) ved vurdering af et præsteseminariums godkendelse som SUberettiget uddannelse)

99.117

(Skolebladsredaktion afviste at optage to indlæg fra en forælder i skolebladet. Da hensynet til ytringsfriheden burde indgå med høj prioritet i
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myndighedens skønsmæssige vurdering (afvejningen), skulle der foreligge ganske gode grunde til ikke at optage indlæggene)
99.394

(Afslag på hjælp til anskaffelse af computer til handicappet barn. Det
Sociale Ankenævn fandt ikke, at en almindelig computer kunne anses
for en nødvendig merudgift som følge af barnets handicap. Efter henvendelse fra ombudsmanden optog ankestyrelsen sagen til principiel behandling og ændrede afgørelsen)

98.134

(En praksis, der afskar en bestemt persongruppe fra at få ændret personnummer, uanset hvilken dokumentation der blev forevist, var ikke i
overensstemmelse med folkeregisterbekendtgørelsen, hvorefter der kunne ske ændringer af personnummeret, når der forelå den fornødne dokumentation for, at der var fejl i nummeret)

97.283

(Kommune afslog hjælp til indretning af handicappet mands bolig. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunens skøn over hensigtsmæssigheden af den ansøgte boligindretning måtte betragtes som åbenbart urimelig. Kommunen havde ikke tillagt det betydning, at manden i mere end et
år havde beboet ejendommen uden problemer)

97.323

(Formanden for et bedømmelsesudvalg havde ikke de kvalifikationer,
der var krævet i medfør af ansættelsesbekendtgørelsen. Kritik af, at universitetet havde tillagt et ellers lovligt hensyn en sådan vægt, at bekendtgørelsens krav om faglige kvalifikationer blev tilsidesat)

96.51

(Afgang til formidling af myndighedens synspunkter til pressen måtte
bero på en konkret afvejning. I afvejningen måtte i hvert fald indgå behovet for at informere offentligheden og sagens nyhedsværdi overfor
bl.a. retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at udlevere oplysninger til offentligheden i den valgte form)

96.173,
(97.435)

96.347,
(97.458)

95.112,
(97.425)

(Tilbagekaldelse af navnetilladelse. Tilbagekaldelse af den begunstigende tilladelse kunne ikke ske uden, at myndigheden havde inddraget modstående hensyn i overvejelserne. Henstillet, at myndigheden genoptog
sagen, da der alene var lagt vægt på, at tilladelsen efter navneloven var
sket med urette)

(Afskedigelse af tjenestemand på grund af et konkret forhold. Myndigheden henviste i begrundelsen også til et tidligere forhold vedrørende
spirituskørsel. Det tidligere forhold kunne i den konkrete situation kun
indgå i afskedigelsesgrundlaget med beskeden vægt)

(Mekanisk anvendelse af SIFU-princippet var i strid med forbudet mod
skøn under regel)
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95.170

(Direktoratet for Kriminalforsorgen havde i forbindelse med et afslag på
at give en tv-station tilladelse til at interviewe en indsat i fængsel lagt
vægt på retsfølelsen. Retsfølelsen var udtryk for et lovligt kriterium, ligesom afgørelsen ikke var i strid med menneskerettighedskonventionens
artikel 10 og grundlovens § 77)

95.199

(Afslag på ansøgning om benådning af livstidsfange under henvisning til
hans farlighed. Farlighedskriteriet var lovligt. Ansøgningen om benådning var blevet behandlet klart anderledes end benådningspraksis for
personer, der er idømt livsvarigt fængsel. Henstillet, at Justitsministeriet
traf beslutning om at ændre den indsattes afsoningsforhold for at tilvejebringe eventuelle nye præmisser for en fremtidig vurdering af, om denne
forskelsbehandling sagligt var tilstrækkeligt velbegrundet)

95.240

(Afslag på dispensation fra aktieavancebeskatningsloven. Told- og Skatteregionen henviste i afslaget til et cirkulære. Cirkulæret havde imidlertid ikke klar støtte i forarbejderne til aktieavancebeskatningsloven. Endvidere havde Told- og Skatteregionen ikke lagt afgørende vægt på de
momenter i cirkulæret, som direkte havde støtte i loven. Henstillet, at
Told- og Skatteregionen genoptog sagen)

95.400

(Beslutning om plejehjemsanbringelse savnede hjemmel. Vurderingen af
behovet for plejehjemsanbringelse måtte imidlertid herefter i nogen grad
være styrende for den nærmere skønsmæssige fastlæggelse af plejens
omfang i hjemmet)

95.422

(Hensynet til ytringsfriheden havde som grundrettighed prioritet i afvejningen og var som følge deraf et pligtmæssigt kriterium)

94.56

(Boligministeriet havde anvist en andelsforening et statslån med fritagelse for betaling af den årlige ydelse. Der blev taget forbehold for ophør af
ydelsesfritagelsen. Senere blev der truffet afgørelse om tilbagebetaling af
statslånet. Denne afgørelse var udpræget skønsmæssig. Ved skønsmæssige, bebyrdende afgørelser havde en myndighed pligt til at inddrage de
almene kriterier, som klarest beskytter parten. Hensynet til en parts økonomiske interesser er et sådant alment kriterium. Kritik af, at dette kriterium ikke var inddraget. Henstillet, at Boligministeriet genoptog sagen)

94.323

(Afslag på ansøgning om boligstøtte. Antaget, at kommunen i medfør af
boligstøttelovens § 15 havde pligt til at vurdere, om der i stedet kunne
ydes delvis støtte)

94.360,
(95.629,
97.421)

(Afslag på behandling af ansøgning om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring fra ansøger med insulinbehandlet sukkersyge. Myndighe-
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den havde ulovligt sat skønnet under regel, da der ikke ved afgørelsen
var foretaget et konkret skøn)
93.46

(Arbejdsformidling og arbejdsmarkedsnævn afslog ansøgning om at
gennemføre en uddannelse til kosmetolog som uddannelsestilbud. Myndighederne henviste til et internt regelsæt. Der var tale om en ulovlig
skønsbegrænsning)

93.205

(Afslag på dispensation fra byplanvedtægt til opstilling af antenne var
bl.a. begrundet i hensynet til de landskabelige værdier i området. Tvivlsomt om landskabelige hensyn med tilstrækkelig vægt talte imod at give
den ønskede tilladelse. Efter en besigtigelse udtalt, at der ikke syntes at
være noget punkt i området, hvor der ikke i forvejen bl.a. var udsigt til
en eller flere større bygningskonstruktioner)

92.141

(Politiets udelukkelse af en journalist fra at modtage informationer. Principperne i medieansvarsloven var til hinder for, at en myndighed var berettiget til at foretage begrænsninger i en journalists adgang til informationer med henblik på at sanktionere krænkelser af de presseetiske regler)

92.199

(Alsidighedsforpligtelsen ved tv-udsendelse om EF-unionen. Alsidighedsforpligtelsen var i nogen grad blevet underordnet oplysningsformålet. De to hensyn måtte normalt anses for generelt ligeværdige. I tilfælde
af konflikt mellem de to hensyn måtte der ske en afvejning)

92.264

(Indflytning på plejehjem. Afgørelse om optagelse på plejehjem måtte
antages at skulle tage sit udgangspunkt i ansøgerens helbredstilstand. For
ansøgere med mindre udtalt eller akut plejehjemsbehov ville optagelsesbeslutningen ikke alene afhænge af ansøgerens helbredstilstand, men også af forholdet mellem institutionspladser, antallet af borgere med plejehjemsbehov samt de forskellige grader af dette behov)

92.312,
(94.517)

(Bedømmelsesudvalg gjorde i indstillingen af ansøger til besættelse af
docentstilling rede for, hvilke kriterier der var blevet tillagt vægt ved udvælgelsen af de indstillede ansøgere. Indstillingen indeholdt imidlertid
ikke som foreskrevet en særskilt bedømmelse af de enkelte ansøgere.
Henstillet, at Bedømmelsesudvalget genoptog sagen)

92.330

(Hensynet til ytringsfriheden er som grundrettighed pligtmæssigt og har
prioritet i afvejningen. Det betød, at der måtte kræves ganske tungtvejende grunde for at anerkende begrænsninger i offentligt ansattes ytringsfrihed)

91.60

(Myndighedernes praksis bliver tillagt vægt, men bliver ikke ukritisk lagt
til grund. I den konkrete sag blev et børnebidrag ændret med tilbagevirkende kraft grundet åbenbart urigtig førsteinstansafgørelse. Under hen-
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syn til, at nogle oplysninger om renteudgifter ville have haft afgørende
indflydelse på bidragsfastsættelsen, samt at afgørelsen fastsatte bidrag
for en periode, der lå mere end to år forud for afgørelsen, burde Civilretsdirektoratet – også i lyset af praksis – have tillagt sin afgørelse tilbagevirkende kraft. Henstillet, at Civilretsdirektoratet genoptog sagen)
91.102,
(92.482)

(Udvisning på grund af prostitution. Kritik af afgørelsen om udvisning.
Da den pågældende var ophørt med at udøve prostitution inden afgørelsen, var der ikke holdepunkter for at antage, at den pågældende ville
genoptage sin prostitutionsudøvelse. Da der ikke i overensstemmelse
med sædvanlig praksis var meddelt den pågældende en advarsel, og da
der ikke var anført vægtige forhold, som kunne begrunde en fravigelse af
sædvanlig praksis, blev der henstillet, at udvisningen blev ophævet)

90.181

(En journalist havde fået meddelt aktindsigt hos Told- og Skattestyrelsen
i noget nærmere angivet materiale 3 dage før en anden journalist. De to
journalister havde begæret aktindsigt næsten samtidig. Pressen havde af
hensyn til konkurrenceforhold inden for nyhedsformidling interesse i, at
afgørelse om aktindsigt i sådanne situationer meddeles samtidig. Ønskeligt, om myndighederne i det omfang, det er muligt, tager hensyn til disse interesser ved meddelelse af aktindsigt. Dette hensyn havde særlig
vægt i et tilfælde som det foreliggende, hvor der var tale om en sag, der
var genstand for betydelig presseomtale)

90.184

(Manglende konkret afvejning ved dispensationsafgørelse. Afgørelse af,
i hvilke tilfælde der foreligger samliv af fastere karakter må bero på en
nærmere vurdering af en række omstændigheder, herunder samlivets varighed, familieforhold og økonomiske forhold. Det var således ikke
holdbart i sig selv at tillægge det forhold, at de samlevende ejer fast
ejendom sammen, afgørende betydning for, om der foreligger et fast
samlivsforhold)

90.227

(Hensynet til boligens ukrænkelighed, jf. grundlovens § 72, skal inddrages i enhver afvejning ved udøvelsen af en skønsmæssig beføjelse til
ransagning, husundersøgelse mv. I den konkrete sag traf Socialstyrelsen
afgørelse om at begrænse samkvemmet mellem A og hendes barn B, der
var tvangsmæssigt fjernet fra hjemmet. Begrænsningerne bestod bl.a. i,
at telefonsamtaler foregik under medhør. Der var ikke klar og sikker
hjemmel for indgrebet i lovgivningen, og begrænsningen måtte anses for
et indgreb i den ved § 72 sikrede ret til at føre hemmelige telefonsamtaler. Der forelå ikke på tidspunktet for afgørelsen fornødent retligt grundlag for at fravige kravet i § 72 om retskendelse. Der fandtes dog ikke at
være fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere de gældende regler som
værende uden hjemmel eller grundlovsstridige)

89.60

(Kravene til individualisering skal sættes særligt højt ved anvendelsen af
offentlighedslovens afvejningsregler)
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89.68

89.75,
(90.529)

(En bekendtgørelse indeholdt hjemmel for, at der i to tilfældegrupper
kunne dispenseres fra en registreringspligt. Rigspolitichefens praksis
syntes udelukkende at afspejle den ene tilfældegruppe. Dette var uforeneligt med indholdet af registreringsbekendtgørelsen. Henstillet, at Rigspolitichefen som følge heraf genoptog en konkret sag vedrørende et afslag på dispensation)

(Afvejning af kriterier i sag om navnebevis. Navneloven og de hensyn,
den bygger på, gav ikke tvingende grunde til at afslå et navneønske i et
konkret tilfælde. Det måtte endvidere forekomme uforståeligt for personer, der havde båret et flerleddet efternavn, som havde været i familien
gennem generationer, at tilknytningen til navnets enkelte led ikke kunne
betegnes som »ganske særlig«, jf. navneloven. Henstillet, at Civilretsdirektoratet genoptog sagen)

88.78

(Ansættelsesskønnet kunne ikke begrænses, således at den ansættende
myndighed stillede krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund,
når personer med anden uddannelse også måtte anses for fagligt kvalificerede til at bestride jobbet)

88.121

(Jehovas Vidner som adoptanter. Kritik af adoptionsnævnets meget restriktive praksis med hensyn til godkendelse af Jehovas Vidner som
adoptanter. Begrundet i grundlovens frihedsrettigheder måtte der kræves
ganske tungtvejende grunde for ikke at anerkende Jehovas Vidner som
adoptanter. Der var krav om en konkret vurdering)

87.113

(Forvaltningsorganet har formentlig pligt til at inddrage de almene kriterier, der klarest beskytter borgerne, under afvejningen)

87.129

(Henstillet, at Planstyrelsen genoptog behandlingen af en sag om usaglig
forskelsbehandling ved fastlæggelse af et støjbælte i en lokalplan, da det
fremstod, som om styrelsen ikke havde foretaget nogen vurdering af årsagen til, at støjbæltet var væsentligt bredere på klagerens ejendom end
på naboejendommene)

87.194

(Speciallæge havde videregivet tavshedsbelagte oplysninger om en patient til en medarbejder i en kommune, dels med henblik på kommunens
eventuelle medvirken til en tvangsindlæggelse, dels for at orientere medarbejderen om, at patienten muligvis ville begå overgreb på ham. Ved
vurderingen af, hvorvidt disse hensyn kunne berettige videregivelse,
måtte der foretages en afvejning i forhold til de hensyn, der begrundede
tavshedspligten.. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse lægens
videregivelse af oplysningerne for berettiget)

87.201

(Generaldirektoratet for Danske Statsbaner havde uberettiget afslået at
ansætte en person, der var stærkt overvægtig, som chauffør på tjeneste-
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mandsvilkår. Den pågældende blev derpå ansat med vilkår om, at der for
en periode på 10 år blev taget forbehold i henhold til pensionsloven, for
så vidt angik de ved ansættelsen konstaterede helbredsmangler)
87.237

(Kommunens ledergruppe havde udsendt et brev med nogle bemærkninger om det generelle spørgsmål om offentligt ansattes ytringsfrihed til
samtlige kommunens ansatte. Kritik af, at brevet kunne skabe en sådan
usikkerhed om retstilstanden hos de enkelte medarbejdere, at medarbejderne ville være unødigt tilbageholdende med at deltage i den offentlige
debat om lokalpolitiske emner)

86.123

(Danmarks Radio havde været ubeføjet til at afskære de partier, der ville
være opstillingsberettigede ved et folketingsvalg, men som ikke var repræsenterede i Folketinget, fra at deltage i den afsluttende debatudsendelse forud for den vejledende folkeafstamning om EF-pakken. Henstillet, at Radiorådet genoptog sagen)

84.111

(Kritik af, at Miljøministeriet på et ufuldstændigt grundlag havde truffet
afgørelse vedrørende en klage om uberettiget forskelsbehandling af
sommerhus- og helårsområder ved fastsættelse af driftsbidrag til spildevandsanlæg. Henstillet, at ministeriet genoptog sagen og herunder inddrog nogle nærmer angivne principielle kommunalretlige problemstillinger, som sagen rejste)

84.116

(Det forhold, at et kriterium i én sag udløste en bestemt retsfølge, indebar ikke som følge af lighedsgrundsætningen et krav om samme resultat
i andre sager)

83.93

(Sager om eftergivelse af skat afgøres principielt efter et skøn, hvorved
der navnlig lægges vægt på økonomisk trang. Ved afgørelsen af spørgsmålet om eftergivelse måtte eventuelle fejl fra skattemyndighedernes
side tillægges en selvstændig betydning, også uafhængigt af den trangsbedømmelse, som i øvrigt sædvanligvis lægges til grund. Dette synspunkt havde særlig vægt i tilfælde af kvalificeret god tro hos skatteyderen. Skattemyndighederne sås ikke at have taget stilling til, hvorvidt dette forhold burde medføre en anden afgørelse. Henstillet, at skattedepartementet genoptog sagen)

83.95

(En vejledende anvisning fungerede i praksis som en regel, der afskar
nogle ansatte fra rettigheder, som andre havde, blot fordi de var ansat i
en større virksomhed. Dette forhold bad ombudsmanden myndighederne
rette op på)

83.101

(Ved beslutning om at bortvise journalister uden for normal åbningstid
skulle en myndighed inddrage hensynet til ytringsfriheden og den frie
samfundsdebat)
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83.248

(Hensynet til grundlovens § 77 skulle inddrages i afvejningen i forbindelse med offentligt ansattes ytringsfrihed)

81.88

(Det var Industriministeriets opfattelse, at udtrykket »restauration« i hotel- og restaurationsloven også omfattede pølsevogne. Denne opfattelse,
der havde støtte i forarbejderne til loven, kunne ikke give anledning til
bemærkninger. At pølsevogne ikke var omfattet af restaurationsbegrebet
i Miljøministeriets detailforhandlingsbekendtgørelse kunne ikke tillægges væsentlig betydning i denne forbindelse)

80.409

(En afgørelse om ydelse af personligt tillæg til brændselshjælp hvilede
på et urigtigt retligt grundlag, for så vidt afgørelsen var baseret på en intern regel i forvaltningen om en bestemt indtægtsgrænse som betingelse
for tildeling af personligt tillæg)

80.543

(Ikke kritik af en kommunes instruktion om anvisning af børn til kommunens daginstitutions- og dagplejepladser for at være stridende mod bistandsloven, dennes bindende forudsætninger eller almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Efter instruksen skulle bl.a. forældre, der
kunne få indtægtsgivende arbejde, hvis deres børn fik plads, have en vis
fortrinsstilling)

77.81

(Kritik af, at Adoptionsnævnet havde givet udtryk for en opfattelse i forbindelse med godkendelse af adoptanter, der rummede en nærliggende
risiko for, at aldersgrænserne for adoption i praksis udviklede sig til at
blive ufravigelige grænser, hvilket dels savnede tilstrækkeligt grundlag,
dels var i strid med en cirkulæreskrivelse, hvori det anførtes, at de retningslinier, der var anført i adoptionsudvalgets betænkning – det vil bl.a.
sige aldersgrænserne – alene skulle lægges til grund som udgangspunkt
for afgørelser)

77.135

(Jo flere nogenlunde ens skønsmæssige forvaltningsakter, der skal udstedes, desto mere acceptabelt er interne regler om kriteriers vægt under
afvejningen)

77.217

(Væsentlig lige forhold skal behandles lige i retlig henseende)

77.317

(Henstillet, at der blev udarbejdet en vejledning om skønnets udøvelse)

77.338

(Henstillet, at Overfredningsnævnet tog en sag om fjernelse af ulovligt
opførte sommerhuse ved Lollands sydkyst op til fornyet overvejelse.
Bl.a. den tid der var gået, siden Ministeriet for Kulturelle Anliggender
havde truffet afgørelse om husenes fjernelse, kunne i sig selv udgøre en
væsentlig begrundelse for, at der nu blev foretaget en ny prøvelse af sagen, der bl.a. indebar en stillingtagen ud fra en aktuel vurdering dels af,
hvorledes hensynet til konsekvent gennemførelse af anlagte planlægningsmæssige synspunkter burde afbalanceres overfor hensynet til at
undgå menneskelige og sociale skadevirkninger for ejerne)
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77.435

(Ytringsfrihed som pligtmæssigt kriterium)

77.483

(Tilsynet med Udlændinge fandt, at det af præventive grunde var nødvendigt med en kraftig reaktion, hvor det retlige grundlag for meddelelse
af opholds- og/eller arbejdstilladelse skabes ved benyttelse af urigtige
erklæringer. Ved afgørelsen af, om udvisning burde ske i en konkret sag,
hvor de skete overtrædelser af straffeloven ikke i sig selv var af særlig
alvorlig karakter, kunne dette hensyn kun tillægges betydning som et led
i en samlet skønsmæssige vurdering af udvisningsspørgsmålet, som
kunne og burde foretages, når det var konstateret, at grundbetingelsen for
udvisning – væsentlig risiko for nye lovovertrædelser – var opfyldt.
Henstillet, at Justitsministeriet genoptog sagen om udvisning)

77.511

(Grundejernes synspunkter vedrørende nødvendigheden af, at et fortov
skulle med i afvejningen ved fastsættelse af bidrag efter vejbidragsloven)

77.537

(Myndighed havde ikke lov til at fastsætte regler, som begrænsede det
skøn, man i hver enkelt sag skulle udøve for at tage stilling til, om ansøgere kunne godkendes som adoptanter)

77.553

(Afvejningen begrænsedes. Der kræves kun efterbetaling, når en friplads
i en børnehave bortfalder på grund af indtægtsfremgang, hvis indtægtsfremgangen overstiger en bestemt procentsats)

77.561

(Almene retsbeskyttelseskriterier havde prioritet i afvejning over for lovens formål)

77.635

(Kritik af, at et amt havde meddelt en dispensation fra bygningsreglementets krav om brandsikkerhedsmæssige bygningsafstande ud fra den
urigtige opfattelse, at det ikke påhvilede bygningsmyndighederne at tage
særlige hensyn til fredede naboejendomme)

76.134,
(85.125)

76.206

(Et tidligere anvendt kriterium bestemte afvejningens udfald. Henstillet,
at Overfredningsnævnet tog et afslag på en ansøgning om tilladelse til
frastykning af en parcel fra en ejendom, hvorpå der af fredningsnævnet
tidligere var krævet tinglyst deklaration om udstykningsforbud, op til
fornyet overvejelse, da der syntes at være gjort forskel mellem behandlingen af denne sag og en anden sag om udstykning af et større antal
parceller. Det forhold, at stort set samtlige parceller af det store udstykningsområde nu var bebyggede, kunne med betydelig vægt tale for, at
den foreliggende ansøgning om tilladelse til at udstykke én byggegrund
blev imødekommet uanset den tinglyste deklaration om forbud mod udstykning)
(En katolsk kirke klagede i forbindelse med fredning af kirken og et afslag på tilladelse til ombygning. Påpeget over for myndigheden, at hen-
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synet til kirkens daglige religiøse liv skulle indgå i overvejelserne om at
give tilladelse til ombygning)
76.358

(Selv om spørgsmålet, om en person burde godkendes som adoptant efter bestemmelsen i adoptionsloven, principielt måtte være et spørgsmål,
hvis afgørelse skulle baseres på en konkret vurdering, fandtes det dog
ikke, at der var grundlag for at kritisere, at der fastlagdes visse generelle
retningslinier for godkendelse, når disse retningslinier alene betragtedes
som værende af vejledende karakter)

76.364

(Prioritetsregler. Når der var besluttet udgangskarantæne for en indsat i
kriminalforsorgen, skulle de grunde, der kunne føre til alligevel at udnytte hjemmelen til skønsmæssigt at give udgangstilladelse, være særligt
stærke)

76.404

(Almene retsbeskyttelseskriterier havde prioritet over for lovens formål)

75.134

(Det var nu økonomisk og fysisk muligt for forældre at få deres børn, der
var fjernet fra hjemmet, tilbage. Kritik af, at denne betragtning blev tillagt en sådan vægt, at man ikke nærmere søgte konkretiseret og oplyst
eventuelle modstående kriterier knyttet til moderens psykiske tilstand og
faderens personlige forhold)

75.170

(Kritik af, at afvejningen blev begrænset, hvorefter der aldrig blev givet
alkoholbevilling til grillbarer)

75.299

(Efter statsskatteloven kunne en skatteyder ikke ved at klage over en
indkomstansættelse unddrage sig forpligtelsen til rettidigt at betale den
pålignede skat. Det var imidlertid forudsat i denne bestemmelse, at henstand med betaling af skat kunne bevilges. Efter praksis blev henstand
normalt givet, når der kunne påvises en vis økonomisk trang. Ikke kritik
af dette hovedsynspunkt. Der fandtes herefter ikke grundlag for at kritisere, at skattedepartementet ikke havde ment at burde lade A’s klage til
Landsskatteretten i sig selv begrunde henstand)

75.342

(Afgørelse af, om udgangstilladelse burde meddeles til en forvaret, beroede på en skønsmæssigt præget vurdering, hvori navnlig indgik en afvejning af på den ene side formålstjenligheden af en udgang og på den
anden side den grad af risiko for misbrug, der kunne antages at være forbundet med en udgang. Ikke grundlag for kritik af denne vurdering)

74.52

(Ansøger ønskede tilladelse til at bygge en minkfarm i landzone. Til
brug for behandlingen af ansøgningen kom ansøgeren med meget særegne fakta. Disse fakta, som kom til at spille en stor rolle for sagens udfald, måtte myndighederne bedømme og afveje med andre fakta, der efter kriterierne i lovgivningen sædvanligvis var relevante)
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74.103

(Det kunne ikke anses for foreneligt med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om betingelser for adgang til studierne på RUC, at Undervisningsministeriet generelt udelukkede personer under 25 år fra dispensation. Efter bekendtgørelsen skulle adgangen imidlertid gives efter en
samlet vurdering af den enkelte ansøgers muligheder for at gennemføre
studierne på den normerede studietid. Der var derfor tale om en ulovlig
begrænsning af skønnet. RUC undlod herefter at tillægge 25-års grænsen
afgørende betydning)

74.170

(Forbud mod indførelse af slædehunde til Grønland. Krav om aflivning
burde kun fremsættes, hvis konkrete omstændigheder af vægt talte for, at
de omstændigheder, der i øvrigt begrunder indførelsesforbudet (smittefare og raceblanding), gør sig gældende i den enkelte sag)

74.179

(To modsatte hensyn stod over for hinanden i denne sag: myndighedernes interesse i at kunne håndhæve loven og hensynet til værdispildet og
måske den gode tro hos borgeren. Ikke kritik af, at Miljøministeriet havde tiltrådt et amtsråds afslag på at meddele tilladelse i henhold til by- og
landzoneloven til ombygning af et hus, beliggende i landzone. Ombygningsarbejdet var så omfattende, at det måtte sidestilles med opførelse af
et nyt hus)

73.86

(Det kunne ikke i sig selv anses for kritisabelt, at der inden for et afgrænset område blev givet udstyknings- eller byggetilladelse til visse ejendomme, uden at tilsvarende tilladelser blev givet til andre ejendomme.
Efter omstændighederne ville det netop kunne være nødvendigt til gennemførelse af by- og landzonelovens formål, at der i et givet område
blev tilstræbt en etapevis byggemodning og byudvikling. Det kunne i
den konkrete sag ikke anses for godtgjort, at et amtsråd og Boligministeriet ved deres beslutning om at fremme den kommunale udstykning forud for B’s udstykning havde forfulgt ulovlige formål)

73.101

(Ikke kritik af, at Radiorådet besluttede at udelukke medarbejdere ved
Danmarks Radio fra deltagelse i partiernes præsentationsprogrammer i
radio og fjernsyn forud for et folketingsvalg. Der måtte som udgangspunkt tilkomme offentligt ansatte frihed til at udøve politisk aktivitet
med henblik på at opnå valg til offentlige organer. Uanset dette udgangspunkt måtte det tillægges afgørende vægt, at der påhviler Danmarks Radio en særlig forpligtelse til at modvirke, at der i befolkningen
opstår tvivl om institutionens partipolitiske neutralitet i en valgkamp)

73.142

(Afgørelse af spørgsmålet om udgang for indsatte skal bero på en konkret vurdering. Inspektøren for Statsfængslet ved Sdr. Omme burde derfor ikke i anledning af arbejdsnedlæggelse blandt de indsatte have udsendt en generel meddelelse om, at udgang for indsatte, der strejkede,
var inddraget indtil videre)
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73.180

(En beføjelse, der er givet forvaltningen, er givet med henblik på varetagelsen af visse samfundsmæssige formål, og arten af disse sætter grænser for, hvilke hensyn der kan lægges vægt på ved afgørelsen)

73.195

(Der skulle ganske særlige holdepunkter til, for at forvaltningen skulle
være afskåret fra at opstille interne regler, der tillægger et kriterium prioritet, forudsat at dette ikke fører til resultater, der er i strid med formålsbetragtninger, proportionalitetsprincippet mv.)

73.275

(Specielle lighedsgrundsætninger. Loven indeholdt hjemmel til forskelsbehandling. På grundlag af lovens forarbejder fandtes det at måtte lægges til grund, at Dispositionsfonden havde en mulighed for at støtte en
disposition, der vel var til ulempe for en eller flere enkeltvirksomheder,
men som var fordelagtig for landbruget eller branchen som helhed)

73.306

(Efterarbejderne afskar afvejningen, selv om loven ikke udtømmende
opremsede de kriterier, forvaltningen skulle lægge vægt på ved bedømmelse af en ansøgning om erhvervsmæssigt udlejning af sommerhuse.
Det måtte lægges til grund, at Folketingets Markedsudvalg havde godkendt Miljøministeriets restriktive administration af loven om sommerhuse og campering mv. med hensyn til erhvervsmæssig udlejning af
sommerhuse som stemmende med lovens intentioner og nødvendig for
opfyldelsen af lovens formål)

73.351

(Det påhvilede kommunalbestyrelsen at yde lån til beboerindskud,
medmindre lånsøger efter en samlet vurdering af hans økonomiske og
personlige forhold ikke havde behov for lånet. Det ville således være en
alvorlig tilsidesættelse af loven, såfremt en kommune generelt afslår at
yde lån til beboerindskud til 1-værelses lejligheder. Selv om A’s påstand
i væsentlig grad bestyrkedes af andre omstændigheder i sagen, kunne det
ikke over for kommunalbestyrelsens afvisning heraf anses for tilstrækkelig godtgjort, at A havde fået oplyst, at kommunen ikke ydede lån til beboerindskud til 1-værelses lejligheder)

73.390

(Rigspolitichefen burde ikke i en annonce om ansættelse af politibetjente
have angivet kravet om aftjening af værnepligt som en ufravigelig ansættelsesbetingelse, men alene som en ønskelig kvalifikation. Personer,
der ikke havde aftjent værnepligt i normal tid ved forsvaret eller civilforsvaret, var ikke retligt afskåret fra ansættelse som politibetjente, men det
var på den anden side ikke kritisabelt, at sådan aftjening af værnepligt
tillagdes væsentlig betydning for afgørelsen af ansættelsesspørgsmålet)

73.411

(Efter affattelsen af en bestemmelse i loven om uddannelsesstøtte beroede afgørelse om støtteudelukkelse på en skønsmæssigt præget vurdering.
Efter bestemmelsens formulering og dens forarbejder fandtes der ikke at
være tilstrækkelig grundlag for at kritisere en opfattelse, hvorefter der
ved afgørelsen om støtteudelukkelse ikke alene skulle lægges vægt på en
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vurdering af risikoen for yderligere misligholdelse fra ansøgerens side,
men også på straffemæssigt prægede synspunkter)
72.146,
(73.351)

(Afvejning afskåret. Ikke kritik af, at udlændinge ved tildeling af børnetilskud efter en tidligere lovgivning skulle sidestilles med personer med
danskere efter tre års ophold, eller hvis de tidligere havde været danskere
eller dansk gift)

72.201

(Det forhold, at et kriterium i én sag udløste retsfølgen, tvang ikke til
samme resultat i andre sager)

71.103

(Ved administrationen af en dispensationsbestemmelse i vejloven var
Ministeriet for Offentlige Arbejder ikke afskåret fra at lægge vægt – foruden på hensynet til trafikken på selve den bivej, overkørselen fører ud
til – på hensynet til trafikken på den landevej, bivejen stødte ud til)

71.116

(Landsnævnet for Omnibus- og Fragtmandskørsel udtalte, at der ved en
afgørelse skulle tages hensyn til de synspunkter, der gjordes gældende af
dem, der havde et lovbeskyttet krav på at blive hørt. Ikke kritik heraf, da
det med baggrund i forarbejderne måtte antages at tilkomme nævnet en
meget betydelig frihed med hensyn til udøvelse af det skøn, som ligger
til grund for nævnets afgørelse, dvs. med hensyn til valg af relevante
hensyn og afvejningen heraf)

71.144,
(72.22)

(Det var en betingelse for en tilskudsordnings lovlighed, at forskelsbehandling i forbindelse med administration af tilskudsordningen var tilstrækkeligt begrundet i væsentlige og saglige hensyn af administrativ eller anden teknisk karakter)

69.83

(Henstillet, at Socialministeriet ændrede praksis i sager om hjælp til
værnepligtiges hustruer, der er under uddannelse, således at der i hver
enkelt sag foretages en konkret vurdering af hustruens trang. Ministeriets
begrundelse for ikke at yde hjælp til studerendes hustruer er, at deres
trang opfattes som hidrørende fra studierne og ikke fra mandens indkaldelse. Kritik af denne opfattelse, da hverken ordlyden af forsorgslovens
eller lovens forarbejder nødvendigvis fører til denne fortolkning)

68.44

(Det forhold, at et kriterium i én sag udløste en bestemt retsfølge, tvang
ikke til samme resultat i andre sager)

68.90

(Saglige, administrative eller tekniske kriterier, der skal kunne begrunde
forskelsbehandling, må have ganske særlig vægt)

67.56

(Lighedsbetragtninger kan ikke give en borger krav på en ulovlig retstilling)
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66.26

(Ikke kritik af Justitsministeriets praksis vedrørende tilladelser til at antage hustrus pigenavn. Ministeriets praksis stred ikke mod navnelovens
ordlyd. En oprindelig mere restriktiv praksis, som fandt udtryk i et cirkulære, havde vel støtte i lovens forarbejder, men ministeriet kunne ikke
være afskåret fra på grundlag af indvundne erfaringer og under hensyn
til udtalelser fra Folketingsudvalget at lempe praksis i det omfang, det
var foreneligt med navnelovens bestemmelser. Endvidere tilsigtede cirkulæret ikke at indeholde en udtømmende opregning af de omstændigheder, der kunne begrunde en navneændring)

65.22

(Kritik af, at et sogneråd ikke havde udøvet et konkret skøn over begyndelsestidspunktet for udbetaling af pension efter invalide- og folkepensionslovens. Pension skulle efter fast praksis ydes fra begæringens dato,
medmindre vedkommende kommunalbestyrelse i det enkelte tilfælde
skønnede, at pensionen skulle ydes fra en senere dato. Sognerådet havde
reelt fulgt en fast praksis, hvorefter pension altid blev ydet fra begæringens dato)

65.55

(Specielle lighedsgrundsætninger. Lov indeholdt ikke hjemmel til forskelsbehandling)

65.98

(Lighedsbetragtninger kan ikke give en borger krav på en ulovlig retsstilling)

65.135

(Inden for stedplanlægningen vil det normalt være acceptabelt, at afvejningen reguleres af regler i form af planer. Det gælder også i tilfælde,
hvor loven eller anordningen ikke ligefrem bemyndiger hertil)

65.144

(Regler om afvejning kan fremgå af en lovs forarbejder)

64.16

(Specielle lighedsgrundsætninger. Lov indeholdt ikke hjemmel til forskelsbehandling)

64.95

(Lighedsbetragtninger kan ikke give en borger krav på en ulovlig retstilling)

64.103

(Når det var lovligt at fordele igangsættelsestilladelser til parcelhuse udelukkende på grundlag af datoprioritering, var det beklageligt, at nogle
igangsættelsestilladelser var blevet uddelt på et andet grundlag)

63.15

(Kritik af Radiorådets vedtagelse, hvorved Danmarks Retsforbund og
Danmarks Kommunistiske Parti ikke blev ligestillet med de i Folketinget
repræsenterede partier med hensyn til udsendelser i radio og TV i anledning af folkeafstamningen den 25. juni 1963. De partier, der ikke var repræsenteret i Folketinget, havde en anerkendelsesværdig interesse i at få
lejlighed til på lige fod med andre partier at give udtryk for deres syn på
de lovgivningsspørgsmål, som skulle til afstemning, hvorfor partierne
måtte have lige adgang til den arrangerede udsendelse)
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61.125

(Det forhold, at et kriterium i én sag havde udløst en bestemt retsfølge,
tvang ikke til samme resultat i andre sager)

60.199

(Lighedsbetragtninger kan ikke give en borger krav på en ulovlig retsstilling)

58.68

(Et menighedsråd var ifølge loven pligtig i hvert enkelt tilfælde at skønne over, om en afdød udensogns boende person på særlig måde havde
været knyttet til sognet, således at han havde ret til at blive begravet efter
taksten for udensogns boende med særlig tilknytning. Kritik af, at en
konkret afgørelse var truffet, uden at der var foretaget et pligtmæssigt
skøn, og at menighedsrådet havde lagt vægt på afdødes økonomiske forhold, hvilket klart måtte anses for at være et usagligt hensyn)

58.150

(Kritik af, at Direktoratet for Ulykkesforsikringen ikke i det enkelte tilfælde skønnede over, om udbetaling af enke-erstatning var utilrådelig,
uanset en bestemmelse i ulykkesforsikringsloven. Derimod båndlagde
direktoratet i alle tilfælde erstatninger til efterladte)

55.89

(Selv om et forvaltningsorgan i én afvejning er endt med at lade ét kriterium være afgørende, tvinger dette ikke til i næste sag – hvor samme kriterium forekommer, men nu i afvejning med andre kriterier – igen at lade det identiske kriterium være afgørende)

Spørgsmålet om afvejning er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der
er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
98.723 (770f.), 90.339 (389), 88.249 (295ff. og 307)

3.5.2.

Proportionalitet

Proportionalitetsprincippet medfører, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis målet kan nås med mindre indgribende foranstaltninger.
Indgrebet skal som middel stå i rimeligt forhold til målet. Man er forpligtet
til at prøve med det »gode« først. Princippet regulerer navnlig valget og udformningen af retsfølgen.
Proportionalitetsprincippet har særlig betydning på områder, hvor indgreb
over for borgerne er særlig følelige, dvs. ved magtanvendelse, sanktionsfastsættelse og tvangsfuldbyrdelse.
Proportionalitetsgrundsætningen har også særlig vægt, når det drejer sig
om vilkår. Det skal være nødvendigt at formulere netop denne del af retsfølgen som et vilkår, og et vilkår må ikke være mere byrdefuldt, end det er påkrævet.
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Der skal være en balanceret anvendelse af de magtmidler, forvaltningen
har til rådighed. Folketingets Ombudsmand har formuleret det således, at den
beføjelse, der er givet forvaltningen, er givet med henblik på varetagelsen af
visse samfundsmæssige formål, og arten af disse beføjelser sætter grænser
for, hvilke hensyn forvaltningen kan lægge vægt på ved afgørelsen.
Konkrete domme:
2005.397 S

(I en sag om påbud fra Sikkerhedsstyrelsen om tilbagekaldelse af en
række barnevogne handlede styrelsen i strid med lighedsgrundsætningen. Sikkerhedsstyrelsen havde således påbudt en række barnevognsimportører at fjerne nogle barnevogne fra markedet, der efter styrelsens opfattelse udgjorde en sikkerhedsrisiko, men styrelsen havde ikke påbudt
andre importører af lignende barnevogne med tilsvarende mangler at
fjerne vognene. Det var tillige i strid med det fællesskabsretlige proportionalitetsprincip, at Sikkerhedsstyrelsen ikke forinden påbud blev nedlagt, havde overvejet i fornødent omfang i samarbejde med producenter
og importører i hvilket omfang, mindre indgribende forholdsregler kunne tages i anvendelse. Påbudene blev anset for ugyldige som følge af
disse forhold samt flere sagsbehandlingsfejl)

2005.658/2 H

(Da afvejningen i den konkrete situation førte til et urimeligt resultat,
blev sagen hjemvist til fornyet behandling)

2005.2355 H

(Arbejdsledigs udeblivelse fra handlingsplanmøde i kommunen kunne
ikke sidestilles med et afslag på at medvirke, selvom det udtrykkeligt
fremgik af indkaldelsen, at det ville være følgen af udeblivelse.
Baggrunden herfor var, at den arbejdsledige med føje havde kunnet gået
ud fra, at der ikke ville skulle udarbejdes handlingsplan på mødet
alligevel, da en planlagt samtale med en arbejdsgiver var blevet aflyst.
Retten til dagpenge var derfor ikke retmæssigt frataget den
arbejdsledige)

2005.2923 H

(Da en kommune ikke havde foretaget en selvstændig risikovurdering af
den resterende forureningsfare efter, at en borger havde fjernet forurening ned til 2,6 m og ikke ned til 4 m som pålagt af kommunen sammenholdt med de nødvendige omkostninger til oprensning, var kommunens påbud om at fjerne den resterende forurening ugyldigt. Højesteret
frifandt dog kommunen fra en påstand om, at kommunen skulle anerkende, at den foretagne rensning var tilstrækkelig, da kommunen skulle
have mulighed for selv at foretage den nødvendige risikovurdering)

2004.845 H

(Afskedigelse af en tjenestemandsansat tandlæge som følge af en tjenesteforseelse i form af, at den pågældende nægtede at udlevere oplysninger om hendes bibeskæftigelse, stod ikke i rimeligt forhold til en afskedigelse af den pågældende)
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2004.881 V

(Det fremgår af forarbejderne til fiskerilovens § 37, at der i tilfælde, hvor
der som følge af overtrædelse af vilkårene for en fiskeritilladelse sker
inddragelse af tilladelsen, efter omstændighederne kan være grundlag for
at straffe og for at konfiskere den fangst, der er fanget i strid med tilladelsen eller værdien heraf, og at der i lovens § 130 fortsat er hjemmel
hertil. Det er fastsat ved Højesterets domme trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2002, side 2012 og 2015, at der ved fastsættelse af konfiskation som
følge af ulovlig fiskeri skal tages udgangspunkt i værdien af hele fangsten. Selvom man ikke tidligere i lignende tilfælde havde foretaget en
konfiskation, fandt man ikke, at en konfiskation stred mod lighedsgrundsætningen. Derimod fandt man med henvisning til ligheds- og proportionalitetsbetragtninger, at konfiskationen skulle nedsættes med halvdelen)

2004.919 V

(Der var hjemmel til at fastsatte en brugerbetaling, der dog ikke kunne
overstige de samlede udgifter til miljømyndighedernes tilsyns- og godkendelsesarbejde. Så længe denne forudsætning var opfyldt, var der
endvidere hjemmel til at fastsætte en standardsats for alle dambrug uanset størrelse. Det forhold, at andre amter anvendte en anden gebyrberegningsmetode for dambrug (end samme standardsatser for alle dambrug
uanset størrelse), var ikke i strid med ligebehandlingsprincippet. Metoden med samme standardsatser uanset størrelse, medmindre myndighedernes tidsforbrug med tilsyn mv. var ubetydeligt, var heller ikke i strid
med proportionalitetsprincippet)

2004.2149 H

(En borger gjorde gældende, at det stred med EMRK artikel 10, at der
var blevet givet afslag på modtagelsen af radiosignaler via en antenne.
Ved vurderingen af dette spørgsmål skal der foretages en afvejning af en
række modstående hensyn. Landsretten fandt på baggrund af en sådan
afvejning, at der ikke var tale om et ugyldigt afslag. Der fandtes herudover ikke grundlag for at fastslå, at afslaget på ansøgningen om opsætning af en antennemast til et privat, hobbymæssigt formål udgjorde en
usaglig forskelsbehandling. Efter de afgivne forklaringer var der heller
ikke grundlag for at fastslå, at afslaget var ugyldigt, fordi der ikke var
udøvet et konkret, individuelt skøn i den foreliggende sag. Der var heller
ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgte havde handlet strid med proportionalitetsgrundsætningen ved ikke af egen drift at overveje, om der i
stedet for en tidsubegrænset tilladelse, som der var ansøgt om, kunne
meddeles en forsøgsvis og personlig tilladelse med forbehold om tilbagekaldelse ved naboklager. Højesteret tog ikke stilling til, om EMRK artikel 10 fandt anvendelse, da der under alle omstændigheder kunne gives
et afslag af de af landsretten anførte grunde)

2003.176 V

(Barns tvangsmæssige anbringelse uden for hjemmet ønskedes af moderen ændret til frivillig anbringelse. Det var ubestridt, at betingelserne for
tvangsmæssig fjernelse stadig var opfyldt, men da det ikke var godtgjort,
at betingelsen, hvorefter hensynet til barnet skal tale afgørende for
tvangsfjernelse i stedet for frivillig anbringelse, var opfyldt, ophævedes
afgørelsen om tvangsmæssig anbringelse)
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2003.770 Ø

(Autorisation til at drive økologisk jordbrugsproduktion blev inddraget
alene på baggrund af en kontrollørs ufyldestgørende indberetning. Dette
var også tilfældet, da sagen senere blev genoptaget. Dette var et alt for
spinkelt grundlag bl.a. henset til, at der var tale om en så indgribende afgørelse, at der måtte stilles strenge krav til dokumentation. Det måtte antages, at de kritisable forhold inden for kort tid ville kunne bringes i orden, og derfor var proportionalitetsgrundsætningen ikke iagttaget)

2003.1262 H

(A, der var dømt til udvisning for en forholdsvis beskeden forseelse, blev
frihedsberøvet i næsten 3 måneder. Henset til karakteren af udvisningsgrundlaget var opretholdelsen af frihedsberøvelsen uforholdsmæssig
lang. Dette stred mod det almindelige proportionalitetsprincip)

2003.1660 H

(Kommunes beslutning om at afskedige en pædagogmedhjælper pga. tillidsbrud efter anklager om seksuelle overgreb var saglig, men da kommunen ikke forsøgte at omplacere pædagogmedhjælperen til en anden
stilling i kommunen, havde de ikke iagttaget proportionalitetsprincippet)

2003.2063 H

(Det almindelige proportionalitetsprincip gjaldt i en sag om frihedsberøvelse. Frihedsberøvelsen var begrundet i hensynet til en effektiv udvisning af den pågældende. Højesteret udtalte imidlertid, at frihedsberøvelsen havde været for langvarig i forhold til udvisningsgrundlagets alvorlighed, da den udviste for sin forseelse alene havde modtaget en mundtlig advarsel, og hans personlige forhold måtte tale imod frihedsberøvelse)

2002.460 V

(Overlæge havde givet en patient en lussing, og han blev derfor afskediget med opsat pension. Det fandtes ikke at være i strid med proportionalitetsprincippet, da der var tale om en tilregnelig situation, samt at
han i en overordnet stilling begik en strafbar handling. Overlægen påstod, at han skulle have været partshørt på ny, efter et forhandlingsforslag var blevet afvist af amtet. Dette afviste landsretten, da der ikke efter det det første møde var kommet nye faktiske oplysninger i sagen,
samt at overlægen og hans faglige organisation havde afgivet fyldige
forklaringer)

2002.1118 Ø

(Kommune afskedigede en pædagogmedhjælper, som var tiltalt for seksuelle overgreb på børn. Selvom pædagogmedhjælperen senere frifandtes, var der sket et tillidsbrud, der bevirkede, at pædagogmedhjælperen
ikke kunne vende tilbage til sit hidtidige arbejde. Imidlertid var det i strid
med proportionalitetsprincippet, at kommunen ikke havde undersøgt
muligheden for at omplacere pædagogmedhjælperen i en anden stilling
inden for kommunen, og da det ikke kunne godtgøres, at det ikke ville
have været muligt at en ny stilling til pædagogmedhjælperen, var afskedigelsen uberettiget)
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2002.1269 H

(Tjenestemandsansat viceskoleinspektør afskediget. Idet afskedigelsen
skyldtes store samarbejdsvanskeligheder, og det måtte antages, at en arbejdsmæssig omplacering ikke var mulig, var afskedigelsen ikke i
uoverensstemmelse med proportionalitetsprincippet)

2002.1820 H

(En kommune udstedte et påbud til fire ejere af ejendomme beliggende i
det åbne land om at etablere et rensningsanlæg. Formålet med dette krav,
som blev stillet til ca. 150 ejere af ejendomme, der udledte spildevand,
var at begrænse tilledning af fosfor til en sø, således at den fastsatte
vandkvalitetsmålsætning kunne opfyldes. Kommunen udstedte efterfølgende et tilsvarende påbud til fire ejere af ejendomme, som udledte husspildevand til en noget mindre sø. De otte ejere anlagde retssag mod
kommunen med påstand om, at de meddelte påbud var ugyldige. For så
vidt angik ejerne af ejendomme med udledning til den mindre sø, blev
kommunen frifundet, idet det bl.a. udtaltes, at et påbud vel beror på en
konkret vurdering, men i et tilfælde som det foreliggende kunne der
træffes afgørelse på grundlag af almindeligt anerkendte normtal for miljøbelastningen, at betingelserne for at udstede påbud på dette grundlag –
at ejendommens afløbsforhold er oplyst, at der er fastsat en vandkvalitetsmålsætning for recipienten, som ikke er opfyldt, og at ejendommens
spildevand bidrager til forureningen – var til stede, at formuleringen af
hjemmelsbestemmelsen ikke gav grundlag for at antage, at et påbud ikke
kunne gives ved angivelse af grænseværdier, og at det ikke var godtgjort, at udgifterne ville stå i misforhold til formålet)

2002.2281 V

(I forbindelse med anlægget af en motorvej blev der truffet beslutning
om ekspropriation fra flere landbrugsejendomme, herunder en gård, der
fik sin primære adgangsvej til det offentlige vejnet afbrudt. En sekundær
vejforbindelse fra gården til det offentlige vejnet ad en privat fællesvej i
marken, og som blev ført videre i en kommunal vej af samme navn, blev
ikke berørt af ekspropriationen. Gården blev drevet som fuldtidslandbrug med produktion af slagtesvin. For at skaffe gården adgang til det
offentlige vejsystem besluttede ekspropriationskommissionen at tillægge
gården vejret ad en dæmningsvej, der tilhørte og var beliggende på en
ejendom. Efter bevisførelsen havde Vejdirektoratet ikke godtgjort, at det
var nødvendigt at foretage ekspropriation fra ejendommen for at skaffe
gården adgang til offentlig vej, idet en vejadgang kunne være tilvejebragt på en mindre indgribende måde ved at forbedre den eksisterende
markvej gårdens jorder. Ekspropriationen var derfor ugyldig)

2002.2496 H

(To fiskere havde fået licens til industrifiskeri i medfør af fiskerireguleringsbekendtgørelsen for dette år. Af et bilag til bekendtgørelsen fremgik, at der ved fiskeriets afslutning skulle ske anmeldelse af ankomst og
losning til Fiskeridirektoratet, at fartøjsføreren herefter modtog et registreringsnummer, som skulle indføres i logbogen, og at fartøjsføreren
var ansvarlig for, at der ikke blev losset, før dette var sket, eller inden det
anmeldte tidspunkt. Efter at de to fiskere havde drevet parfiskeri, anmeldte de til fiskeindustrivirksomheden, at de ville ankomme til Esbjerg
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den følgende dag. Som følge af en fejl videregav fiskeindustrivirksomheden ikke denne anmeldelse til Fiskeridirektoratet, og lasten blev losset,
uden at fiskerimyndighederne fik mulighed for at foretage kontrol. Som
følge af overtrædelsen af reglerne om forudanmeldelse traf Fiskeridirektoratet afgørelse om inddragelse af de to fiskeres fiskerilicenser. De pågældende gjorde gældende, at overtrædelserne ikke var så grove, at der
var grundlag for licensinddragelse. Retten henviste bl.a. til, at reglerne
om forudanmeldelse var et væsentligt element i kontrolordningen, at der
i de udstedte licenser særskilt og tydeligt var henvist til bl.a. det nævnte
bilag til reguleringsbekendtgørelsen, og at det af bilaget fremgik, at der –
selv om fartøjsføreren valgte at foretage anmeldelse gennem en aftagervirksomhed – påhvilede føreren et selvstændigt ansvar for reglernes
overholdelse)
2001.215 V

(Et selskab klagede til ombudsmanden over, at en kommune ville modregne skyldig frigørelsesafgift i en købesum fra en ejendom, som kommunen havde overtaget. Ombudsmanden sendte sagen til Told- og Skattestyrelsen, som måtte anses for at være den øverste tilsynsmyndighed på
området. Styrelsen udtalte herefter i første omgang, at kommunens beslutning om modregning var forkert, men styrelsen ændrede senere sin
opfattelse af spørgsmålet. Landsretten fastslog, at styrelsen ikke havde
omgjort kommunens afgørelse om modregning, og at styrelsen som tilsynsmyndighed i øvrigt heller ikke havde mulighed herfor. En henvisning til selskabets berettigede forventninger som følge af styrelsen første
udmelding mv. kunne heller ikke føre til et andet resultat)

2001.669 V

(To fiskere fik inddraget deres fiskerilicens af Fiskeridirektoratet, fordi
de i strid med reglerne ikke forud for landingen af fisk i Esbjerg havde
anmeldt til direktoratet, at de gjorde dette. Fiskerne havde anmeldt deres
last til den virksomhed, som skulle modtage lasten, og som efter sædvanlig praksis og i overensstemmelse med reglerne skulle give meddelelsen
videre til direktoratet, hvilket imidlertid ved en fejl ikke skete. Endvidere
var der en række andre undskyldelige omstændigheder. Fiskerne var
imidlertid ikke, før det var for sent, klar over, at der var sket fejl. Landsretten fandt herudover ikke nogle holdepunkter for, at fiskerne bevidst
havde forsøgt at unddrage sig Fiskeridirektoratets kontrol. På denne
baggrund var overtrædelsen af reglerne ikke så grove, at de kunne begrunde en inddragelse af fiskerilicenserne)

2001.1677 H

(Påbud om nedrivning af swimmingpool, der var opført i strid med planloven, var hjemlet. Hverken værdispildsbetragtninger eller proportionalitetsgrundsætningen kunne føre til et andet resultat, ligesom der ikke var
begået sagsbehandlingsfejl, som kunne føre til, at påbudet var ugyldigt)

2001.1892 V

(Færdselsstyrelsen havde nægtet at udstede vognmandstilladelser til et
vognmandsfirma med den begrundelse, at firmaets ansvarlige leder i et
andet vognmandsselskab, hvor han var eneejer og var ansvarlig leder,
havde kørt uden en gyldig tilladelse i flere år. Landsretten fandt, at det at
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køre uden tilladelse i flere år måtte anses for at være en grov overtrædelse af loven. I den konkrete sag kunne der imidlertid lægges til grund, at
det skyldtes en forglemmelse, at firmaet ikke havde en gyldig tilladelse,
at indehaveren i flere år havde drevet det andet selskab med adskillige
køretilladelser, og at der ikke var grund til at antage, at denne virksomhed var udøvet på en uforsvarlig måde. Derudover fremgik det af bemærkningerne til forslaget om ændringerne af godskørselsloven, at hvis
en person i ledelsen af et selskab groft eller gentagne gange havde overtrådt visse bestemmelser i godskørselsloven, skulle dette kun få afsmittende virkning på spørgsmålet om, hvorvidt selskabet som sådant skulle
kunne få udstedt en tilladelse, hvis en nærmere konkret vurdering af
samtlige forhold i sagen giver grund til at befrygte, at selskabet vil tilsidesætte de gældende regler. Efter en vurdering af den konkrete sag, fandt
Landsretten herefter, at der ikke var grund til at frygte, at ejeren ville tilsidesætte de gældende regler for godskørselserhvervet, og at Færdselsstyrelsens afgørelser derfor var ugyldige)
2000.577 H

(Ekspropriation ikke anset for ulovlig eller ugyldig, da ekspropriationen
ikke gik videre, end hvad der var nødvendigt for at varetage det formål,
som man ønskede at varetage med ekspropriationen, og at det lagdes til
grund, at det, man opnåede ved ekspropriationen, stod i rimeligt forhold
til de gener, som ekspropriationen medførte for ejeren af ejendommen)

2000.743 Ø

(Forbud mod ophold i rockerborg for ejeren efter rockerlovens § 1, stk.
1, blev ophævet, da der ikke længere skønnedes at være risiko for angreb. Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte dette skøn og afviste derfor, at forbudet burde have været ophævet tidligere)

1999.1880 V

(Fisker havde losset sin fangst i Bergen uden forudgående anmeldelse
til Fiskeridirektoratet, der herefter inddragede hans tilladelse til at drive industrifiskeri. Da losningen i Bergen skyldtes vejrforholdene, og
da fiskeren havde anmeldt losningen til den norske aftagerorganisation
og senere havde indberettet og afregnet ladningen med de danske
myndigheder, fandt landsretten ikke, at overtrædelsen af vilkårene i
tilladelse var tilstrækkelig grov til, at denne kunne medføre en inddragelse af tilladelsen. Lagt vægt på, at reglerne om indberetning primært
havde kontrolformål, og at der ikke var tale om ulovligt fiskeri. Fiskeridirektoratets afgørelse blev herefter ophævet, da inddragelse af tilladelsen ansås for at være i strid med proportionalitetsprincippet)

1999.2064 V

(Politi havde ikke hjemmel i dyreværnsloven til at fjerne 37 hunde fra
A’s ejendom, da A under politiforretningen ankom til ejendommen, og
der derfor var mulighed for at give A et påbud om dyrenes behandling
– evt. med et ganske kort varsel for A til at bringe forholdene i orden –
hvilket var det middel, der skulle anvendes inden fjernelse, medmindre fjernelse var nødvendig for at forhindre væsentlig lidelse for dyrene, eller hvis ejeren ikke var til stede. Disse forhold forelå ikke, og
derfor var fjernelsen ugyldig)
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1998.364 H

(Hyrevognsnævn berettiget til at tilbagekalde en tilladelse til
hyrevognsbestillingskontor, da bestillingskontoret ikke opfyldte kravene
i hyrekørselsbekendtgørelsen fra 1979. Selvom godkendelse var meddelt
i 1973 var nævnet berettiget til at stille krav om, at bestillingskontoret
opfyldte kravene i bekendtgørelsen fra 1979. Overtrædelse af kravene i
bekendtgørelsen anset for at have et sådant omfang og så stor betydning
for bestillingskontorets funktion, at nævnet var berettiget til at
tilbagekalde tilladelsen)

1997.661 Ø

(Ikke hjemmel til frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 36, da
der ikke forelå oplysninger om, at den pågældende ikke var villig til at
rejse ud af landet. Heller ikke oplysninger om, at foranstaltninger efter
lovens § 34 ikke ville være tilstrækkelige)

1997.1667 H

(Politiet anset for at have været nødsaget til at søge at gennemføre en
anholdelse af en psykisk uligevægtig mand tvangsmæssigt. Forsøget
på anholdelse havde medført, at politiet havde skudt manden, som døde af skuddet. Politiet ikke anset for at have handlet ansvarspådragende i forbindelse med mandens død)

1996.326 V

(Afskedigelse af en kommunalt ansat tjenestemand på grund af den pågældendes manglende egnethed til at bestride sin stilling ikke anset for
uproportional, da der forud for afskedigelsen havde været ført flere samtaler med den pågældende om netop de problemer, som førte til afskedigelsen)

1969.513 V

(Spørgsmål om gyldigheden af påbud om nedlæggelse af minkfarm.
Fastslået, at det var betænkeligt at anse grundlaget for
Indenrigsministeriets afgørelse for tilstrækkelig, da afgørelsen var truffet
på grundlag af generelle oplysninger og udtalelser om ulemperne ved i
alt 9 minkfarme i området, og da oplysninger og udtalelser ikke
indeholdt beskrivelse af vedligeholdelses- og renholdelsestilstanden på
pågældende minkfarm, ligesom afgørelsen ikke indeholdt en vurdering
af i hvilket omfang, de ulemper der var konstateret, måtte antages at
hidhøre fra denne minkfarm. Endvidere fremhævet, at der forud for
afgørelsen var meddelt pålæg pga. gener fra farmen)

1964.714 H

(Afskedigelse uden pension anset for uproportionalt som sanktion for en
førsteplejers revselse af en dreng på en åndsvageanstalt, idet der var tale
om en spontan reaktion over for en særlig situation.
Ansættelsesmyndighedens pålagt at betale pension til den afskedigede)

1962.554 Ø

(Meddelelse til indehaveren af en pølsestade om at indehaveren med en
måneds varsel i fremtiden skulle dele stadepladsen med en anden, anset
for uproportional, da stadepladsen ifølge kommunens regulativ normalt
kunne inddrages med et års varsel, medmindre forholdene efter
magistratens skøn gjorde det nødvendigt. Hensyn til at skaffe endnu en
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person indtægter ved pølsehandel kunne ikke anses som et nødvendigt
skridt)
1936.765 V

(Første Thisted-sag)(En kommune pålæg af afgift på 5 kroner pr. dag pr.
stade på byens torvedag stod ikke i passende forhold til de udgifter til
renholdelse af torvet og lignende, som kommunen måtte antages at have)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-18-1

(Der var hjemmel i ledelsesretten til at nedsætte den pligtmæssige afskedigelsesalder fra 70 til 67 år. Imidlertid var ændringen begrundet i besparelser, hvormed der var pligt til at udøve et skøn over de mest egnede
medarbejdere. Ombudsmanden var mest tilbøjelig til at mene, at myndigheden ved generelt at nedsætte afgangsalderen ulovligt havde sat
skønnet under regel. Ombudsmanden mente i øvrigt, at der var alvorlig
tvivl om løsningens overensstemmelse med proportionalitetsprincippet,
da myndigheden ikke havde godtgjort en sammenhæng mellem de foretagne afskedigelser og de stillede sparekrav)

04.311

(Jo dybere en afgørelse griber ind i borgernes interessesfære, des sikrere
må den retskildemæssige være. En afgørelse, der pålægger en borger
mere vidtgående byrder, skal typisk have utvetydig hjemmel i en lovbestemmelse. En ændringslov, hvorefter tidligere udviste udlændinge
kunne forpligtes til at indlogere sig i Center Sandholm, omtalte ikke
spørgsmålet om, hvorfor reglerne også skulle omfatte udlændinge, der
tidligere var blevet udvist ved dom. Kun i forarbejderne til loven udtaltes, at ændringen også skulle finde anvendelse på personer, der var udvist ved dom inden lovens vedtagelse. Udtalt, at ændringsloven fandt
anvendelse, men at Udlændingestyrelsen konkret kunne undlade at træffe afgørelse om, at en udlændig skulle indlogere sig på Center Sandhold,
hvis der foreligger særlige omstændigheder. I den konkrete sag, hvor en
udlænding lang tid inden ændringsloven havde haft tilladelse til privat
indkvartering mv., var afgørelsen af en så indgribende betydning for udlændingen, at ændringsloven ikke i den foreliggende situation udgjorde
et tilstrækkelig hjemmelsgrundlag til at beslutte, at udlændingen med tilladelse til privat indlogering på grund af udvisningsdommen skulle indlogeres i centret. Udlændingestyrelsen meddelte herefter, at udlændingen
på ny havde fået tilladelse til at indlogere sig hos sin hustru)

04.425

(En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en borger, idet
han ikke mødte op til en opfølgningssamtale med kommunen. Ombudsmanden tog ikke konkret stilling til proportionalitetsprincippet, men henstillede henset til den særdeles indgribende konsekvens, som den pågældendes ene udeblivelse havde i og med, at manden blev frataget sit forsørgelsesgrundlag, at Det Sociale Nævn i forbindelse med genoptagelsen
af sagen udtrykkeligt tog stilling til, om afgørelsen var i overensstemmelse med proportionalitetsgrundsætningen)
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04.476

(Understreget, at myndigheden ved afvejningen af, om en meddelt transporttilladelse kunne tilbagekaldes, skulle være særligt opmærksom på
betydningen af proportionalitetsprincippet. Henstillet, at sagen blev genoptaget)

02.80

(Finansministeriet stillede krav om, at en lektor med erhvervsevnen nedsat til 1/3 skulle lønnes tilsvarende lavere end for et tilsvarende arbejde
(forskelslønsprincippet). Hjemmelsgrundlaget var usikkert, og ombudsmanden udtalte, at sociale hensyn vejede tungt imod anvendelse af princippet. Det af myndighederne fremførte hensyn til de af staten finansierede pensionsydelser måtte vige i kraft af ordningens relativt byrdefulde
karakter. Under de foreliggende omstændigheder fandt ombudsmanden
ikke, at der var hjemmel til at kræve, at lektoren blev aflønnet efter forskelslønprincippet)

02.412

(Det var tvivlsomt, om afskedigelse af en chefrådgiver i Udenrigsministeriet på grund af samarbejdsvanskeligheder var proportional, idet ministeriet alene gav den pågældende relativt kort tid til at forbedre samarbejdet med ambassaden, og det derfor er tvivlsomt, om ministeriet udfoldede fuldt tilstrækkelige bestræbelser på at løse samarbejdsproblemerne med mindre vidtgående skridt end afskedigelse)

02.502

(En ansøger til en stilling i det offentlige havde afgivet urigtige oplysninger om antallet af tidligere sygedage. Myndigheden havde egenhændigt og uden lovhjemmel indhentet disse oplysninger fra en anden myndighed og fyrede derefter medarbejderen. Ombudsmanden mente, at de
afgivne urigtige oplysninger om antallet af generelle sygedage under
disse omstændigheder ikke var lovlige kriterier, der kunne indgå i vurderingen af, om den pågældende skulle ansættes, og ansøgerens urigtige
udtalelser herom var derfor af underordnet betydning. Afskedigelsen var
derfor i strid med proportionalitetsprincippet)

01.479

(Vejtransportrådet afslog en vognmands ansøgning om tilladelse til kørsel med slamsluger med henvisning til, at vognmanden i næsten to år
havde udført slamsugning med fire lastbiler uden tilladelse, fordi vognmanden søgte om vognmandstilladelse halvandet år for sent. Udtalt, at
hensynet til retshåndhævelsen af godkendelsesordningen – som rådet
havde henvist til, da det besluttede, at en advarsel til vognmanden ikke
var tilstrækkelig – ikke kunne bære en så vidtgående afgørelse. Vognmanden var dermed afskåret fra at drive den selvstændige virksomhed
med slamsugning, som han havde drevet i over 24 år, og afgørelsen var i
strid med proportionalitetsprincippet)

00.86

(Afskedigelse begrundet i samarbejdsvanskeligheder. Kritik af, at der
ikke var oplysninger om, at myndigheden havde forsøgt at løse problemerne med mindre vidtgående skridt end afskedigelse)
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99.80

(Afgørelse om at slette klageren som A-kasse-medlem, fordi denne ikke
rettidigt havde indbetalt kr. 783, ramte klageren særdeles hårdt, idet han
bl.a. mistede retten til overgangsydelse. Tvivlsomt om afgørelsen var i
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet)

99.146

(Udlænding, der nægtede at udrejse af landet, blev pålagt daglig meldepligt i Sandholmlejren. Dette betød en daglig transporttid på 3-4 timer.
Der var hjemmel til meldepligten, men myndigheden var forpligtet til
ikke at påføre borgeren større byrder, end formålet tilsagde. Myndighederne havde ikke overvejet, om det var muligt at administrere meddelelsespligten på en måde, der var mindre indgribende)

99.239

(Disciplinær afskedigelse af polititjenestemand som følge af tyveri. Det
fulgte af almindelige ulovbestemte offentligretlige grundsætninger, at
sanktionsfastsættelsen skulle stå i et rimeligt forhold til den begåede forseelses grovhed. Ikke grundlag for kritik af afgørelsen)

98.261

(Lodsejer klagede over en kommunes afgørelse om, at en udskiftning af
et rør i et offentligt vandløb skulle bekostes af lodsejeren. Lodsejeren
gjorde gældende, at myndigheden havde tilsidesat proportionalitetsprincippet. På baggrund af lovfortolkning var der ikke grundlag for kritik)

98.370

(Et medlem af SID fik standset udbetalingen af sine sygedagpenge, fordi
han ikke mødte op til et møde i kommunen. Efter de lægelige vurderinger var der ingen tvivl om, at den pågældende var syg og ude af stand til
at arbejde. Standsningen var i strid med proportionalitetsprincippet)

98.524

(Ikke kritik af et forbud mod tatoveringer, mens en patient var indlagt på
en sikringsafdeling. Forbudet var truffet på grundlag af anstaltsmæssige
synspunkter, hvorved der bl.a. skal inddrages hensynet til, om indgrebet
er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet)

95.56

(Konsekvensen af uberettiget sletning fra A-kasse var i realiteten, at den
pågældende blev stillet økonomisk lige så hårdt, som hvis sletningen var
blevet opretholdt. Derfor skulle proportionalitetsprincippet inddrages i
vurderingen af den konkrete sag)

95.182

(En indsat søgte om tilladelse til at besøge sin mormoder. Ved vurderingen af, om den indsatte skulle bære håndjern under besøget, skulle proportionalitetsprincippet have været inddraget)

95.369,
(96.434)

(Der var mulighed for at ændre en allerede truffen afgørelse om at henvise en elev til at aflægge eksamen på særlige vilkår. Dette gjorde en afgørelse, som blev truffet allerede i skoleårets første måneder mindre betænkelig)
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94.365

(Afskedigelse med opsat pension var i den konkrete sag for vidtgående
en sanktion)

93.167

(Afskedigelse af tjenestemand begrundet i samarbejdsproblemer. Det
fulgte af den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om proportionalitet, at der fra myndighedens side skulle være udfoldet bestræbelser
på at løse samarbejdsproblemerne med mindre vidtgående skridt end afskedigelse)

92.141

(Politiets udelukkelse af en journalist fra at modtage informationer. Afgørelsen var en reaktion på en i pressen verserende kritik af politiet.
Principperne i medieansvarsloven var til hinder for, at en myndighed var
berettiget til at foretage begrænsninger i en journalists adgang til informationer med henblik på at sanktionere krænkelse af de presseetiske regler)

91.102,
(92.482)

(Udvisning på grund af prostitution. A var ikke under opholdet meddelt
advarsel, og havde ikke fået pålæg af politiet om at søge lovligt erhverv,
ligesom hun ikke havde fået tilkendegivelse fra direktoratet om, at fortsat prostitution ville medføre udvisning. Kritik af udvisningen)

89.200

(Da det ikke var lovligt, at Persontrafikrådet havde fastsat vilkår om, at
den ansvarlige leder skulle eje et selskabs anparter helt eller delvist,
kunne tilsidesættelsen af vilkåret ikke tillægges vægt ved en afgørelse
om en tilladelses bortfald)

85.129

(På baggrund af bl.a. almindelige forvaltningsretlige proportionalitetssynspunkter var der ikke tilstrækkelig motivering for at meddele afslag
på en ansøgning om udstykning af skovarealer fra landbrugsejendom)

77.553

(Reglerne om tilbagebetaling af uberettiget friplads i daginstitutioner
måtte forstås således, at der skulle være et rimeligt forhold mellem størrelsen af den konstaterede indtægtsfremgang og tilbagebetalingskravets
størrelse)

77.604

(Vejbestyrelsen krævede som vilkår for at gå med til udstykning af en
parcel, hvorpå der lå et aftægtshus, at der pålagdes ejendommen en oversigtsservitut. Et sådant vilkår kunne kun være lovligt, hvis der var en årsagsforbindelse mellem udstykning og vilkåret)

76.295,
(90.291)

74.170

(Myndighed sidestillede en kvindes udeblivelse fra et jobtilbud med
vægring mod at tage et arbejdstilbud. Almindelig sprogbrug kunne ikke
anses for at føre til, at forholdet blev fortolket som vægring)
(Et krav om aflivning af hunde indført på Grønland uden tilladelse var
mere byrdefuldt end nægtet indførselstilladelse)
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74.224

(Anvendelse af bæltefiksering på patienter på statshospitaler. Bæltefiksering burde kun anvendes, når det var nødvendigt for at afværge, at den
pågældende patient skadede sig selv eller andre, og faderen herfor ikke
på forsvarlig måde kunne afværges ved andre og lempeligere midler,
idet det udgør et væsentligt indgreb i den personlige frihed. Bæltefiksering burde i øvrigt kun ske efter lægeordination)

74.277

(Nægtelse af genopbygning af nedbrændte huse i landzone er et kraftigere indgreb end nægtelse af sædvanligt nybyggeri)

63.85

(Vejbestyrelsen afslog anvendelse af en eksisterende markoverkørsel.
Ansøgeren skaffede sig derefter ved aftale udkørsel til en ikke adgangsreguleret bivej over en gårdsplads. Vejvæsenet modsatte sig også dette
ud fra den betragtning, at udkørslen over gårdspladsen var så ubekvem,
at markoverkørslen rent faktisk ville blive brugt. Da en sådan færdsel
ville være ulovlig og kunne bekæmpes ved straf, kunne det ikke alene
føre til afslag)

61.54

(Henstillet til, at Toldvæsenet gav toldfritagelse, selv om der forelå for
sen ansøgning, fordi den økonomiske følge af nægtet toldfritagelse ville
stå i misforhold til den toldpligtiges forseelse)

Spørgsmålet om proportionalitet er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit
3.2.:
98.723 (771), 90.339 (426, 428 og 429)

3.5.3. Retsfølge
Når forvaltningen har afgjort, hvilke kriterier der er lovlige, og hvordan kriterierne skal afvejes over for hinanden, kommer det for modtageren mest interessante. Resultatet af myndighedens overvejelser. Når myndigheden skal
fastlægge retsfølgen, anvender myndigheden den samme juridiske metode,
som blev anvendt, da de lovlige kriterier skulle findes.
Retsfølgen er imidlertid ofte ganske præcist beskrevet, hvorfor fastlæggelse i almindelighed sjældent giver anledning til problemer.
Fastsættelse af vilkår som betingelser, påbud og begrænsninger er begrænset på samme måde, som det er tilfældet ved fastlæggelsen af de lovlige kriterier. Der skal være hjemmel til vilkåret, og et vilkår, der er baseret på et
ulovligt kriterium, vil ikke lovligt kunne anvendes.
Herudover kan valget af retsfølge bl.a. rejse spørgsmålet om procedurefordrejning og om proportionalitet, der er behandlet ovenfor.
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Konkrete domme:
2005.320 H

(Byretten havde underkendt et afslag på en ansøgning om alkoholbevilling som ugyldig, da afslaget var behæftet med sagsbehandlingsfejl. Ansøgeren krævede på denne baggrund erstatning. Efter bevisførelsen fandt
Højesteret det imidlertid godtgjort, at de pågældende mangler har været
uden betydning for indholdet af kommunens oprindelige afgørelse. På
denne baggrund havde kommunen ikke pådraget sig et erstatningsansvar)

2004.881 V

(Det fremgår af forarbejderne til fiskerilovens § 37, at der i tilfælde, hvor
der som følge af overtrædelse af vilkårene for en fiskeritilladelse sker
inddragelse af tilladelsen, efter omstændighederne kan være grundlag for
at straffe og for at konfiskere den fangst, der er fanget i strid med tilladelsen eller værdien heraf, og at der i lovens § 130 fortsat er hjemmel
hertil. Det er fastsat ved Højesterets domme trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2002, side 2012 og 2015, at der ved fastsættelse af konfiskation som
følge af ulovlig fiskeri skal tages udgangspunkt i værdien af hele fangsten. Selvom man ikke tidligere i lignende tilfælde havde foretaget en
konfiskation, fandt man ikke, at en konfiskation stred mod lighedsgrundsætningen. Derimod fandt man med henvisning til ligheds- og proportionalitetsbetragtninger, at konfiskationen skulle nedsættes med halvdelen)

2004.1994 Ø

(I forbindelse med en sag om ulovligt fiskeri udtalte landsretten, at det af
præventive grunde er vigtigt, at der på et særlovsområde som sager vedrørende ulovligt fiskeri, hvor der er tale om et stort antal overtrædelser,
og hvor kontrollen er vanskelig, følges en ensartet og passende streng
praksis. Da der ikke var grundlag for at fravige praksis i den konkrete
sag, skulle der tillige ske konfiskation)

2003.1371 V

(En tilladelse til at ændre dyrehold på en landbrugsejendom indeholdt
vilkår om, at godkendelsen bl.a. udløb ved ejerskifte og bortforpagtning.
Dette stred med det almindeligt anerkendte princip inden for miljøretten,
hvorefter godkendelser knytter sig til virksomheden og ikke til ejeren, og
vilkåret i tilladelsen blev derfor ophævet)

2002.1020 H

(Ved oprettelsen af et koordinationsudvalg besluttede byrådet i en kommune, at Kristelig Fagbevægelse skulle deltage i udvalget. Dette medførte, at LO, DA og FTF nægtede at deltage, og herefter tilbagekaldte
kommunen beslutningen. Kristelig Fagbevægelses interesse i deltagelse i
udvalget var legitim, men det var ikke godtgjort, at interessen oversteg
LO medlemmernes, og at denne alene kunne opfyldes ved deltagelse i
udvalget. Tilbagekaldelsen var heller ikke i strid med lighedsgrundsætningen)

2002.1820 H

(En kommune udstedte et påbud til fire ejere af ejendomme beliggende i
det åbne land om at etablere et rensningsanlæg. Formålet med dette krav,
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som blev stillet til ca. 150 ejere af ejendomme, der udledte spildevand,
var at begrænse tilledning af fosfor til en sø, således at den fastsatte
vandkvalitetsmålsætning kunne opfyldes. Kommunen udstedte efterfølgende et tilsvarende påbud til fire ejere af ejendomme, som udledte husspildevand til en noget mindre sø. De otte ejere anlagde retssag mod
kommunen med påstand om, at de meddelte påbud var ugyldige. For så
vidt angik ejerne af ejendomme med udledning til den mindre sø, blev
kommunen frifundet, idet det bl.a. udtaltes, at et påbud vel beror på en
konkret vurdering, men i et tilfælde som det foreliggende kunne der
træffes afgørelse på grundlag af almindeligt anerkendte normtal for miljøbelastningen, at betingelserne for at udstede påbud på dette grundlag –
at ejendommens afløbsforhold er oplyst, at der er fastsat en vandkvalitetsmålsætning for recipienten, som ikke er opfyldt, og at ejendommens
spildevand bidrager til forureningen – var til stede, at formuleringen af
hjemmelsbestemmelsen ikke gav grundlag for at antage, at et påbud ikke
kunne gives ved angivelse af grænseværdier, og at det ikke var godtgjort, at udgifterne ville stå i misforhold til formålet)
2002.1840 H

(En fagforening indgav på vegne af et medlem en anmeldelse af en »erhvervsskade«. Sikringsstyrelsen afviste anmeldelsen allerede på grund af
overskridelse af anmeldelsesfristen på et år i arbejdsskadeforsikringsloven, hvilket blev stadfæstet af Den Sociale Ankestyrelse. Efter at medlemmet under en erstatningssag mod sin arbejdsgiver havde afgivet en
indenretlig forklaring, og der var indhentet erklæring fra Retslægerådet,
anmodede fagforeningen den 3. august 1994 Arbejdsskadestyrelsen om
at genoptage sagen, hvilket blev afslået af Sikringsstyrelsen og derpå af
ankestyrelsen. Landsretten udtalte, at medlemmet havde været udsat for
en arbejdsulykke. Da der havde været særlig grund til at bortse fra anmeldelsesfristen i arbejdsskadeforsikringsloven, blev sagen derpå hjemvist til fornyet behandling ved de administrative myndigheder. Under
den fornyede behandling traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om, at
medlemmet havde et erhvervsevnetab på 65 %, og at han havde ret til
løbende ydelser med virkning fra det tidspunkt, hvor fagforeningen anmodede om genoptagelse af sagen. Afgørelsen blev stadfæstet af ankestyrelsen, hvorefter fagforeningen på ny indbragte sagen, denne gang
med påstand om, at ydelserne skulle tillægges med virkning fra det tidspunkt, hvor Sikringsstyrelsen traf den første afgørelse i sagen. Udtalte, at
den lægelige erklæring af 26. august 1986 indgik i sagens akter, da Sikringsstyrelsen traf den første afgørelse, og at der ikke senere var tilføjet
relevante oplysninger om det faktiske forløb, heller ikke under medlemmets indenretlige forklaring i erstatningssagen mod arbejdsgiveren. Sikringsstyrelsen burde derfor ikke have afvist sagen på grund af fristoverskridelse, men under en realitetsbehandling have truffet afgørelse om, at
der forelå en arbejdsulykke, således som det senere blev fastslået ved
landsrettens dom. Under sagen for Højesteret var det oplyst, at det var
ankestyrelsens praksis under en genoptaget sag om erhvervsevnetabserstatning at lade den nye afgørelse få virkning fra tidspunktet for den
oprindelige afgørelse, hvis det konstateredes, at denne havde været be-
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hæftet med væsentlige fejl eller mangler og derfor havde fået et indhold,
der var materielt forkert. I overensstemmelse med denne praksis fandt
Højesteret, at medlemmets erhvervsevnetabserstatning skulle tillægges
virkning fra Sikringsstyrelsens oprindelige afgørelse)
2001.1709/2H

(Fortolkning af bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven. Højesterets
flertal dømte ejeren af en forurenet ejendom til efter de almindelige erstatningsregler at betale for kommunens udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger, selv om disse blev gennemført uden hjemmel i de
påberåbte bestemmelser. Det blev bl.a. lagt til grund, at ejeren
ved uforsvarlig handlemåde havde forårsaget den konstaterede forurening på ejendommen, og at kommunen handlede ud fra en forudsætning
om, at der var den fornødne hjemmel til at foretage de iværksatte foranstaltninger. Kommunen blev dog pålagt skærpet bevisbyrde og da det
ikke med tilstrækkelig sikkerhed var godtgjort, at undersøgelserne og afværgeforanstaltningerne ikke kunne være udført på en anden og totalt set
billigere måde, blev erstatningen skønsmæssigt nedsat)

1997.54 Ø

(Hyrevognsbevilling tilbagekaldt på grund af uerholdelig skattegæld.
Forinden forgæves foretaget udlæg og aftalte afdragsordninger var ikke overholdt. Kommunen havde advaret om, at bevillingen ville blive
inddraget, hvis afdragsordningen ikke blev overholdt. Kommunen
inddrog bevillingen med hjemmel i hyrevognsloven uden behørigt at
varsle tilbagekaldelse eller at give fornøden klagevejledning. Anført,
at de materielle betingelser for at tilbagekalde bevillingen var ubestridt, og at pågældende ikke ville have haft mulighed for at berigtige
sin skattegæld, hvorfor der ikke var grundlag for at tilsidesætte inddragelsen af bevillingen som ugyldig)

1997.117/2 H

(I forbindelse med forlængelse af en kommunevej eksproprierede en
kommune et areal beliggende i byzone fra en landbrugsejendom. Erstatningen blev af retten forhøjet, bl.a. fordi andre lignende arealer var
blevet solgt til en højere pris, og der således ikke var ydet pågældende
fuldstændig erstatning)

1997.121 H

(Socialudvalget i en kommune indstillede, at en ansøgning om køb af
invalidebil blev afslået, men Revaliderings- og Pensionsnævnet besluttede at imødekomme ansøgningen. Nævnet orienterede kommunen
herom ved et møde – normalt ville pågældende være blevet underrettet
om afgørelsen senest samtidig med kommunen – hvorpå kommunen
besluttede at anke afgørelsen og at anmode nævnet om, at anken blev
tillagt opsættende virkning, hvilket nævnet imødekom. Under hensyn
til sagens forløb udtalt, at klagefristen på fire uger fra afgørelsens
meddelelse måtte regnes fra det tidspunkt, hvor pågældende normalt
ville være blevet underrettet, og ikke fra det senere tidspunkt, hvor
pågældende faktisk blev meddelt. Pågældende havde derfor ret til støtte i overensstemmelse med nævnets afgørelse)
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1997.1319 V

(En kommunes påbud efter byggeloven om, at ejeren af en ejendom
skulle rydde op på hans ejendom, anset for at have hjemmel i byggelovens § 14, som efter sin ordlyd også omfattede ubebyggede arealer.
Lagt til grund, at arealerne ikke er holdt i en sømmelig stand under
hensyn til ejendommens beliggenhed. Kommunens påbud om, at ejendommen skulle bringes i stand og herefter vedligeholdes i lighed med
de øvrige ejendomme i landsbyen, derimod afvist som værende for
ubestemt til at danne grundlag for domfældelse efter byggelovens §
30, stk. 1, litra c)

1997.1442 Ø

(Ikke grundlag for at pålægge kommune erstatningsansvar for fejlagtigt at have oplyst i BBR-registeret, at en ejendom var tilsluttet det offentlige kloakanlæg. Kommunen kunne ikke anses for at have udvist
en adfærd i forbindelse med afgivelse af oplysningerne, som kunne
anses som ansvarspådragende. Kommunen frifandtes)

1997.1693 H

(En kommune, som fejlagtigt havde afholdt en del af udgifterne til en
persons ophold på diverse anstalter i perioden fra 1953 til 1998, anset
for afskåret fra at kræve refusion fra personens aktuelle opholdskommune for sine udgifter hertil frem til 1992, hvor kommunen første
gang rettede et betalingskrav mod den aktuelle opholdskommune)

1986.898 H

(HT-dommen)(Sagen vedrørte afskedigelse af nogle buschauffører, fordi
deres udtræden af deres fagforening havde medført blokader og arbejdsnedlæggelser på arbejdspladsen. Afskedigelsen ikke anset for at være i
strid med grundloven, men for at være i strid med lov om beskyttelse
mod afskedigelse pga. foreningsforhold og med den forvaltningsretlige
lighedsgrundsætning. De afskedigede havde ikke ifølge loven krav på
genansættelse, men blev tillagt godtgørelse og erstatning)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
00.77

(Procesfordrejning. Det var ikke sagligt økonomisk at favorisere ansatte,
som skulle afskediges, blot fordi de selv søgte om afskedigelse. Disse
ansatte ville dermed også give afkald på at få behandlet deres afskedigelsessag efter reglerne for uansøgt afskedigelse)

95.269

(Klage over en kommunes afgørelse om tilbagebetaling af førtidspension. I medfør af undersøgelsesprincippet havde det sociale ankenævn ikke hjemmel til at gøre en stadfæstelse af kommunens afgørelse betinget
af, at kommunen foretog yderligere undersøgelser)

94.440

(En kommune havde i en afgørelse om opfølgning af en dagpengesag
krævet, at A lod sig behandle af en psykiater. A indvilligede i dette. I en
ny opfølgningsafgørelse afviste kommunen at genoptage sagen, idet A
ikke kunne anses for fuldt uarbejdsdygtig. Dette kunne ikke kritiseres.
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Derimod kritik af, at kommunen uden forudgående speciallægeundersøgelse havde stillet krav om psykiatrisk behandling)
91.98

(Skole blev i 1918 overdraget til kommune på bestemte vilkår om skolens drift. Justitsministeriet tillod ændring af vilkårene. Det forhold, at
vilkårene var fastsat ved en overdragelse før arvelovens ikrafttræden, var
ikke til hinder for, at arveloven eller principperne i denne kunne finde
anvendelse)

89.78

(En resolution om samværsret indeholdt vilkår om, at barnet under besøg
hos samværsberettigede bl.a. ikke måtte deltage i Jehovas Vidners aktiviteter. Da der var tvivl om vilkårets rækkevidde, og da vilkåret faktisk
var blevet forstået således, at samværsret var udelukket, blev det henstillet, at Civilretsdirektoratet søgte vilkåret præciseret)

89.141

(Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Hverken gældende miljøbeskyttelseslov eller forskrifter udstedt i medfør heraf indeholdt
hjemmel til at meddele »foreløbige« eller »overordnede godkendelser«.
Et amts overordnede godkendelse lå klart uden for de rammer, der hidtil
havde været anerkendt i praksis med hensyn til anvendelse af ubestemte
vilkår mv. Henstillet til, at Miljøstyrelsen redegjorde for adgangen til at
meddele »foreløbige godkendelser«)

89.200

(Da det ikke var lovligt, at Persontrafikrådet havde fastsat vilkår om, at
den ansvarlige leder skulle eje et selskabs anparter helt eller delvist,
kunne tilsidesættelsen af vilkåret ikke tillægges vægt ved en afgørelse
om en tilladelses bortfald)

87.138

(Henstillet, at Skattedepartementet overvejede at udvide den gældende
praksis for frafald af procenttillæg til restskat, således at det efter omstændighederne kan frafaldes, ikke alene hvor tillægget kan henføres til
erkendte »myndighedsfejl«, men også i tilfælde, hvor tillægget kan henføres til erkendte mangler i forhold til den ønskede sagsbehandling, og
sådanne mangler skyldes ressourcemæssige årsager)

87.192

(En overlæge klagede over, at han var frataget funktionen som administrerende overlæge uden forudgående tjenstligt forhør. Sagen gav anledning til en principiel udtalelse om afgrænsning af de tilfælde, hvor der
efter tjenestemandsloven skal afholdes tjenstligt forhør forud for stillingsændringer, degradering eller afsked, der må betragtes som straf for
tjenesteforseelser. I den konkrete sag burde afgørelse ikke være truffet
uden afholdelse af tjenstligt forhør)

86.93

(Kritik af, at Kirkeministeriet havde begrundet en afgørelse om afskedigelse af en organist på en sådan måde, at afgørelsen måtte give anledning til tvivl om, hvorvidt de påberåbte forhold kunne bebrejdes organisten som en tjenesteforseelse)

490

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
81.196

(I mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse
af spildevandsforhold kunne der alene stilles krav om lovliggørelse som
sådan. Valget mellem flere alternative muligheder måtte tilkomme den
ansvarlige for forholdet. Forudsætningerne for at meddele et konkret påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold på en ejendom ved etablering af samletank havde herefter ikke været til stede)

78.585

(Det var tvivlsomt, om myndighederne som vilkår for en tilladelse til
sammenlægning af 2 landbrugsejendomme lovligt kunne kræve, at overkørslerne til landevejen fra den ene af ejendommene blev nedlagt. Tvivlen gik på, om vilkåret tjente færdselsmæssige formål eller hensynet til at
undgå driftsmæssige ulemper for den sammenlagte ejendom)

77.598

(Socialudvalg kunne ikke som betingelse for at yde gældssanering efter
loven stille krav om, at familien påtog sig et tilbagebetalingskrav ved at
stille vilkår om pantesikkerhed)

77.686,
(81.321)

(Et vilkår i forbindelse med en godkendelse af en svæveflyveplads om,
at der ikke måtte ske overflyvning af 2 landsbyer i området, var ugyldigt,
idet det var udtryk for forfølgelse af formål (et ulovligt kriterium), der
skal varetages gennem luftfartslovgivningen og ikke ved afgørelse i henhold til miljøloven)

75.170

(Da tilsynsrådet efter anvendelse af specialitetsprincipperne var kommet
til det resultat, at en bygningsmyndighed måtte være afskåret fra at varetage formål, der hørte under restaurationsloven, var vilkår vedrørende restaurationen knyttet til en byggeretlig bevilling ulovlig)

74.79

(Borgerens manglende medvirken ved sagens oplysning kan komme
ham til skade, og myndigheden kan blive nødt til at indstille sagens behandling)

74.400,
(75.63)

(Ved fastsættelsen af nogle afstandsbestemmelser til veje i en byggetilladelse havde myndigheden pligt til at udforme vilkårene efter en konkret vurdering af, hvad oversigtsforholdene tilsagde)

72.45

(Prioritetsregel angik retsfølgen. Efter den nu ophævede lov om offentlig
forsorg § 40, stk. 3, havde pengehjælp prioritet frem for hjælp i naturalier)

72.65

(Vejbestyrelsens krav om, at et hus, hvorfra der blev givet tilladelse til
udkørsel til landevejen, skulle placeres 100 m fra vejen, syntes at have
været bestemt af, hvorvidt denne detalje i retsfølgen var egnet til at
fremme lovens formål. Ikke kritik af afslaget på ansøgning om vejadgang til gennemførelse af udstykning af denne ejendom, der var beliggende ved en adgangsbegrænset landevej)
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72.146,
(73.351)

(Mens personer uden dansk indfødsret af socialministeren efter et skøn
kunne ligestilles med indfødte i henhold til den dagældende børnetilskudslov, var retsfølgen (børnetilskuddet) udtømmende beskrevet i loven)

66.44

(Efter vejlovens § 70 skulle der gives tilladelse til adgang til en bivej fra
en grund, der lå mellem landevejen og bivejen, på vilkår, at der blev opsat uigennemtrængeligt hegn mod landevejen)

66.45

(Myndigheden kunne have nægtet at udstede forvaltningsakten. Myndigheden kunne derfor også udstede forvaltningsakten med tyngende
vilkår)

65.22

(Det var i strid med almindelige forvaltningsretlige principper, at et forvaltningsorgan havde vedtaget generelt først at yde førtidspension med
virkning fra den 1. i den måned, der fulgte efter beslutningen om at yde
pension)

Spørgsmålet om retsfølge er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der
er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
98.723 (771), 91.207 (251f.), 90.339 (390f. og 426ff.), 88.249 (294f.)

3.5.4.

Ytringsfrihed



Ytringsfriheden er en grundlæggende frihedsrettighed, jf. grundlovens § 77,
og må anses for at være en såkaldt grundrettighed.
Der er almindelig enighed om, at tavshedspligten kan føre til begrænsninger i offentligt ansattes ytringsfrihed, idet den ansatte normalt vil være afskåret fra at udtale sig om fortrolige faktiske oplysninger. Det vil med hjemmel i
forvaltningslovens § 27, stk. 2, være muligt ved konkret tjenestebefaling,
stempling af dokumenter som fortrolige mv. nærmere at afgrænse, hvilke oplysninger eller dokumenter der er omfattet af tavshedspligten. Tavshedspålæg kan alene gyldigt gives, hvis det er nødvendigt at hemmeligholde et dokument eller en oplysning for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser. Derimod vil der ikke vilkårligt kunne pålægges ansatte tavshedspligt f.eks. af rene ordenshensyn.
Når en ansat i en offentlig myndighed fremsætter udtalelser som led i tjenesten, er den ansatte på sædvanlig vis undergivet ledelsens beslutninger mv.
Ledelsen har i kraft af sine almindelige beføjelser adgang til at fastlægge retningslinier for de ansattes udtalelser, der fremsættes på myndighedens vegne.
Retningslinierne kan fastsættes generelt eller i de enkelte konkrete tilfælde.
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Det er vigtigt at understrege, at dette alene gælder udtalelser fremsat på
myndighedens vegne.
Det forholder sig anderledes, hvis den ansatte udtaler sig som privatperson. Der er kun få begrænsninger i forhold til den ansattes ret til at ytre sig
offentligt som privatperson.
Det er antaget, at en medarbejder har pligt til at gøre det klart, at den pågældende ikke udtaler sig på myndighedens vegne, såfremt denne udtaler sig
om et emne, der vedrører myndigheden. Det kan efter omstændighederne
være hensigtsmæssigt, såfremt medarbejdere – generelt eller eventuelt alene i
enkelte konkrete tilfælde – gøres opmærksom på denne pligt.
I de fleste sager om offentlige ansattes ytringsfrihed har spørgsmålet været
at fastlægge indholdet af den loyalitetspligt over for deres arbejdsplads, som
offentlige ansatte antages at være undergivet. Loyalitetspligten er ikke lovfæstet. Praksis viser, at der skal meget til for at begrænse de ansattes ytringsfrihed.
I de fleste ombudsmandsudtalelser citeres følgende generelle bemærkninger om offentligt ansattes ytringsfrihed, der stammer fra sagen omtalt i Folketingets Ombudsmands Beretning 89.237:
»Ved besvarelsen af det centrale spørgsmål om, hvorvidt der gælder særlige
begrænsninger for offentligt ansattes ytringsfrihed i forhold til den ytringsfrihed, der gælder
for borgerne i almindelighed, er udgangspunktet utvivlsomt, at offentligt ansatte har ganske
samme frihed som andre til at deltage i den offentlige debat. Det store antal offentligt ansatte taler afgørende imod, at der skulle gælde almindelige begrænsninger for offentligt ansattes ytringsfrihed. Sådanne begrænsninger ville være uforenelige med de hensyn, der ligger
bag grundlovens bestemmelser om den demokratiske styreform og den herved forudsatte
materielle ytringsfrihed.
Det er dog antaget, at hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og funktionsevne i særlige tilfælde kan føre til en begrænsning af de ansattes
ytringsfrihed. Det er næppe muligt at give en fuldstændig beskrivelse af, hvornår, i hvilket
omfang og for hvilke ansatte sådanne særlige begrænsninger gælder. Men der kan anføres
nogle hovedsynspunkter.
1. Begrænsningerne omfatter alene udtalelser vedrørende sager inden for de
pågældendes eget arbejdsområde. Offentligt ansatte har samme frihed som andre borgere til
at udtale sig om sager på forvaltningsområder, som de ikke har berøring med i deres daglige
arbejde.
2. Ved udtalelse inden for eget arbejdsområde er det af betydning, om den
pågældende som led i sit arbejde har været (eller er) aktivt medvirkende i myndighedens
beslutningsproces. Begrænsningerne vil i almindelighed ikke omfatte ansatte med en funktion, der ligger fjernt fra de politiske eller administrative beslutningstagere.
3. Det spiller en rolle, om udtalelserne fremsættes før eller efter, at en beslutning er truffet. Adgangen til at udtale sig, inden en sag er afgjort, kan – af hensyn til beskyttelse af den interne beslutningsproces – være noget snævrere end adgangen til at udtale sig
senere.
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4. Det ligger efter praksis fast, at offentligt ansatte har en vidtgående frihed
til at udtale sig om ressourcespørgsmål inden for eget arbejdsområde, hvor spørgsmålet kan
have væsentlig betydning for medarbejdernes fremtidige ansættelses- og arbejdsforhold.
Det følger af det anførte, dels at der kræves særlige tungtvejende grunde for
at anerkende begrænsninger i offentligt ansattes ytringsfrihed, dels at disse grunde normalt
kun vil foreligge i forhold til centralt placerede medarbejdere, der deltager eller har deltaget
i den omstridte beslutnings tilblivelse.«

Endvidere kan der henvises til den meget omfattende og grundige gennemgang af gældende ret, herunder af praksis, der for ganske nylig er foretaget i betænkning nr. 1472/2006 om Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte, som er afgivet af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed
og meddeleret. Udvalgets kommissorium er udarbejdet på grundlag af to forespørgsler i Folketinget, B 39 og B 40, om meddeleret for offentligt ansatte
og om fremme af offentligt ansattes deltagelse i den offentlige debat. Forslagene er fremsat af Aage Frandsen (SF) og Anne Baastrup (SF) og blev behandlet i Folketinget den 30. januar 2004.
Konkrete domme:
2005.1089/2 Ø

(Kommunalt ansat skoleinspektør blev fritaget fra tjeneste på grund af et
læserbrev, hvori han kritiserede formanden for kommunens børne- og
kulturudvalg i en debat om kommunes skolestruktur. I læserbrevet underskrev skoleinspektøren sig som skoleinspektør ved den pågældende
skole. Fastslået, at skoleinspektøren ved at betegne sig som skoleinspektør ved den pågældende skole havde tilkendegivet, at han udtalte sig i sin
egenskab af skoleleder. Da læserbrevet fandtes polemisk og ikke sagligt
oplysende, fastslog retten, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte det
skøn, som kommunen havde udøvet, da man tjenestefritog skoleinspektøren, indtil kommunen havde taget stilling til iværksættelse af eventuel
disciplinærforfølgning. Derimod havde kommunen ikke godtgjort, at der
var grundlag for at opretholde tjenestefritagelsen, efter at kommunen
havde besluttet ikke at iværksætte disciplinærforfølgning, hvorfor tjenestefritagelsen efter dette tidspunkt ikke var berettiget. Skoleinspektøren
tilkendt godtgørelse)

1998.894 H

(Kirkeministeriet anset for berettiget til at give en præst en irettesættelse
for at have deltaget i en demonstration mod fri abort iklædt præstekjole
på trods af, at hans tilsynsførende biskop tidligere havde givet ham et pålæg om ikke at bære præstekjole under lignende demonstrationer. Præsten blev ikke forbudt at deltage i demonstrationerne, men alene at bære
præstekjole, da dette kunne fremstå, som om præsten udtrykte sig på
kirkens vegne. Højesteret fandt, at påbudet og irettesættelsen havde været berettiget. Grundlovens § 77 blev ikke påberåbt)
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Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-20-1

(En overlæge medvirkede i et dokumentarprogram om behandling af
apopleksipatienter som led i tjenesten, og var derfor underlagt begrænsninger i ytringsfriheden som offentlig ansat. Lægen havde dog ikke forbrudt sig mod amtets retningslinier for hans medvirken. Lægen nægtede
efterfølgende at lægge navn til en pressemeddelelse fra sygehuset om en
konkret patient brugt som eksempel i programmet. Overlægen medvirkede herefter i et nyhedsprogram som privatperson. En offentlig ansat
har normalt ikke pligt til at orientere sin arbejdsgiver om de udtalelser,
som den pågældende kommer med som privatperson. Herefter trak amtet
en tildelt irettesættelse tilbage)

04.190

(Det var uberettiget, at en vicekriminalinspektør på baggrund af en vicekriminalkommissærs kritiske udtalelser til pressen om en omstrukturerings betydning for effektiviteten af efterforskningen, meddelte denne en
mundkurv i forhold til alle fremtidige lignende udtalelser om interne
forhold, da vicekriminalkommissærens udtalelser som privat person ikke
kunne begrænses som sket. Beklageligt, at Rigspolitichefen ikke på baggrund af de regler, der gælder for offentlig ansattes ytringsfrihed, afgav
en dækkende og juridisk korrekt udtalelse i sagen. Rigspolitichefen gav
under sagen tilsagn om, at man i fremtiden ville være opmærksom på
vigtigheden af, at tjenstlige tilkendegivelser formidles med den fornødne
præcision)

04.525

(Et hospital var forpligtet til at inddrage hensynet til en forenings ytringsfrihed i vurderingen af, om foreningens folder skulle lægges frem i
sygehusets venteværelse. Dette gælder også i betragtning af, at hospitalet
havde valgt at indrette venterummet til oplysningsformål og til anden
udveksling af information til og mellem venterummets brugere)

03.590

(En adjunkts udtalelser til et professorbedømmelsesudvalg om en efter
adjunktens opfattelse uredelig handlemåde af en professorkandidat, måtte anses som en lovlig privat udtalelse. Lovlige ytringer kan normalt ikke
i sig selv begrunde anvendelsen af negative ledelsesbeslutninger)

01.552

(Kritik af, at en kommune afskedigede en psykolog efter udtalelser om
pædofili til en artikel i et månedsmagasin. Følgevirkningerne af lovlige
ytringer, herunder opstået mangel på tillid, kunne kun danne grundlag
for anvendelsen af negative ledelsesbeføjelser, som f.eks. diskretionær
afskedigelse, hvis der forelå et særligt sikkert bevismæssigt grundlag)

01.574

(En socialpædagog på en institution under en kommune sendte sine kolleger og institutionens ledelse et brev med kritik af ledelsen. Kritik af, at
ledelsen pålagde pædagogen tavshedspligt om brevet, indtil der var afholdt et møde mellem ledelsen og socialpædagogen. Baggrunden for den
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pålagte tavshedspligt var, at ledelsen ønskede, at pædagogen anvendte
de almindelige interne tjenstlige kanaler til at udtrykke sin kritik)
01.618

(Kritik af, at en kommune skriftligt forbød personalet i en daginstitution
at deltage i et forældremøde og i den forbindelse tilkendegav, at ansatte,
der ikke fulgte tjenestebefalingen, kunne risikere bortvisning. Disciplinære sanktioner kan kun komme på tale, hvis den ansatte klart har overtrådt sine tjenesteforpligtelser)

00.485

(Sygeplejelærer havde bl.a. i et opslag på en skole orienteret om baggrunden for, at hun havde fået afslag på sin ansøgning om stilling som
rektor. Der var ikke grundlag for at give sygeplejelæreren en advarsel)

00.535

(Beskrivelse af den ret og pligt ansatte har til at sige fra opad i systemet,
når der foreligger uforsvarlige forhold. Det var usagligt at afslå optagelse
af artikel i personaleblad, alene fordi indlægget var meget kritisk)

99.117

(Skolebladsredaktion afviste at optage to indlæg fra en forælder i skolebladet. Da hensynet til ytringsfriheden burde indgå med høj prioritet i
myndighedens skønsmæssige vurdering, skulle der foreligge gode grunde til ikke at optage indlæggene)

99.524

(Sygeplejerske ansat ved et plejehjem blev forflyttet til et andet plejehjem i kommunen, hvilket medførte et væsentligt løntab. Sygeplejersken
havde i udtalelser til pressen og i en henvendelse til en fagforening udtalt
sig kritisk om uddannelsen af en elev. Da det var lovlige ytringer, og der
ikke var et andet grundlag for forflyttelsen, var forflyttelsen sket uden
saglig grund)

99.536

(En amtsdirektørs kronik til et internt blad kunne opfattes som egentlige
retsregler vedrørende de offentlig ansattes ytringsfrihed og afveg på flere
punkter væsentligt fra gældende ret. Amtet havde ved offentligt at dementere kronikken taget passende skridt til at fjerne det forkerte indtryk,
kronikken gav)

98.319

(Tre ansatte i Told og Skat havde været berettiget til at udtale sig kritisk
om Told og Skattestyrelsen til et dagblad, idet udtalelserne ikke overskred de begrænsninger, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed.
Irettesættelsen af de ansatte var derfor kritisabel)

96.51

(En myndighed er som udgangspunkt berettiget til at offentliggøre sager,
som ifølge offentlighedsloven ville være undergivet aktindsigt på begæring af pressen. Offentlige ansatte har som udgangspunkt samme adgang
til at fremsætte udtalelser som borgere i almindelighed)

96.131

(En kommunes pålæg til fem ansatte, om ikke som led i tjenesten fremover at rette direkte henvendelse til det politiske system uden om eller
parallelt med henvendelser til ledelsen, gav ikke anledning til kritik)
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(En kommune irettesatte en medarbejder, der offentligt havde udtalt sig
om forhold i kommunen. Irettesættelsen var uberettiget)
95.422

(Et amts offentlige beklagelse af to sygeplejerskers kritiske pressemeddelelse om forholdene på et sygehus var uberettiget. Ledelsen må gerne
anbefale de interne systemer som rette forum for fremsættelse af kritik.
Det skal imidlertid understreges over for de ansatte, at retten til at fremføre en kritik offentlig ikke begrænses af denne anbefaling)

95.432

(Vedrørte en kommunes retningslinier til døgnhjemmeplejen om de ansattes ret til at udtale sig til pressen. Der kan som udgangspunkt ikke
fastsættes begrænsninger i offentligt ansattes ret til at udtale sig som privatpersoner. Derimod er udtalelser afgivet som led i tjenesten underlagt
arbejdsgiverens almindelige instruktionsbeføjelser, men der kan ikke opstilles en generel formodningsregel om, at udtalelser fremsat i tjenesten
vil fremstå som udtalelser fra myndigheden)

92.330

(Vedrørende cheflæges kompetence til at fremlægge synspunkter på institutionens vegne)

91.189

(En kommunes skriftlige advarsel til tre tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalgsmedlemmer var grundløs, idet disse medlemmer ikke var
underlagt særlige begrænsninger i ytringsfriheden via deres opgaver i
den forbindelse. Kommunen var dog berettiget til at påtale, at det ikke
fremgik med ønsket tydelighed, at de tre personer ytrede sig personligt
og ikke på samarbejdsudvalgets vegne)

91.200

(En kommunes afskedigelse af en kontormedarbejder, kort efter at denne
i en avisartikel havde kritiseret kommunens børnepasningsordninger, var
uberettiget, og fremgangsmåden var i øvrigt stærkt kritisabel)

87.237

(Et brev udstedt af en kommunes ledergruppe kunne skabe usikkerhed
hos de ansatte om retstilstanden og samtidig betyde, at de ansatte ville
være unødigt tilbageholdende med at deltage i den offentlige debat om
lokalpolitiske emner)

86.104

(Ikke grundlag for kritik af Miljøministerens håndtering af en klage over
en medarbejder fra Levnedsmiddelstyrelsen, der havde udtalt sig til TV–
Avisen)

84.148

(Kulturministeriet ændrede en bestemmelse i reglementet for Det Kongelige Teaters kapel, som forbød ansatte at fremsætte offentlig kritik af
teatret)

84.149

(En bestemmelse i forretningsordenen for Danmarks Radio måtte forstås
således, at de ansatte ikke behøvede forudgående tilladelse til et påtænkt
indlæg i den offentlige debat, medmindre udtalelserne ønskes fremsat på
Danmarks Radios vegne)
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83.101

(Ved beslutning om at bortvise journalister uden for normal åbningstid
burde myndighed inddrage hensynet til ytringsfriheden og den frie samfundsdebat)

83.248

(Ikke grundlag for kritik af skrivelse fra direktionen på Rigshospitalet til
læger og sygeplejersker vedrørende begrænsning i retten til at informere
patienter og pårørende om faglige konflikter)

82.199

(Forbud til ansatte ved Miljøstyrelsens havforureningslaboratorium mod
udtalelser vedrørende forureningen af en fjord udstedt af Miljøstyrelsens
direktør var ikke i strid med grundlovens § 77, idet forbudet kun angik
udtalelser fremsat på laboratoriets vegne)

78.152

(Om forvaltningens orientering til pressen om sager, der har været eller
er under behandling)

77.384

(Henstillet, at Indenrigsministeriet overvejede, om det ikke ville være
ønskeligt, at der på sundheds- og socialvæsenets område blev lavet regler om bl.a. patienters ret til under indlæggelsen at udtale sig til pressen)

61.74

(Generaldirektøren for DSB havde under et foredrag, der var gengivet i
Jernbanearbejdernes medlemsblad, gjort rede for sin opfattelse med hensyn til en lang række forhold, der havde betydning for statsbanernes
fremtid. Generaldirektøren fandtes ikke ved sine udtalelser at have overskredet de grænser, der måtte antages at gælde for en tjenestemands ytringsfrihed)

3.6.

Prøvelsesspørgsmål

3.6.1.

Administrativ rekurs mv.

Administrativ rekurs er, når en myndigheds afgørelse kan indbringes for en
anden forvaltningsmyndighed, der – når klagen opfylder de beskedne krav,
der kan stilles til en klage – har pligt til at efterprøve afgørelsen.
Adgangen til rekurs er således en ret for den klageberettigede. En rekursinstans er forpligtet til at behandle en klage, også selvom den indgives meget
lang tid efter, at den oprindelige klage i første instans blev truffet. I en del tilfælde vil der imidlertid være en på forhånd (typisk ved lov) fastsat klagefrist.
Der har udviklet sig en retssædvane, som giver generel adgang til at påklage forvaltningsafgørelser til en højere myndighed, hvis afgørelsen er truffet af en myndighed, som står i underordnelsesforhold til en anden myndighed. Denne klageadgang kan som udgangspunkt kun afskæres ved lov. Eksisterer der ikke et over- og underordnelsesforhold, kan der kun klages over
afgørelsen, hvis der er hjemmel hertil i loven. Som følge heraf kan kommu-
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nale afgørelser ikke påklages, medmindre der er hjemmel hertil i loven, da
kommunerne er selvstændige i forhold til bl.a. statslige myndigheder.
De klageberettigede er normalt dem, der har en væsentlig individuel interesse i, at afgørelsen bliver ændret. Medmindre andet særligt er fastsat i klagebestemmelserne, kan klagen indgives direkte til klageinstansen eller gennem 1. instans myndigheden.
En klage kan både udfærdiges mundtligt eller skriftligt, så længe klagegenstanden er identificeret på en sådan måde, at klageinstansen kan se, hvad
der klages over.
Er der ikke i loven taget stilling til prøvelsens omfang, må det antages, at
klageinstansens prøvelsesadgang er ubegrænset. Klageinstansen kan således
prøve både afgørelsens lovlighed og hensigtsmæssighed. Dog vil klageinstansens prøveadgang i praksis kunne variere fra dette udgangspunkt.
Konkrete domme:
2006.59 Ø

(Et ejerskifteforsikringsselskab var ikke klageberettiget i henhold til
byggelovens § 23, stk. 3, over en kommunes afgørelse om ikke at
dispensere fra bygningsreglementet i forbindelse med, at en solgt
ejendom havde flere alvorlige byggetekniske fejl. Forsikringsselskabet
havde en rent økonomisk interesse, der ikke var varetaget med
byggelovens regler, hvorfor selskabet ikke havde den fornødne
individuelle og væsentlige interesse i at klage)

2005.1070 Ø

(En kommune afslog at give en dispensation til at anvende et sommerhus
til helårsbeboelse og gav herefter efter planloven et påbud om, at
borgeren, der anvendte sit sommerhus til helårsbeboelse, skulle fraflytte
dette. Påbudet blev påklaget til Naturklagenævnet, der hjemviste sagen
til fornyet behandling. Borgeren blev imidlertid frifundet for straf, da
kommunens påbud om fraflytning af sommerhuset led af den mangel, at
kommunen ikke, efter at sagen var blevet hjemvist på ny, havde taget
stilling til dispensationssspørgsmålet, inden man gav endnu et påbud)

2005.1520 H

(Patientforsikringens afgørelse om méngrad og godtgørelse for svie og
smerte blev påklaget til Patientskadeankenævnet. Hverken sygehuset,
der havde behandlet patienten, eller sygehusets forsikringsselskab
nedlagde påstand eller afgav svar i sagen. Højesteret udtalte herefter
følgende: En klagesag for ankenævnet angår en tvist mellem på den ene
side en patient og på den anden side en sygehusmyndighed eller dennes
forsikringsselskab. Der er hverken i loven eller i ankenævnets forretningsorden krav om, at en klage skal indeholde en påstand eller anbringender til støtte for klagen. Der er heller ikke regler om svar fra modparten. Det påhviler endvidere ankenævnet at oplyse sagen, jf. § 5, stk. 2, i
den nugældende forretningsorden, hvorefter sekretariatet oplyser sagen
og indhenter sagkyndig vurdering, og sådanne nye oplysninger vil efter
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omstændighederne kunne føre til, at Patientforsikringens afgørelse efter
ankenævnets opfattelse er urigtig. Formålet med at henlægge sagsbehandlingen til Patientforsikringen og give mulighed for klage til Patientskadeankenævnet har navnlig været at stille en nem og hurtig ordning til
rådighed for patienterne. Der kan imidlertid ikke alene med henvisning
til dette formål stilles forskellige krav til klage og påstand fra den indklagede, alt efter om det er patienten eller patientens modpart, der klager.
Vi finder, at det herefter ikke er en betingelse for, at ankenævnet kan
ændre en afgørelse til skade for en klager, at også modparten har klaget
eller nedlagt påstand under sagen. Et krav om selvstændig klage fra
modparten ville i øvrigt rejse spørgsmål om en særlig kontraklagefrist og
føre til, at en part, der for så vidt kunne acceptere Patientforsikringens
afgørelse, alligevel måtte klage over afgørelsen for at sikre, at ankenævnet stod frit under behandlingen af modpartens klage)
2005.2473 H

(En protest påtegnet skatteforvaltningens agterskrivelse udgjorde ikke en
behørig klage, og skatteyderen havde ikke krav på, at skatteankenævnet
realitetsbehandlede klagen vedrørende dette indkomstår. Fejlagtig henstand med inddrivelsen fra skatteforvaltningens side, eller den forholdsvise lange tid der gik, inden skatteforvaltningen gjorde opmærksom på,
at der ikke forelå en klage, kunne ikke føre til et andet resultat. For det
følgende indkomstår havde skatteforvaltningen skønsmæssigt ansat et
privat forbrug af firmabil, der var efterprøvet af Landsskatteretten i realiteten. Derved var skatteankenævnet afskåret fra at tage stilling også til
dette spørgsmål)

2005.2489 H

(En kommune havde forgæves indkaldt en sygemeldt landmand til
opfølgningssamtaler omkring hans arbejdsevnesituation. Herefter lagde
kommunen på baggrund af foreliggende lægeudtalelser mv. til grund, at
landmanden kunne genoptage arbejdet fuldt ud og standsede derfor
fremtidige udbetalinger af sygedagepenge. Det Sociale Nævn hjemviste
afgørelsen med henvisning til, at landmanden ikke havde haft lejlighed
til at fremlægge sin situation mv. over for kommunen samt på grund af,
at kommunen ikke havde sørget for udarbejdelse af skriftlige
evalueringer mv. Højesteret fandt ikke, at den skete hjemvisning
indebar, at den trufne afgørelse var ugyldig. Kommunen var herefter
ikke afskåret fra at træffe en ny afgørelse med samme indhold. Denne
afgørelse blev da også efterfølgende stadfæstet af ankestyrelsen.
Højesteret fandt heruover ikke, at der var grundlag for, at kommunens og
ankestyrelsens afgørelser var ugyldige som følge af de
sagsbehandlingsfejl, der var begået, da disse fejl ikke var af betydning
for de trufne afgørelsers lovlighed og rigtighed)

2005.2923 H

(Da en kommune ikke havde foretaget en selvstændig risikovurdering af
den resterende forureningsfare, efter at en borger havde fjernet forurening ned til 2,6 m og ikke ned til 4 m som pålagt af kommunen, sammenholdt med de nødvendige omkostninger til oprensning, var kommunens påbud, om at fjerne den resterende forurening, ugyldigt. Højesteret
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frifandt dog kommunen fra en påstand om, at kommunen skulle anerkende, at den foretagne rensning var tilstrækkelig, da kommunen skulle
have mulighed for selv at foretage den nødvendige risikovurdering)
2004.1375 V

(Spørgsmålet i denne sag var om Børne- og Ungdomspædagogernes
Landsforbund havde en sådan væsentlig og individuel interesse i sagen,
at forbundet var klageberettiget efter byggelovens § 23 i en sag om byggetilladelse til en kommunes tilbygning til en skole samt en sag om dispensation fra bygningsreglementet. Landsrettens flertal lagde til grund,
at en del af forbundets medlemmer selv havde en væsentlig og individuel interesse i den konkrete sag, hvorfor disse medlemmer selv var klageberettigede. Hertil kom, at forbundet blandt andet varetager hensynet til
medlemmernes sikkerheds- og miljøforhold på den enkelte arbejdsplads
og ubestridt i øvrigt var klageberettiget efter de arbejdsmiljøretlige regler. På denne baggrund anså landsrettens flertal forbundet som klageberettiget)

2004.1513 H

(En kommune var ikke berettiget til at indbringe Naturklagenævnets afgørelse vedrørende planloven for domstolene, da Naturklagenævnet for
så vidt angår retlige spørgsmål var rekursinstans i forhold til kommunens
afgørelse. Der var ikke i planloven hjemmel for kommunen til at indbringe nævnets afgørelser for domstolene, og kommunen havde ikke påvist en sådan konkret - økonomisk eller anden - interesse i at få prøvet
rigtigheden af nævnets praksis, at kommunen havde søgsmålskompetence)

2003.494 Ø

(En forsikret klagede over et afslag på dagpenge til Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring, der stadfæstede A-kassens afgørelse. Den forsikrede anlagde sag mod A-kassen. Anført, at A-kassens afgørelse var efterprøvet af direktoratet, og at det derfor var direktoratets afgørelse, der
skulle være genstand for domstolsprøvelse, og at A-kassen ville være
forpligtet til at følge denne afgørelse)

2003.1302 H

(En borger havde påklaget en skattefastsættelse til Skatteankenævnet.
Efter skattestyrelsesloven skulle en sådan klage være skriftlig og begrundet. Dette måtte ud fra almindelige forvaltningsretlige grundsætninger fortolkes således, at klagen skulle angive, hvilken afgørelse der ønskedes påklaget, samt hvilke punkter i afgørelsen, hvis der var flere, der
skulle påklages. Borgerens klage indeholdt ikke den fornødne specifikation af, på hvilke punkter han anså skattefastsættelsen for fejlagtig. Da
borgeren heller ikke efterfølgende på tilstrækkelig vis uddybede klagen
trods opfordring hertil, afviste Skatteankenævnet klagen. Højesteret tilsidesatte ikke den af Skatteankenævnet foretagne vurdering)

2003.2063 H

(Der var hverken i forarbejderne eller efter ordlyden af udlændingelovens § 36 stk. 3 hjemmel til at opstille et krav om, at administrativ rekurs
skulle være udtømt, før bestemmelsen kunne finde anvendelse)
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2002.46 H

(I en strid om pris for Københavns Kommunes levering af vand til
omegnskommunerne, kunne Miljøstyrelsen ikke anses for at være blevet frataget den ved vandforsyningslovens tildelte kompetence til at
afgøre spørgsmålet om prisfastsættelse i tilfælde af strid mellem
kommuner beliggende i forskellige amter, selvom der ikke var givet
pålæg om vandlevering. Det faktum, at København og Frederiksberg
Kommuner i samme lov havde fået overdraget amtsrådets opgaver,
betød ikke en fravigelse af muligheden for at indbringe tvister for Miljøstyrelsen, og således havde styrelsen med rette truffet beslutning i
den konkrete sag)

2002.2285 V

(En patient havde påstået Patientskadeankenævnet tilpligtet at anerkende, at pågældende efter lov om patientforsikring var berettiget til
erstatning for tab af erhvervsevne i forbindelse med behandling på et
sygehus. Patientskadeankenævnet påstod sagen afvist. Patientforsikringen havde tilkendt patienten erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,
godtgørelse for svie og smerte og varigt mén, men ikke fundet grundlag for erstatning for tab af erhvervsevne. Patientens daværende advokat påklagede afgørelsen til Patientskadeankenævnet, men klagen indeholdt intet om Patientforsikringens afgørelse vedrørende erhvervsevnetab, og erhvervsevnetabet var heller ikke omtalt i Patientskadeankenævnets afgørelse. Pågældendes advokat anmodede Patientforsikringen om genoptagelse af sagen for så vidt angik spørgsmålet om erstatning for erhvervsevnetab, men Patientforsikringen besluttede, at
der ikke var grundlag for genoptagelse af sagen. Anmodningen om
genoptagelse genfremsattes, men Patientforsikringen gentog, at der
ikke var grundlag for genoptagelse. Denne afgørelse påklagede patienten til Patientskadeankenævnet, der tiltrådte Patientforsikringens afgørelse. At Patientskadeankenævnet i denne afgørelse havde bemærket,
at Patientforsikringens afgørelse var behandlet, kunne ikke føre til, at
spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne måtte anses for behandlet af Patientskadeankenævnet, og efter Patientforsikringens klare
afgørelse vedrørende spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne og indholdet af klagen havde Patientskadeankenævnet ikke ex officio haft pligt til at behandle spørgsmålet. Da pågældende således ikke
havde udnyttet den administrative kurs vedrørende spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne, blev Patientskadeankenævnets afvisningspåstand taget til følge, jf. lov om patientforsikring)

2000.179 H

(Rekursmyndighed var rette sagsøgte i en sag om gyldigheden af rekursmyndighedens afgørelse, som ændrede kommunens afgørelse i sagen)

2000.1470 H

(Spørgsmål om istandsættelse mv. af privat fællesvej skulle afgøres endeligt ved vejsyn, inden spørgsmålene kunne indbringes for domstolene)
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2000.1623 V

(Domstolene kunne prøve lovligheden af tvangstilbageholdelse, som
havde fundet sted, efter Patientklagenævnet havde taget stilling til lovligheden af tvangsindlæggelsen af en patient)

2000.1659 Ø

(Ikke adgang til at indbringe patientforsikringsforeningens afgørelse for
domstolene, da klagereglerne i lov om patientforsikring foreskriver, at
patientforsikringsforeningens afgørelser skal indbringes for patientskadeankenævnet, hvis afgørelser herefter kan indbringes for domstolene.
Sagen afvist)

2000.1771 H

(Klage over skatteforvaltningens forhøjelse af en borgers skattepligtige
indkomst indgivet for sent. Ikke grundlag for at realitetsbehandle klagen
på trods af forsinkelsen)

2000.2088 V

(En kommune ansås for berettiget til at indbringe Statsamtets afgørelse
af en klage over kommunens byggetilladelse for domstolene, selvom
adressaten for kommunens byggetilladelse ikke var part i retssagen)

2000.2165 Ø

(Lejer i Københavns Lufthavn ikke klageberettiget i forhold til Miljøstyrelsens rammegodkendelse med hensyn til støj og luftforurening i forbindelse med afvikling af flytrafik i Københavns Lufthavn, som var udstedt til Københavns Lufthavn A/S. Lejer ansås ikke at have en væsentlig, individuel, miljømæssig værnet interesse i sagens udfald)

2000.2223 H

(Ikke grundlag for at tilsidesætte Indenrigsministeriets skøn i forbindelse
med afvisning af ansøgning om administrativ ophævelse af indrejseforbud pålagt ved dom med henvisning til, at der ikke forelå særlige omstændigheder, som kunne danne grundlag for at fravige ministeriets almindelige praksis)

2000.2335 V

(Landsretten afviste sag om erstatning for tab af goodwill i forbindelse
med ekspropriation, da spørgsmålet om erstatning for tab af goodwill ikke havde været behandlet af ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen)

2000.2444 H

(Genoptagelse af skattesag forudsatte at skatteydernes eventuelle tilbagebetalingskrav mod skattemyndighederne, som genoptagelsen kunne
resultere i, ikke var forældede. Genoptagelse blev afvist i den konkrete
sag)

2000.2505/1 V

(Landsretten afviste at prøve ankestyrelsens afgørelse om, hvorvidt tidspunktet for et børne- og ungeudvalgsmøde med henblik på fastsættelse
af genforhandlingsfristen af en sag om fortsat anbringelse af børn burde
have været fastsat efter drøftelse med moderens advokat. Landsretten
fastslog, at det alene er beslutninger om tvangsmæssige anbringelse og
andre tvangsmæssige indgreb, som kan prøves af landsretten efter socialservicelovens § 124)
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1999.1408 H

(En afgørelse truffet af de kommunale skattemyndigheder blev stadfæstet af Skatteankenævnet. Landsskatteretten tilsidesatte herefter
Skatteankenævnets afgørelse pga. inhabilitet. Herefter var det de
kommunale skattemyndigheders afgørelse, der var gældende, og A
havde valget mellem at acceptere denne afgørelse, eller få sagen behandlet på ny hos Skatteankenævnet)

1997.1411 V

(Sagsanlæg mod både Direktoratet for Udlændinge og Indenrigsministeriet afvist for så vidt angik søgsmålet mod direktoratet, da direktoratets afgørelse ville blive prøvet fuldt ud ved prøvelse af ministeriets
afgørelse, og da der ikke kunne være berettiget tvivl om, hvem der var
den rette sagsøgte, da kvinden selv havde benyttet den legale rekursadgang. Efter en realitetsbehandling, blev også Indenrigsministeriet
frifundet)

1980.880 V

(Klagefrist beregnet fra det tidspunkt, hvor klager havde fået meddelelse
om afgørelsen, uanset at afgørelsen var truffet og meddelt adressaten
knap 10 måneder forinden)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-11-1

(Når en afgørelse alene kan prøves for så vidt angår retlige spørgsmål
betyder det, at klageinstansen både skal undersøge, om 1. instansens afgørelse er udtryk for en korrekt retsanvendelse af de pågældende regler,
og om sagen i øvrigt er blevet behandlet i overensstemmelse med gældende sagsbehandlingsregler og forvaltningsretlige grundsætninger. Direktoratet for FødevareErhverv, der skulle foretage en retlig prøvelse af
Jordbrugskommissionens afgørelse, burde derfor have prøvet både materielle såvel som processuelle retlige spørgsmål. Materielt set skulle direktoratet have prøvet, om kommissionen havde udøvet sit skøn på det
korrekte retlige grundlag i landbrugsloven mv. Derudover skulle direktoratet have prøvet, om afgørelsen var begrundet tilstrækkeligt, og om der
tidligere var begået fejl, som skulle tillægges betydning ved bedømmelsen af denne sag. Direktoratet havde ikke i denne sag foretaget den prøvelse, som man havde pligt til, hvorfor der blev udtalt kritik og henstillet, at sagen blev genoptaget)

04.158

(Det var kritisabelt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke tog stilling
til, hvilken betydning Lægemiddelstyrelsens manglende partshøring
skulle have, da partshøringsreglerne havde karakter af garantiforskrifter.
Henstillet, at ministeriet genoptog sagen)

04.328

(Der er normalt ikke nogen begrænsning i adgangen til at komme med
nye faktiske omstændigheder eller andet nova under rekursinstansens
behandling af en sag. Dette hænger sammen med, at undersøgelsesforpligtelsen indebærer, at rekursmyndigheden aktivt skal medvirke til, at
sagen får den materielt rigtige afgørelse. Rekursmyndigheden kan derfor
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endda efter omstændighederne være forpligtet til at inddrage nye oplysninger ved sin bedømmelse af sagen. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration burde derfor have inddraget oplysninger om, at klageren i mellemtiden havde fået dansk statsborgerskab i en sag om familiesammenføring. Samtidig udtalt, at ny mellemkommende lovgivning
og lignende retlige ændringer dog ikke skal lægges til grund for så vidt,
det indebærer en skærpelse. Ministeriet ændrede på baggrund af den foreløbige redegørelse sin retsopfattelse, hvilket tillige førte til, at syv andre sager blev genoptaget)
04.375

(Kritik af, at Det Sociale Nævn ikke havde sikret sig, at kommunen havde genbehandlet en sag om tilbagebetaling af boligstøtte i forbindelse
med klagen, at nævnet ikke havde indhentet sagens akter til brug for
klagebehandlingen og at nævnet ikke havde forholdt sig til, om kommunen havde partshørt, inden den traf afgørelse)

04.391

(Det Sociale Nævn burde have inddraget nye helbredsoplysninger i klagesagen, selvom oplysningerne havde ændret sig i forhold til kommunens afgørelse om sygedagpenge. Udtalt, at nævnets praksis om altid at
hjemsende en sag i anledning af nova var for ufleksibel. Da nævnet redegjorde for sin praksis om afvisning af nye oplysninger for at undgå at
binde underinstansen med sin afgørelse, udtalte ombudsmanden endvidere, at underinstansen kun var bundet i det omfang, rekursinstansen
havde taget stilling, og at nævnet, hvis det fandt, at de nye oplysninger
var uvæsentlige, skulle inddrage dette i sin afgørelse. Henstillet, at nævnet genoptog sagen)

04.415

(En mand klagede til Socialministeriet over bl.a. Den Sociale Sikringsstyrelses afslag på at betale hans revisorudgifter afholdt i forbindelse
med sagen. Ministeriet kunne ikke afvise at behandle mandens klage, da
der bestod et over-/underordnelsesforhold, og der ikke var fastsat begrænsninger i prøvelsesadgangen i lovgivningen)

04.468

(Ombudsmanden udtalte, at det kræver klar lovhjemmel at afskære den
ulovbestemte rekursadgang ved ekstern delegation. Trafikministeriet
havde således ikke hjemmel til som sket at delegere kompetence til en
styrelse samtidig med, at rekursadgang til departementet blev afskåret
ved bekendtgørelse)

04.543

(Klageadgang til statsamtet om retlige spørgsmål efter byggelovens bestemmelser om tilladelse til nedrivning af bygning omfattede også
spørgsmålet, om der var givet gyldigt samtykke til nedlæggelse af boliger efter boligreguleringsloven. Dette var tilfældet, selv om der ikke var
hjemlet klageadgang i denne lov, idet det af byggelovens bestemmelser
fremgik, at det, forinden samtykke til nedrivning gives, skulle påses, at
reglerne i boligreguleringsloven var overholdt)
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03.85

(Da arbejdsformidlingens afgørelser kunne indbringes for Arbejdsmarkedsrådet, der traf endelig administrativ afgørelse i sagen, kunne
spørgsmålet om aktindsigt opstået under klagesagen ikke indbringes for
anden administrativ myndighed. Spørgsmålet om aktindsigt var først
fejlagtigt behandlet af arbejdsformidlingen og dernæst påklaget til og
behandlet af Arbejdsmarkedsstyrelsen)

03.216

(Det var beklageligt, at Rigsadvokaten i sin begrundelse for at nægte at
give erstatning til skadelidt som følge af politiets bevissikring alene angav partens interesse i sagens opklaring. Det var endvidere beklageligt,
at Justitsministeriet som klageinstans ikke konstaterede dette og udtalte
sig herom. Da ministeriet dermed ikke havde forholdt sig til de øvrige
hensyn, som Rigsadvokatens afgørelse byggede på, blev det henstillet, at
ministeriet skulle træffe en ny afgørelse i sagen)

03.264,
(04.565)

(Det gav ikke anledning til kritik, at Kirkeministeriet havde behandlet en
faders klage over en 6-årige datters navneændring som tilsynsmyndighed og ikke som rekursmyndighed, da faderen ikke havde klageadgang,
idet han ikke havde en tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse i
sagen, og derfor f.eks. heller ikke var blevet anset som part. Derimod var
det beklageligt, at ministeriet ikke havde tilstrækkelige oplysninger om
datterens holdning til den forestående navneændring i forbindelse med
behandlingen af faderens klage)

03.324

(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations opfattelse var, at
en afgørelse om tvangsmæssig udsendelse var accessorisk til et afslag på
asyl og derfor ikke kunne påklages til ministeriet. Ombudsmanden havde ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere opfattelsen, men udtalte, at
en sådan klageafskæring bør have udtrykkelig lovhjemmel. Henstillet, at
ministeriet snarest fik præciseret loven på dette punkt)

03.379

(Socialministeriet havde i første omgang behandlet en klage over et
statsamts afgørelse om beskikkelse af en formand til et huslejenævn som
sektortilsynsmyndighed, og ikke som almindelige klagemyndighed som
led i det administrative myndighedshierarki, hvilket var beklageligt)

03.426

(En kommune havde truffet afgørelse om tidsbegrænset friplads i socialpædagogisk institution, og nægtede efterfølgende at forlænge perioden.
Det Sociale Nævn stadfæstede afgørelsen, men genoptog sagen, efter at
ombudsmanden havde henledt nævnets opmærksomhed på, at Den Sociale Ankestyrelse havde fundet en lignende afgørelse uhjemlet. Sagen
blev herefter hjemvist til kommunen, der traf afgørelse om, at moderen
skulle have tilbagebetalt knapt kr. 36.000)

03.463,
(04.566)

(Det Sociale Nævn var berettiget til at ændre kommunens afgørelse om
forhøjet førtidspension til skade for borgeren, idet Det Sociale Nævn slet

506

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
ikke anså borgeren berettiget til førtidspension, hvormed kommunens
afgørelse var ugyldig)
02.170

(Statsadvokaten var berettiget til at afvise en interesseorganisations klage
over politimesterens afgørelse i en sag om afvisning af at indlede strafferetlig efterforskning på baggrund af en anmeldelse indgivet af organisationen, idet organisationen ikke havde partsstatus og ikke var klageberettiget)

02.182

(Et adoptionssamråd udleverede nogle dokumenter fra en adoptions-sag
til en tv-station som led i aktindsigt. Der var klageadgang i forhold til
spørgsmålet om aktindsigt til Adoptionsnævnet, da dokumenterne
stammede fra adoptionssagen, hvor Adoptionsnævnet er klageinstans.
Civilretsdirektoratets henvisning til amtsborgmesteren for så vidt angår
spørgsmålet om en i amtet ansat persons brud på tavshedspligten var
urigtig, da aktindsigt blev givet på vegne af adoptionssamrådet, som var
en selvstændig forvaltningsmyndighed)

02.212

(En borger søgte om aktindsigt i sin navnesag ved Civilretsdirektoratet.
Direktoratet henviste til statsamtet for så vidt angår akter, der havde indgået i sagen ved direktoratet, men som ikke fandtes i direktoratets sag på
det tidspunkt, der blev truffet afgørelse om aktindsigt. Ombudsmanden
udtalte, at Civilretsdirektoratet som klageinstans skulle træffe afgørelse
om aktindsigt i sagen)

02.313

(Det Sociale Nævn var forpligtet til at vurdere, om kommunen i en sag
om sygedagpenge havde overholdt sagsbehandlingsbestemmelser i sygedagpengeloven og retssikkerhedsloven, der var garantiforskrifter, og
hvilke konsekvenser det i benægtende fald skulle have)

02.335

(Ombudsmanden udtalte, at der efter hans opfattelse ikke var noget, der
afskar Den Sociale Ankestyrelse fra at behandle klager over de sociale
nævns afgørelser efter inddrivelsesloven, hvis de var af principiel eller
general karakter)

02.340

(Det var ombudsmandens opfattelse, at der forelå sådanne særlige grunde, at der kunne dispenseres fra klagefristen for klager til Det Sociale
Nævn, herunder at kvinden, der var ordblind, ikke fik fornøden vejledning af kommunen, da hun henvendte sig til kommunen efter at have
modtaget to afgørelser kort efter hinanden, og at kommunen kun vejledte
hende for så vidt angik den ene af de to afgørelser)

02.347

(Ikke grundlag for kritik af, at Det Sociale Nævn afviste at dispensere fra
en klagefrist, da vurderingen dels beroede på et skøn, dels hvilede på en
lægefaglig vurdering)

02.358

(Rekursmyndighederne havde pligt til at indhente samtlige sagens akter
og ikke kun de akter, der efter førsteinstans opfattelse var relevante)
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02.402

(Trafikministeriet var som rekursmyndighed i forhold til Jernbanetilsynets forpligtet til at foretage en fuldstændig prøvelse af alle sagens faktiske omstændigheder og alle retlige spørgsmål. Dette var også tilfældet,
når der tale om en klage over et afslag på aktindsigt. Ministeriet kunne
derfor ikke henvise til Jernbanetilsynets vurdering af, at der i sagens dokumenter kun var oplysninger af uvæsentlig betydning, der ikke skulle
ekstraheres)

02.457

(Det var en væsentlig fejl, at Ankenævnet for SU som rekursmyndighed
tog stilling til dispensation i en sag om tilbagebetaling af SU, uden forudgående afgørelse herom fra SUstyrelsen, idet borgeren derved blev
frataget den retssikkerhed og beskyttelse, som administrativ rekurs skal
sikre)

02.491

(Statsamtet gennemførte som klageinstans i en byggesag en partshøring,
der rettede op på kommunens manglende partshøring, i stedet for at
hjemvise sagen. Statsamtet burde dog have påtalt, at kommunen ikke
havde oplyst, at sagen var genoptaget, at kommunen ikke havde vejledt
om grundlaget for den fornyede vurdering, og at kommunens begrundelse ikke var tilstrækkelig)

01.261

(Kredsen af afgørelser, der efter vandløbslovens § 80 kunne indbringes
for Miljøstyrelsen, måtte forstås i overensstemmelse med det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb. Et amts tilkendegivelse om, at en genoptagelse af opstemningsretten til andet formål end det oprindelige krævede godkendelse, kunne derfor indbringes for styrelsen. Spørgsmålet var
dog forbundet med så stor usikkerhed, at ombudsmanden ikke udtalte
kritik, men henstillede til Skov- og Naturstyrelsen at genoptage sagen)

01.302

(Kritik af, at Forskningsministeriet ikke mente sig kompetent til at behandle klager over Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Der var tale om en særlig forvaltningsmyndighed, der ikke var en del af
det almindelige hierarkiske over-/underordnelsesforhold. Antaget, at
klagemulighed var hjemlet i lovgivningen. Henstillet, at ministeriet tog
stilling til klagen)

01.323

(Kritik af, at Det Sociale Nævn i sin afgørelse kun havde forholdt sig til
længen af en fristoverskridelse, mens Det Sociale Nævn ikke havde forholdt sig til, om der i øvrigt var særlige omstændigheder, der kunne
medføre, at nævnet behandlede sagen. Henstillet, at Det Sociale Nævn
genoptog sagen)

01.421

(Den Sociale Ankestyrelse havde i sager om aktindsigt også efter meroffentlighedsprincippet kompetence, og var derfor forpligtet til at efterprøve Det Sociale Nævns afgørelser i samme omfang som ved andre
skønsmæssige afgørelser. Dermed skal ankestyrelsen påse, at skønnet er
udøvet lovligt)
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01.534

(Statsamtet fandt ved behandlingen af en klage over inhabilitet for et
medlem af kommunens tekniske udvalg, der traf afgørelse om meddelelse af dispensation til en tilbygning til et sommerhus, at medlemmet havde været inhabilt ved behandlingen af sagen. Statsamtet anså ikke afgørelsen for ugyldig, da medlemmets stemme ikke havde været afgørende.
Ombudsmanden var uenig i denne vurdering og henstillede, at statsamtet
genoptog sagen)

01.539

(Kritik af, at Det Sociale Nævn ikke foretog en nærmere oplysning og
vurdering af sagens konkrete omstændigheder, herunder at nævnet ikke
særligt havde skaffet sig kendskab til et socialcenters journaliseringspraksis, før nævnet traf afgørelse i sagen. Socialcenteret havde ikke konsekvent foretaget journalisering af den indkomne post. Ombudsmanden
tog ikke stilling til bevisspørgsmålet om, hvorvidt boligstøttemodtageren
skriftligt havde orienteret socialcenteret om en indkomststigning, der senere førte til, at socialcenteret stillede krav om tilbagebetaling af boligstøtte)

00.132

(Nabo var i medfør af byggeloven ikke klageberettiget. Beklageligt, at
statsamtet havde lagt vægt på skelafstanden, da dette forhold var uden
betydning for spørgsmålet om klageberettigelse. Ved at inddrage
spørgsmålet havde statsamtet i realiteten taget stilling til en del af klagen)

00.272

(Naturklagenævnet anså lokalplan for ulovligt vedtaget, men ikke ugyldig. Beklageligt, da der ikke forelå berettigede forventninger i en sådan
grad, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet om ugyldighed)

00.320

(Afgørelse om at stoppe aktiveringsydelse ikke meddelt. Kritik af, at Det
Sociale Ankenævn ikke havde forholdt sig til kommunens undladelse af
at partshøre. Henstillet, at Det Sociale Nævn genoptog sagen)

00.378

(Rekursmyndigheds inddragelse af nye oplysninger. Dagpengeudvalget
var forpligtet til at inddrage en oplysning om bevilling af revalidering
ved spørgsmålet, om dagpengeudbetalingen kunne forlænges)

00.399

(Sundhedsministeriet stadfæstede Lægemiddelstyrelsens delvise afslag
på ansøgning om aktindsigt uden at indhente sagsakterne fra styrelsen.
Ministeriets afgørelse var truffet på et utilstrækkeligt grundlag)

00.496

(Overordentligt kritisabelt, at der gik 3 år og 6 måneder fra en kommune
modtog en klage over kommunens afslag på at give en kvinde mellemste
førtidspension, til Det Sociale Nævn modtog klagen)

99.146

(Udlændingestyrelsen traf afgørelse om, at en jugoslavisk statsborger,
som havde fået afslag på opholdstilladelse, bl.a. ikke skulle have adgang
til frivillig aktivering og undervisning. Denne del af afgørelsen savnede
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hjemmel. Kritik af, at Indenrigsministeriet ikke havde forholdt sig til
denne del af klagen)
99.293,
(00.746)

(Naturklagenævnet henlagde en klage, da klageren ikke havde identificeret sagens retlige spørgsmål. Klageren skrev blot, at han klagede over
kommunens afgørelse, og at han senere ville uddybe klagen samt henviste til journalnummeret. Da klagen opfyldte de beskedne krav, der efter
forvaltningsretlige regler kan stilles til en klage, henstillet, at Naturklagenævnet genoptog sagen)

99.384

(Den Sociale Ankestyrelse afviste at behandle en klage over, at et socialt
ankenævn havde stadfæstet et afslag på økonomisk hjælp. Ankestyrelsen
henviste til, at spørgsmålet var blevet afklaret ved en tidligere afgørelse,
ankestyrelsen havde truffet som en principiel sag)

99.457

(Kommune traf afgørelse om at privat fællesvej skulle sættes i stand. En
lodsejer klagede over afgørelsen til Trafikministeriet. Ministeriet stadfæstede afgørelsen. Ministeriet burde bl.a. have påtalt kommunens sagsbehandlingsfejl samt oplyst sagen tilstrækkeligt)

98.158,
(99.794)

(Ansøgning om tilladelse til sterilisation afslået af Samrådet. Ankenævnet fastholdt senere afgørelsen. Da Ankenævnet traf afgørelse, var den
pågældende blevet 18 år. Ankenævnet burde have vurderet betydningen
af dette forhold)

98.194

(Ændring af ægtefællebidrag med tilbagevirkende kraft. Afgørelsen blev
påklaget, hvorefter Københavns Overpræsidium genoptog behandlingen
af sagen. Sagen hørte imidlertid allerede fra denne klage kompetencemæssigt under Civilretsdirektoratet)

98.299

(Landsskatteretten afslog en anmodning om løbende aktindsigt i Landsskatterettens kendelser. Det fremgik, at Skatteministeriet var klar over, at
afgørelsen var truffet på et fejlagtigt retsgrundlag, hvorfor ministeriet
burde have påtalt dette overfor Landsskatteretten)

98.304

(Frederiksberg Kommune, Skattedirektoratet, traf afgørelse om ikke at
eftergive en restskat. Ansøgeren var allerede, da han indgav ansøgningen, bosat i Københavns Kommune, og det var skattedirektoratet i denne
kommune, som var den stedligt kompetente myndighed)

98.364

(Kvinde klagede over afslag på hendes ansøgning om førtidspension. En
konsulent, der både havde medvirket ved kommunens behandling af sagen og senere i revaliderings- og pensionsnævnets behandling af klagen,
var inhabil. Nævnet burde derfor genoptage sagen)
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98.380

(Fradrag for tilskud fra »danmark«. Afgørelsen blev påklaget til Det Sociale Nævn og siden til Den Sociale Ankestyrelse. Ankestyrelsen burde
have taget udtrykkelig stilling til klagen over, at Ankenævnet i sin afgørelse ikke havde givet en fyldestgørende begrundelse)

98.478

(En studerende klagede over et eksamensankenævns afgørelse i hans sag
og over nævnets begrundelse. Københavns Universitet og Undervisningsministeriet burde have påtalt ankenævnets utilstrækkelige begrundelse)

97.150

(Intensiveret prøvelse ved klageinstans hvor førsteinstansen var myndighedsinhabil. Ifølge klagereglerne kunne afgørelser som den foreliggende
påklages til statsamtet »for så vidt angår retlige spørgsmål«. Lovgiver
fandtes ikke at have ønsket at afskære det almindelige princip om skærpet prøvelse i forbindelse med myndighedsinhabilitet)

97.161

(En reel klagemulighed forudsatte, at klageinstansen ikke tidligere havde
taget konkret stilling til den samme sag. Klageinstansen havde imidlertid
godkendt et pålæg inden det blev givet. Herved blev klageadgangen
gjort illusorisk)

97.240

(Aktindsigt i lægekonsulentudtalelse nægtet med henvisning til, at udtalelsen ikke indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger. Kritik af, at Den
Sociale Ankestyrelse stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse uden
at have rekvireret udtalelsen fra Arbejdsskadestyrelsen)

97.243,
(98.818)

97.248,
(98.820,
00.743)

(Den Sociale Ankestyrelse afviste at antage en sag til behandling. Imidlertid måtte spørgsmålet anses for uafklaret, og det fandtes væsentligt, at
der blev taget stilling til spørgsmålet. Ankestyrelsen burde derfor optage
sagen til generel behandling)

(Det Sociale Ankenævn ændrede efter klage en kommunes afgørelse om
afslag på kosttilskud. Kommunen genoptog herefter sagen og traf en ny
afgørelse. Ankenævnet burde antageligt have valgt udtrykkeligt at hjemvise sagen til fornyet behandling)

97.262

(Dagpengeudvalget havde i en klagesag udvidet sagens rammer ud over,
hvad der specifikt var klaget over. Officialprincippet indebærer, at rekursinstansen af egen drift har mulighed for at udvide sagens rammer og
derfor kan tage stilling til spørgsmål i sagen, som ikke er indeholdt i klagen)

97.273

(Kommune havde truffet en afgørelse, der indeholdt en række væsentlige
formelle mangler. Det Sociale Nævn rettede fejlene og stadfæstede afgørelsen. Udgangspunktet måtte i et sådant tilfælde være hjemvisning. Det
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var dog ikke udelukket under de foreliggende omstændigheder, at nævnet rettede fejlene og herefter ændrede afgørelsen)
97.283

(Det sociale ankenævn ændrede en kommunes afslag på at yde hjælp til
indretning af en handicappet persons bolig og pålagde kommunen at yde
hjælp. Kommunens afgørelse var skønsmæssig, og det var derfor en betingelse, at skønnet havde været åbenbart urimeligt)

97.323

(Det var Undervisningsministeriets opgave som klageinstans at påse, at
universitetets skøn i forbindelse med udpegningen af en formand til et
bedømmelsesudvalg ikke lå uden for rammerne af et lovligt, fagligt
skøn)

96.116

(Indenrigsministeriet var ikke kompetent til at behandle klager over
Flygtningenævnets sagsbehandling eller afgørelse af asylsager, hvorfor
Indenrigsministeriet ikke burde have udtalt sig om Flygtningenævnets
sagsbehandling)

96.234

(Sundhedsvæsenets Patientklagenævn havde afvist at behandle en klage
over en operation. Da klage var rettidigt indgivet, var der ikke hjemmel i
bestemmelsen til at afvise klagen. En myndighed vil dog i særlige tilfælde kunne undlade at behandle en i øvrigt rettidigt indgivet klage. I den
konkrete sag havde klager ingen retlig interesse i sagen)

96.314

(Undervisningsministeriet burde have et dokument til gennemsyn, da
ministeriet som rekursmyndighed havde pligt til at kontrollere, at 1. instansen havde overholdt ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 11,
stk. 1 og § 13, stk. 2)

96.326

(Behandling af eksamensklage. Kritik af, at Undervisningsministeriet
delvist havde afvist en klage over et universitets bedømmelse af et speciale, da afgrænsningen af klagepunkter af faglig og retlig karakter var
urigtig)

95.105

(Kritik af tvangsmæssig udsendelse to dage før Indenrigsministeriets endelige afgørelse af, om en klage skulle tillægges opsættende virkning, forelå)

95.139

(Indenrigsministeriet burde have påtalt de sagsbehandlingsfejl, som Direktoratet for Udlændinge havde begået i forbindelse med behandlingen
af en sag om forlængelse af opholdstilladelse)

95.276,
(96.430)

(Fortolkningsspørgsmål vedrørende klageadgang fra Det Sociale Ankenævn til Den Sociale Ankestyrelse)
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95.283

95.289,
(97.431)

95.369,
(96.434)

(Sundhedsministeriet var afskåret fra at prøve Sundhedsstyrelsens afgørelse fuldt ud, da en vurdering af den konkrete afgørelse forudsatte sundhedsfaglig ekspertise)

(Sundhedsstyrelsen burde som led i sin vejledningsforpligtelse have videresendt en klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klagefristen
ansås afbrudt, da klagerne ikke af styrelsen var blevet orienteret om muligheden for at klage til Patientklagenævnet)

(Elev klagede til Undervisningsministeriet over en rektors afgørelse om,
at eleven skulle til eksamen på særlige vilkår. I en afgørelse, der var stilet til rektor, stadfæstede ministeriet rektors afgørelse. Ministeriet burde
have underrettet eleven direkte)

94.52

(Bygge- og boligstyrelsens prøvelse af kommunes afslag på at give aktindsigt forudsatte en konkret gennemgang af de akter, som kommunen
havde afslået at give aktindsigt i. Kritik af, at klageinstansen ikke havde
indhentet akterne i forbindelse med behandlingen af sagen. Akterne ville
ikke som følge af videresendelsen til klageinstansen miste deres interne
karakter)

94.60

(Bygge- og boligstyrelsen afviste at tage stilling til, om en kommune
havde givet bindende forhåndsbesked om støttemuligheder. Udtalt, at en
myndigheds mulighed for at bedømme sager af principiel betydning, ikke kun omfatter myndighedens specialområde, men f.eks. også overholdelsen af almindelige retsgrundsætninger)

94.73

(Kompetence til at behandle klager over Finanstilsynets regeludstedelse.
Det måtte med baggrund i en fortolkning af lovens forarbejder antages,
at Finanstilsynets regeludstedelse som udgangspunkt var undergivet industriministerens kontrol)

94.225

(Der var tilstrækkelig lovhjemmel til, at en regel i affaldsbekendtgørelsen afskar klageadgangen fra kommunalbestyrelsen til Miljøstyrelsen)

94.440

(Kritik af, at Dagpengeudvalget som rekursmyndighed, ikke i sin afgørelse havde taget stilling til spørgsmålet, om en kommune havde ret til at
fastsætte krav om psykiatrisk behandling som betingelse for fortsat opfølgning af en sygedagpengesag)

93.82

(Spørgsmål om Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens kompetence som klageinstans til at ændre A-kasses afgørelse om kontingentrefusion. Tilbagebetaling af A-kassekontingent beroede på ulovbestemte
formueretlige synspunkter)
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93.89,
(94.519)

(Det Sociale Ankenævn afviste at behandle spørgsmålet om efterlevelse
af en gældssaneringskendelse omfattende tilbagebetalingspligtig boligstøtte. Som følge af det almindelige forhold mellem forvaltning og domstole påhvilede det imidlertid ankenævnet at lægge kendelsen uprøvet til
grund)

93.238

(Spørgsmål om rekursmyndigheders ret til at ændre i hjemmelsgrundlaget for pligt til tilbagebetaling af revalideringshjælp. Rekursmyndigheden var ikke berettiget til at ændre i hjemmelsgrundlaget fra § 26, stk. 1,
nr. 4, til § 26, stk. 1, nr. 3. Henstillet, at myndigheden genoptog sagen)

93.268

(Klage afslået, da den ikke var indgivet inden klagefristens udløb. Klagen vedrørte behandling af barn i 1977 og blev indgivet i 1991. Forældre
havde i 1991 fået aktindsigt i barnets journaler, og havde først herved fået tilstrækkeligt grundlag for deres klage. Det måtte imidlertid være en
forudsætning for at anerkende en klages rettidighed i en situation som
den foreliggende, at den senere viden gav en vis objektiv bestyrkelse af
grundlaget for at antage, at der i forbindelse med behandlingen kunne
være begået fejl. Denne forudsætning var ikke opfyldt i den konkrete
sag)

92.141

(Politiets udelukkelse af en journalist fra at modtage informationer. Justitsministeriet burde have påtalt en række sagsbehandlingsfejl begået af
politiet)

92.152

(Justitsministeriets havde kompetence som klageinstans i forhold til afgørelser vedrørende udsendelse af udlændinge efter udlændingelovens §
31 truffet af Direktoratet for Udlændinge. Kritik af, at et af Justitsministeriet udarbejdet notat havde skabt tvivl herom)

92.264,
(93.433)

92.267

(Amtsankenævn afviste en klage over et afslag fra en kommune på en
anmodning om optagelse på plejehjem. Den Sociale Ankestyrelse burde
have optaget sagen til realitetsbehandling, da det var en sag af principiel
betydning, som ankestyrelsen havde mulighed for at optage)
(Det Sociale Ankenævn afviste under henvisning til overskridelse af
klagefristen en klage. Ankestyrelsen havde ved afvisningen lagt til
grund, at kommunen mundtligt havde orienteret klager om begrundelsen
for afgørelsen. Afgørelsen var imidlertid givet skriftligt uden begrundelse, hvorfor det måtte vurderes, om der var grundlag for at bortse fra
fristoverskridelsen. Henstillet, at myndigheden vurderede dette spørgsmål)
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92.276,
(93.434)

(Rekursmyndigheders prøvelse af afgørelser efter bistandslovens § 26.
Det Sociale Nævn kunne ikke afvise at genoptage sagen, da den oprindelig var blevet afgjort af det nedlagte amtsankenævn)

92.292

(Prøvelsesbegrænsning i rekursinstans. Adgangen til at påklage var ikke
reguleret i tekstanmærkningerne. Det var forudsat, at afgørelserne om erstatning delvist alene blev behandlet af én instans, dels fordi styrelsen
var i besiddelse af fornøden ekspertise til at træffe afgørelse om erstatning, dels fordi ministeriet ikke var i besiddelse af den fornødne lægefaglige kompetence, og derfor var afskåret fra at prøve denne del af vurderingen)

91.60

(Afgørelse om børnebidrag ændret med tilbagevirkende kraft grundet
åbenbart urigtig førsteinstansafgørelse)

91.161

(Klagefristens begyndelsestidspunkt regnes fra det tidspunkt, hvor meddelelsen må antages at være kommet frem. Da partsrepræsentanten ikke
havde modtaget meddelelse om afgørelsen, var klagefristen ikke begyndt
at løbe)

90.86

(Der var ikke hjemmel til at opkræve et gebyr ved klage over afslag på
aktindsigt)

90.171

(Kritik af, at Miljøstyrelsen først efter at have haft sagen forelagt for 4.
gang – og først efter ombudsmandens udtrykkelige opfordring hertil –
fik klargjort det hjemmelsmæssige grundlag for afgørelsen. Uklarheden
havde bl.a. medført en langvarig brevveksling med A og hans advokat
om irrelevante forhold og havde forringet A’s mulighed for at forsvare
sig over for den trufne afgørelse)

90.177

(Behandling af retlige spørgsmål. Henstillet, at Planstyrelsen behandlede
sagen)

90.197,
(91.299,
92.480)

90.222,
(94.510)

(Landsskatteretten havde ved sin afgørelse ikke taget stilling til et skatteråds begrundelse, men havde alene forholdt sig til de klagetemaer, der
var fremhævet for retten af A. Da genstanden for Landsskatterettens
prøvelse også efter kendelsens formulering var den påklagede skatterådskendelse, burde retten tillige have forholdt sig til den af skatterådet
afgivne begrundelse for afgørelsen. Henstillet, at Landsskatteretten genoptog sagen)

(Det kan i almindelighed ikke antages, at offentlige myndigheder uden
særlig hjemmel er klageberettigede med hensyn til en anden myndigheds
afgørelser. Den sociale lovgivning indeholder ikke bestemmelser, der til-
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lægger kommunerne en sådan klageret. Med udgangspunkt i praksis forudsattes det ved ankestyrelseslovens gennemførelse, at kommunerne var
klageberettigede)
90.236

90.246,
(92.477,
94.511)

90.250

90.251,
(92.479)

(Hjemmelsgrundlag for begrænsning af rekursinstansers prøvelse af
samværsret med børn i udlandet)

(Klageveje i pensionssager. Klage vedrørende fastsættelse af ansøgningsdato i forbindelse med rejsning af en sag om social pension burde
være blevet behandlet af ankestyrelsen)
(Ingen almindelig frist for udnyttelse af rekursmulighed. Rekursorganet
kunne dog afvise en klage, hvis der var gået en efter forholdene urimelig
lang tid. I den konkrete sag var der formentlig ikke grundlag for at afvise
en klage indgivet i oktober 1988 vedrørende en mundtligt meddelt afgørelse fra 1983)

(Suspension af klagefrist ved anmodning om begrundelse af mundtlig
afgørelse, indtil der var meddelt en skriftlig begrundelse for afgørelsen)

89.38

(Borgmester var inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag
mod et selskab, hvori han indtog formandspost. Den konkrete sag angik
en henvendelse fra en borger, om selskabet overholdt gældende bestemmelser om udførelse af vedligeholdelsesarbejder, og der forelå en forholdsvis skarp meningsudveksling herom)

89.141

(Ikke kritik af, at Miljøankenævnet afviste at realitetsbehandle naturfredningsforenings klage, da afgørelsen måtte betragtes som ulovhjemlet. Derfor var det en i øvrigt ulovlig disposition, som ankenævnet ikke
var forpligtet til at tage stilling til)

89.152,
(93.415)

89.159,
(90.530,
94.508,
96.401)

(Arbejdsgiveres klageret i arbejdsskadesager. Kritik af, at arbejdsgiver
blev anerkendt som berettiget til at påklage Arbejdsskadestyrelsens afgørelser til Den Sociale Ankestyrelse)

(Opsættende virkning af en offentlig myndigheds klage. En kommune
klagede til Den Sociale Ankestyrelse over, at et revaliderings- og pensionsnævn havde besluttet at imødekomme en ansøgning fra A om støtte
til køb af en bil. Efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger
kunne en klage kun undtagelsesvis tillægges opsættende virkning i sager
af denne karakter. Hertil kommer, at der stilles krav om, at afgørelser,
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herunder afgørelser om opsættende virkning, skal bekendtgøres for parten for at få retsvirkninger, hvilket ikke var sket i den konkrete sag. På
den baggrund havde nævnet været uberettiget til at tillægge afgørelsen
opsættende virkning. A burde derfor stilles, som om klagen ikke var tillagt opsættende virkning)
89.171

88.118,
(89.315)

(Suspension af klagefrist ved anmodning om begrundelse af mundtlig
afgørelse, indtil der var meddelt en skriftlig begrundelse for afgørelsen)

(Familieretsdirektoratet traf som klagemyndighed afgørelse om en ægtefælles underholdsbidrag. Direktoratets afgørelse hvilede på et andet bedømmelsesgrundlag end statsamtets. Kritik af, at direktoratet ikke havde
sikret sig, at klageren fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger til sagen, således som den forelå efter inddragelsen af det nye bedømmelsesgrundlag. Henstillet, at direktoratet traf en ny afgørelse i sagen efter forudgående fornyet høring)

88.154

(Kritik af, at Miljøstyrelsen ikke i forbindelse med, at styrelsen berigtigede hjemmelsgrundlaget for en kommunal afgørelse, gav ejeren adgang
til at kommentere sagen, sådan som den efter berigtigelsen forelå for
Miljøstyrelsen)

88.158

(Efter kommuneplanlovens § 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser
efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige
spørgsmål. Fortolkning af en bestemmelse i en lokalplan var et retligt
spørgsmål, som Planstyrelsen som rekursmyndighed efter kommuneplanloven skulle tage stilling til)

88.179

(En godkendt foreløbig afgørelse om tvangsindgreb efter bistandsloven,
som på baggrund af barnets hjemgivelse ikke efterfølges af en endelig
afgørelse, ansås for en endelig afgørelse, der kunne påklages til Den Sociale Ankestyrelse efter bistandsloven)

88.188

(Kritik af, at en socialforvaltning ved vurderingen af, om der skulle ydes
forskud på social pension, lagde vægt på en løs mistanke om, at en samlivsophævelse var sket proforma, uden at der var tilvejebragt særlige
holdepunkter herfor. Endvidere kritik af amtsankenævnet, for ikke at have påtalt, at socialforvaltningen havde lagt vægt på den løse mistanke)

87.121

(Et afslag på opsættende virkning i henhold til miljøbeskyttelseslovens §
72, stk. 2, kunne indbringes selvstændigt for Miljøankenævnet som tredjeinstans)

87.129

(Rekursinstansen skulle ved legalitetsprøvelsen af den påklagede afgørelse bruge samme prøvelsesgrundlag som domstolene. Planstyrelsen
havde som rekursmyndighed alene vurderet et hensyn abstrakt og således ikke foretaget nogen vurdering af hensynets betydning i den konkre-
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te sag. I den konkrete sag om usaglig forskelsbehandling havde styrelsen
ikke foretaget nogen vurdering af årsagen til, at et støjbælte var væsentligt bredere på klagerens ejendom end på naboejendommene. Styrelsen
havde alene vurderet, at støjhensynet var et sagligt hensyn ved fastsættelse af lokalplanbestemmelser. Henstillet, at styrelsen genoptog sagen)
86.20

(Hovedspørgsmålet var, om arbejdsdirektoratet (eller arbejdsformidlingen) var erstatningspligtig for sagsbehandlingen i forbindelse med fremskaffelsen af et arbejdstilbud. Det ville have været uberettiget, hvis arbejdsdirektoratet havde givet en klage fra en kommune opsættende virkning med den følge, at medlemmet først fik arbejdstilbuddet, efter hun
havde mistet dagpengeretten)

86.54

(Ikke kritik af, at en skatteklage som følge af et krav herom stillet i skattestyrelsesloven skulle være så udtømmende, at det på grundlag heraf var
muligt at se omfanget af og tilnærmelsesvis begrundelsen for de enkelte
klagepunkter)

86.75

(Ved afgørelsen af, om en klage skulle tillægges opsættende virkning,
kunne sandsynligheden for, at rekursinstansen ændrede afgørelsen, indgå
med en betydelig vægt. Ikke grundlag for kritik af, at Justitsministeriet
havde afslået at tillægge en klage over Direktoratet for Udlændinges afgørelse opsættende virkning)

86.113

(Rekursorganet havde pligt til at tage stilling til eventuelle sagsbehandlingsfejl begået af det forvaltningsorgan, hvis forvaltningsakt påklages)

86.142

(Den Sociale Ankestyrelse havde truffet afgørelse i en klagesag vedrørende førtidspension uden at indhente resultatet af en arbejdsprøvning og
uden i afgørelsen at gøre opmærksom herpå. Kritik af, at ankestyrelsen
ikke enten havde hjemvist sagen til fornyet behandling i revalideringsog pensionsnævnet eller i hvert fald i afgørelsen udtrykkeligt havde gjort
opmærksom på, hvad der havde været afgørelsesgrundlaget. Dette ville
give klageren den fornødne vejledning med hensyn til en fornyet prøvelse af sagen på det nu foreliggende grundlag)

85.50

(Der krævedes særlig hjemmel, hvis rekursinstansen skulle kunne træffe
afgørelse som 1. instans i en sag)

85.52

(Rekursinstansen skulle ved legalitetsprøvelsen af den påklagede afgørelse bruge samme prøvelsesgrundlag som domstolene)

85.166

(Et amtsankenævn havde ment sig afskåret fra at tage stilling til det almindelige spørgsmål om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter. Henstillet, at myndigheden genoptog spørgsmålet)
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84.32,
(85.226)

(I det omfang underinstansen kunne have genoptaget/tilbagekaldt afgørelsen og herefter have truffet en afgørelse, der var mere byrdefuld for
klageren end den oprindelige afgørelse, kunne rekursinstansen gøre det
samme)

84.179

(En social- og sundhedsforvaltning havde fundet, at der ikke i bistandsloven var hjemmel til at yde hjælp til psykoanalytisk behandling. Den
Sociale Ankestyrelse havde fundet, at der var hjemmel til at yde hjælp til
den nævnte behandling, men havde tiltrådt, at hjælp ikke skulle ydes, da
der ikke forelå forudgående lægehenvisning. Kritik af, at ankestyrelsen
ikke havde hjemvist sagen, også fordi social- og sundhedsforvaltningen
på grund af retsvildfarelsen ikke havde haft anledning til nærmere at undersøge, om behandlingen var velbegrundet)

84.104

(Fejl i postbesørgelsen var klagers risiko)

83.216

(Løbende ydelser standses i tiden mellem beslutningen om suspension
og rekursinstansens afgørelse af klagesagen. Når anmodningen om opsættende virkning bliver indgivet efter udløbet af klagefristen, er rekursinstansen afskåret fra at tillægge klagen opsættende virkning)

83.219

(Beregning af klagefrist. En klage, der var klageorganet i hænde den
dag, hvor klagefristen udløb, måtte anses som rettidigt indgivet)

82.29

(Henstillet, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen genoptog
behandlingen af en sag om et medlems ret til arbejdsløshedsdagpenge.
Ankenævnet havde tiltrådt afgørelser fra en A-kasse og Arbejdsdirektoratet, hvorefter medlemmet var blevet udelukket fra retten til dagpenge i
5 uger på grund af arbejdsvægring. Ombudsmanden tilvejebragte oplysninger, der gjorde det overvejende sandsynligt, at medlemmet havde været berettiget til at vægre sig ved at påtage sig et anvist arbejde)

82.44

(Rekursinstansen skulle ved legalitetsprøvelsen af den påklagede afgørelse bruge samme prøvelsesgrundlag som domstolene)

82.77

(En overordnet skattemyndighed havde annulleret et skatteråds afgørelse, fordi rådets sagsbehandling var behæftet med en mangel)

82.84

(Relevante og forståelige påstande og anbringender havde i alt fald den
betydning, at rekursorganet skulle tage stilling til dem)

82.138

(Udgangspunktet er, at rekursinstansens afgørelse træffes på det nu foreliggende faktiske og retlige grundlag)

81.47

(Hverken Boligministeriet eller Byggestyrelsen havde i sine afgørelser
som klageinstans vedrørende en byggesag tilstrækkeligt klart angivet at
have realitetsbehandlet en indsigelse fra klageren om, at kommunens af-
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gørelse i sagen var truffet på grundlag af »selvlavede regler«, der ulovligt havde erstattet skønsafvejningen. Ministeriet og styrelsen burde, når
sagen ikke blev hjemvist til fornyet behandling i amtsrådet, have henledt
amtsrådets opmærksomhed på, hvorledes klagebestemmelsen rettelig
skulle forstås)
81.88

(Kritik af, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse
byggede på en urigtig retsopfattelse, havde taget stilling til sagen i stedet
for at hjemvise den til politimesterens fornyede behandling som 1. instans)

81.269

(Kritik at, at Den Sociale Ankestyrelse først traf afgørelse, om en klage
til ankestyrelsen burde tillægges opsættende virkning, i forbindelse med
afgørelsen af selve klagen)

81.291

(Lærlingerådet kunne ikke nægte at godkende en krofader som læremester i kokkefaget ud fra den almindelige antagelse, at han ikke havde tid
nok. Det krævede en nærmere undersøgelse)

80.181

(Ikke fundet grundlag for kritik af, at butikstidsankenævnet afviste en
klage fra en advokat på en butiksindehavers vegne. Butiksindehaveren
ansås ikke for klageberettiget i henhold til lov om butikstid)

80.205

(Medmindre der er hjemmel for det modsatte, kan et mindretal i en
kommunalbestyrelse ikke påklage kommunalbestyrelsens afgørelse til et
eventuelt rekursorgan)

80.730

(Beregning af klagefrist. Udløber klagefristen en lørdag eller søndag udskydes klagefristens udløb til førstkommende mandag)

79.181

(Rekursorganet kan beslutte at tage en for sent indkommen klage op til
realitetsbehandling)

79.340

(Rekursorganet kan beslutte at tage en for sent indkommen klage op til
realitetsbehandling)

79.343

(Klagen skulle identificere den forvaltningsakt, der blev klaget over)

79.370

(Rekursorganet havde pligt til at tage stilling til eventuelle sagsbehandlingsfejl begået af det forvaltningsorgan, hvis forvaltningsakt påklages)

79.464

(Ved afgørelsen af, om en klage skulle tillægges opsættende virkning,
kunne sandsynligheden for, at rekursinstansen ændrede afgørelsen, indgå
med en betydelig vægt)

78.174

(Kritik af Undervisningsministeriets behandling af en klage over manglende forskningskontrol ved handelshøjskolen i Århus. Ministeriet havde
ikke sikret sig fyldestgørende grundlag for afgørelsen. Og i betragtning

520

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
af den stilling, institutrådet indtog efter styrelseslovens § 13, stk. 2, havde det været rigtigst, om ministeriet i bestræbelserne på en nærmere oplysning havde indhentet en nærmere udtalelse fra institutrådet)
78.230

(I det omfang underinstansen kunne have genoptaget/tilbagekaldt afgørelsen og herefter have truffet en afgørelse, der var mere byrdefuld for
klageren end den oprindelige afgørelse, kunne rekursinstansen gøre det
samme)

78.265

(Da underinstansen ved en fornyet behandling kunne ventes at inddrage
andre lovlige kriterier i en afvejning, som rekursinstansen ikke selv foretager, blev sagen hjemvist)

78.619

(Løbende ydelser standses i tiden mellem beslutningen om suspension
og rekursinstansens afgørelse af klagesagen)

77.168

(Kritik af, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ved behandling af en
klage fra en indsat ikke havde været opmærksom på, at der i forhold til
et statsfængsels afgørelse forelå spørgsmål om tilsidesættelse af de procedureregler, der var fastsat for behandling af sager om overførsel fra
åben til lukket anstalt)

77.394

(Kritik af, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke på grundlag af de
kvartalsvise statistiske indberetninger fra statsfængslerne havde foretaget
en nærmere undersøgelse af det forholdsvis høje niveau for strafcelletider, som blev anvendt i et statsfængsel i sager om udgangsmisbrug, og
overvejet spørgsmålet om tilvejebringelse af større ensartethed i anstalternes praksis)

77.658

(Efter skolestyrelseslovens § 65 kunne de kommunale skolemyndigheders afgørelser indbringes for amtsrådet, hvis afgørelser igen kunne indbringes for Undervisningsministeriet. Såvel amtsrådet som ministeriet
burde have foretaget en nærmere prøvelse af grundlaget for et byråds beslutning om forlængelse af en skolelærers prøvetid, herunder om de forhold, der var blevet lagt til grund for vurderingen, kunne antages at have
et forsvarligt bevismæssigt grundlag)

76.327

(En ansat ved det lokale skattevæsen kunne ikke påklage skatterådets afgørelse til landsskatteretten)

75.126

(En realitetsafgørelse truffet af et rekursorgan skulle respekteres af underinstansen)

75.170

(Ikke kritik af, at Landsbevillingsnævnet havde foretaget en vis prøvelse
af de faktiske oplysninger, der blev påberåbt af en kommunalbestyrelse
som begrundelse for at afslå en ansøgning om alkoholbevilling med
henvisning til byplanmæssige hensyn. Endvidere ikke kritik af, at næv-
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net havde fundet tilstrækkeligt grundlag for at ændre kommunalbestyrelsens afgørelse og meddelt den ansøgte bevilling)
75.610

(Sagsbehandlingen ved et amtsskatteinspektorat og ved et amtsskatteråd
vedrørende en indkomstansættelse gav på flere punkter anledning til kritik. En begæring om sagens genoptagelse ved amtsskatterådet burde
imødekommes)

74.178

(Behandling af delvis klage)

74.437

(Hjemvisning blev følgen, da faktum havde ændret sig væsentligt)

73.257

(Ifølge retningslinierne for personalenævn ved DSB er anke af en bedømmelse foretaget af en overordnet i forbindelse med en forfremmelsesansøgning i visse tilfælde udelukket. Kritik af reglernes anvendelse i
det foreliggende tilfælde)

73.416

(Kirkeministeriet havde ikke hjemmel til at træffe bindende afgørelser
mellem parterne. Ministeriet kunne ikke gå ind i sagen, hvis forholdet
var upassende)

71.41

(Rekursorganet har som minimum pligt til at skaffe sig det skriftlige
grundlag, som den påklagede afgørelse var truffet på grundlag af)

61.125

(Ikke kritik af, at Handelsministeriet ikke anså sig for beføjet til efter
klage fra en pensionskasses medlemmer at efterprøve Forsikringsrådets
skøn vedrørende afgørelser i henhold til lov om pensionskasser)

Spørgsmålet om administrativ rekurs er omtalt i følgende egen drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i
afsnit 3.2.:
98.723 (771ff.), 95.481 (559ff. og 566), 92.363 (434, 438, 445 og 456), 91.207 (252),
90.339 (367), 89.241 (260), 88.249 (258f. og 299).

3.6.2.

Tilbagekaldelse og genoptagelse

Tilbagekaldelse og genoptagelse er udtryk for, at den forvaltningsmyndighed, der har truffet afgørelsen i en sag, vælger at behandle sagen på ny.
En myndighed er normalt forpligtet til at genoptage en bebyrdende afgørelse, hvis der fremkommer nye væsentlige oplysninger af betydning for den
trufne afgørelse.
Indeholder særlovgivningen ikke en særlig hjemmel for tilbagekaldelse af
en begunstigende afgørelse, skal spørgsmålet om tilbagekaldelsens lovlighed
vurderes ud fra uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger om tilbagekal-
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delse. Efter disse regler kan en forvaltningsmyndighed som hovedregel ikke
tilbagekalde en begunstigende afgørelse, der har beroet på en skønsmæssig
vurdering blot med henvisning til, at afgørelsen er truffet på et urigtigt faktisk grundlag, og at afgørelsen ikke ville være blevet truffet (eller i hvert fald
ikke ville have fået samme indhold), hvis man havde været klar over det rette
forhold.
Baggrunden herfor er, at det påhviler vedkommende forvaltningsmyndighed at drage omsorg for at tilvejebringe de oplysninger, der er fornødne for
at træffe afgørelse i de foreliggende sager.
Hvis det senere viser sig, at de faktiske omstændigheder, hvorpå den trufne afgørelse byggede, var urigtige eller utilstrækkelige, men at ansøgeren ikke havde været skyld i eller i øvrigt har forårsaget myndighedens vildfarelse,
må risikoen for det passerede derfor som regel placeres hos det offentlige,
medmindre afgørelsen ved en efterfølgende vurdering må anses for at falde
helt uden for de rammer for skønsudøvelsen, som loven sætter, eller væsentlige offentligretlige hensyn kan begrunde tilbagekaldelsen.
I tvistsager mellem to eller flere borgere antages det dog, at der er en videregående adgang til at tilbagekalde begunstigende afgørelser end normalt,
idet tilbagekaldelse til ugunst for den ene part vil være til gunst for den anden part.
Konkrete domme:
2006.137 H

(Undervisningsministeriet ikke berettiget til at genoptage fastsættelse af
taxametertilskud til gymnasieskolerne, da en ændring af en skoles
tilskud ligeledes vil indebære ændringer af de øvrige skolers tilskud, da
fejlen i det beregnede tilskud skyldes en fejl begået af skolen selv, og da
Undervisningsministeriet først blev bekendt med fejlen mere end et år
efter, at tilskuddet var beregnet)

2006.1710 H

(Skattemyndighederne kunne ændre ansættelsen af skatteyders personlige indkomst, da årsagen til, at myndighederne ikke havde ansat skatteyderens indkomst korrekt tidligere var, at skatteyderen havde udvist grov
uagtsomhed ved udfyldelsen af sine selvangivelser)

2005.349 H

(Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra
virksomheder, at de vejledende grænseværdier for støjbelastningen er
afhængige af områdetypen, og at denne normalt bestemmes ud fra den
planlagte anvendelse. Et område var tidligere blevet henregnet til områdetype 5, men Miljøstyrelsen havde ændret arealets status, hvilket blev
prøvet under sagen. Da der ikke efterfølgende var sket nogen ændring i
områdets retlige status, ligesom det ikke var godtgjort, at der var sket relevante ændringer vedrørende de faktiske forhold, fandt Højesteret, at
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Miljøstyrelsen ikke havde været berettiget til at foretage en anden kategorisering)
2005.370 H

(Personalet på en flyvestation fik af ledelsen meddelelse om, at de i forbindelse med bestemte vagter kunne medregne merarbejde med 56 timer
i stedet for som tidligere aftalt kun 40 timer. Ledelsens meddelelse herom måtte sidestilles med en begunstigende forvaltningsakt. Ledelsen af
flyvestationen havde imidlertid ikke kompetence til at træffe en sådan
afgørelse, hvilket måtte tillægges betydning ved vurdering af tilbagekaldelsesspørgsmålet. Højesteret fandt, at beslutningen efter de forvaltningsretlige regler kunne tilbagekaldes uden varsel, men dog kun med
virkning for fremtiden. Efter flertallets opfattelse var der heller ikke ud
fra aftaleretlige overvejelser pligt til at give et varsel)

2005.1405 V

(Kommune indgik aftale med økonomidirektør, der gav denne væsentligt
bedre lønforhold, end der var hjemmel til i overenskomster godkendt af
Kommunernes Lønningsnævn, jf. kommunestyrelseslovens § 67. Kommunen forsøgte efterfølgende at lovliggøre ordningen, men dette var ikke fuldt ud muligt. Landsretten fandt efter en samlet vurdering af aftalens indhold, baggrunden herfor, økonomidirektørens gode tro og den
tid, der er forløbet, inden kravet mod ham blev gjort gældende, at kommunen ikke på det pågældende tidspunkt kunne kræve den ikkelovliggjorte del tilbagebetalt. For så vidt angår de ansvarlige embedsmænd havde disse det direkte ansvar for, at den indgåede aftale var i
overensstemmelse med lovgivningen. Derfor burde disse embedsmænd
have været opmærksomme på at sikre, at aftalen var i overensstemmelse
med de gældende overenskomstmæssige regler, og de burde herudover
have sørget for, at aftalen blev forelagt den kompetente faglige organisation. Landsretten fandt dog uanset dette under de angivne omstændigheder og efter en samlet vurdering ikke, at der forelå en så betydelig uagtsomhed fra deres side, at der var grundlag for at anse nogen af dem for
erstatningsansvarlige. Den daværende borgmester var heller ikke ansvarlig, da der ikke i forbindelse med økonomiudvalgsmødet, hvori sagen
blev behandlet, forekom advarsler eller oplysninger om aftalen med
økonomidirektøren fra de ansvarlige embedsmænd, der kunne give
borgmesteren, der tillige var formand for udvalget, anledning til at forlange, at der blev foretaget yderligere undersøgelser omkring lovligheden af aftalen)

2005.2171 H

(DSB havde opkrævet havneafgifter med urette. Da DSB ikke havde
godtgjort, at færgeselskabet havde overvæltet disse afgifter på kunderne,
var der pligt til at tilbagebetale disse afgifter)

2005.2424 H

(Landsskatteretten havde givet et tilsagn om genoptagelse af en klage
betinget af, at udfaldet af en anlagt retssag blev, at Landskatterettens afgørelse i den pågældende sag blev ændret. Den pågældende borger hævede imidlertid sagen, hvorfor resultatet ikke blev en ændring af Lands-
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skatterettens afgørelse. Herefter havde borgeren ikke som følge af tilsagnet krav på, at hans klagesag blev genoptaget)

2005.2451 H

(En maler, der i 1986 fik tilkendt ménerstatning for en arbejdsskade,
anmodede i 1995 om erstatning for erhvervsevnetab som følge af den
tidligere konstaterede arbejdsskade. Højesteret lagde til grund, at malerens erhvervsevne var væsentligt nedsat, da han ophørte med at arbejde i
1994. Endvidere udtalt, at der var sket en væsentlig ændring i malerens
forhold siden den første afgørelse i 1986, og at det var overvejende sandsynligt, at en del af den pågældendes erhvervsevnetab hidrørte fra den
oprindeligt anerkendte arbejdsskade, hvormed de betingelser, der i administrativ praksis var opstillet for at genoptage sager om erhvervsevnetab efter 5 års forløb, var opfyldt)

2005.2682 H

(Naturklagenævnet havde i 1999 truffet afgørelse om fredning af nogle
øer og nærliggende søterritorium, men havde endnu ikke truffet afgørelse om erstatningens størrelse. Da nævnet i 2000 fik ny sammensætning
og sagsbehandlingen ikke på daværende tidspunkt var afsluttet, var det
nye nævn berettiget til at træffe afgørelse både vedrørende fredningens
indhold og erstatningens størrelse)

2005.3217 H

(Miljø- og Energiministeriet var berettiget til at udstede en
bekendtgørelse om ydelse af tilskud til etablering af kraftvarmeværker,
der blandt andet indeholdt som betingelse for tilskud, at etablering af og
indkøb til anlæg ikke var påbegyndt, inden tilskud blev givet.
Energistyrelsen var på denne baggrund berettiget til at tilbagekalde et
givet tilskud, da det efterfølgende viste sig, at den, der reelt var ansøger
til tilskuddet, allerede, inden tilskuddet var givet, havde indkøbt motorer
til etablering af kraftvarmeværk)

2003.202 V

(Fiskeriministeriets afgørelse om at fratage en fisker hans tilladelse til
industrifiskeri stadfæstedes af landsretten. Afgørelsen var truffet med
hjemmel i en særlig adgang til administrativ tilbagekaldelse, hvor betingelserne her måtte anses for værende opfyldt, da fiskeren havde deltaget
i ulovligt »parfiskeri«)

2003.435 V

(Kommune havde suppleret elevgodtgørelse for skolepraktik op til
mindstelønnen. Denne praksis var uhjemlet, og kommunen tilbagekaldte
derfor afgørelsen om supplementsydelse. Da dette skete med rimeligt
varsel, havde kommunen været berettiget til at tilbagekalde afgørelsen)

2003.458 Ø

(Kommunes tilbagekaldelse af bevilling om dækning af tabt arbejdsfortjeneste blev opretholdt. Landsretten lagde ved afgørelsen vægt på, at
den oprindelige bevilling omhandlede et løbende retsforhold, at bevillingen var tidsmæssigt begrænset pga. løbende udtalelser fra en speciallæge, samt at A fik meddelelse om tilbagekaldelsen i god tid inden bevillingens ophør. Kommunen havde tidligere i samme sag tilbagekaldt bevillingen, men dette blev underkendt pga. manglende partshøring)
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2003.770 Ø

(Tilbagekaldelse af autorisation som økologisk landbrug beroede på et så
spinkelt dokumentationsgrundlag, at tilbagekaldelsen blev erklæret
ugyldig. Til grund for afgørelsen var alene en kontrollørs ufyldestgørende indberetning, der var udfæridiget på baggrund af en inspektion af under 15 minutters varighed, og dette var efter omstændighederne ikke tilstrækkeligt til at træffe en så indgribende afgørelse. Tilbagekaldelsen
blev erklæret ugyldig og begrundede erstatningsansvar)

2003.2371 H

(Undervisningsministeriet tilbagekaldte godkendelse af Tvindskole
blandt andet på grund af manglende iagttagelse af kravet om uafhængighed. Landsretten tilsidesatte ikke denne vurdering)

2003.2585 Ø

(Undervisningsministeriet tilbagekaldte en godkendelse af en kostskole
pga. skolens tilknytning til Tvind. Der fandtes ved en samlet vurdering at
være begrundet tvivl om, hvorvidt lovens krav om uafhængighed mv.
var opfyldt, og derfor tiltrådte landsretten Undervisningsministeriets afgørelse)

2002.463 V

(Inddragelse af en mindreårigs opholdtilladelse, da hun svigagtigt
havde oplyst, at hun ikke var gift. Selv om hun efter udlændingeloven
som mindreårig var berettiget til opholdstilladelse, måtte loven læses i
sammenhæng med forældremyndighedsloven, hvorefter man ikke er
under forældremyndighed, når man er under 18 år og gift. På denne
baggrund blev inddragelsen stadfæstet)

2002.471 Ø

(Stævning i en sag om separation var ikke blevet forkyndt overfor rette
ægtefælle. Ægtefællen var derfor udeblevet fra retsmødet. Efter at separationsdommen var blevet afsagt og ankefristen var udløbet, ønskede den
pågældende ægtefælle sagen genoptaget. Trods den alvorlige tilblivelsesmangel fandt retten, at genoptagelse ikke kunne finde sted, da det af
retsplejelovens § 454 fulgte, at separationsdomme efter udløbet af ankefristen er endelige og upåankelige)

2002.1020 H

(Ved oprettelsen af et koordinationsudvalg besluttede byrådet i en kommune, at Kristelig Fagbevægelse skulle deltage i udvalget. Dette medførte, at LO, DA og FTF nægtede at deltage, og herefter tilbagekaldte
kommunen beslutningen. Da tilbagekaldelsen var båret af hensynet til at
få et funktionsdygtigt udvalg, der kunne medvirke til at skabe et rummeligere arbejdsmarked, og at dette måtte forudsætte deltagelse fra arbejdsmarkedets hovedorganisationer, var der ikke ved beslutningen varetaget usaglige hensyn. Tilbagekaldelsen var heller ikke i strid med lighedsgrundsætningen)

2002.1060 V

(En vognmandsvirksomhed med flere tilladelser til godskørsel for
fremmed regning, blev i februar 1998 af Vejtransportrådet meddelt en
advarsel i anledning af adskillige overtrædelser – begået af ansatte – af
bestemmelserne vedrørende overlæs og køre/hviletid. I tiden efter febru-
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ar 1998 fortsatte overtrædelserne, og i december 1999 tilbagekaldte
Færdselsstyrelsen de udstedte tilladelser. Udtalt, at den foretagne tilbagekaldelse af samtlige tilladelser var lovlig)
2001.345 /2H

(Færøernes Landbrugsråd tilbagekaldte et tilsagn til en borger om tildeling af et fæste med den begrundelse, at rådet endnu ikke havde modtaget en opgørelse over salg af kreaturer og driftsmateriel. Tilbagekaldelsen skete, inden der var udstedt et fæstebrev. Afgørelsen blev først indbragt for landvæsenskommissionen, dernæst indbragt for Overlandvæsenskommissionen og til sidst indbragt for Højesteret. Højesteret ophævede tilbagekaldelsen, da der ikke var hjemmel til at tilbagekalde fæstetildelinger på grund af efterfølgende forhold)

2001.603 H

(En kommunalt tjenestemandsansat pantefoged opsagde skriftligt sin
stilling, men ønskede to dage senere at tilbagekalde opsigelsen, hvilket
kommunen nægtede, selv om opsigelsen endnu ikke havde virket bestemmende for kommunens handlemåde. Kommunen var under disse
omstændigheder uberettiget til at fastholde, at medarbejderen var bundet
af sin opsigelse. Da det imidlertid under sagen var ubestridt, at medarbejderen ikke kunne leve op til de krav, som stillingen krævede, var
kommunen dog af andre grunde berettiget til at afskedige ham i form af
uansøgt afskedigelse. Dermed havde medarbejderen tillige krav på i pensionsmæssig henseende at blive stillet som ved uansøgt afskedigelse)

2001.669 V

(To fiskere fik inddraget deres fiskerilicens af Fiskeridirektoratet, fordi
de i strid med reglerne ikke forud for landingen af fisk i Esbjerg havde
anmeldt til direktoratet, at de gjorde dette. Fiskerne havde anmeldt deres
last til den virksomhed som skulle modtage lasten og som efter sædvanlig praksis og i overensstemmelse med reglerne skulle give meddelelsen
videre til direktoratet, hvilket imidlertid ved en fejl ikke skete, ligesom
der herudover var en række andre undskyldelige omstændigheder. Fiskerne var imidlertid ikke, før det var for sent, klar over, at der var sket
fejl. Landsretten fandt herudover ikke nogle holdepunkter for, at fiskerne
bevidst havde forsøgt at unddrage sig Fiskeridirektoratets kontrol. På
denne baggrund var overtrædelsen af reglerne ikke så grove at det kunne
begrunde en inddragelse af fiskerilicenserne)

2001.818 V

(I en række situationer havde man undladt at rejse sag om at udelukke en
læge, mod hvem der tillige verserede en straffesag, fra at praktisere efter
overenskomsten. På baggrund af dette forløb var det uberettiget, at der
godt 5 år efter sagens start blev truffet afgørelse om at udelukke lægen
fra at praktisere efter overenskomsten)

2001.1239 H

(Spørgsmål om periode, hvor der skal ske tilbagebetaling, i situationer,
hvor skattemyndighedernes praksis er underkendt af domstolene. Skatteministeren kunne imødekomme en anmodning om genoptagelse af en
skatteansættelse, når forholdene i særlig grad talte derfor. Lovgivningsmagten havde i forarbejderne forudsat, at der alene skulle ske genopta-
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gelse 3 år tilbage fra den først underkendende dom. Skattemyndighederne og Højesterets flertal fandt ikke, at der i den konkrete sag i øvrigt var
oplyst forhold, der i særlig grad taler for genoptagelse, hvorefter der ikke
var adgang til genoptagelse i en yderligere periode)
2001.1564 V

(En kommune havde på grund af en ukorrekt opfattelse af, hvad der
kunne anses for at være et offentligt spildevandsanlæg, ikke være berettiget til at opkræve tilslutningsafgifter fra en række ejendomme. Landsretten fandt, at kommunen som offentlig myndighed var nærmere til at
bære risikoen for, at kommunen havde opkrævet en afgift med urette, og
at borgerne derfor efter ikke var afskåret fra at tilbagesøge den erlagte
betaling)

2001.1941 Ø

(En Told- og Skatteregion gav et ejendomsinteressentskab tilladelse til
frivillig momsregistrering. Senere tilbagekaldte Told- og Skatteregionen
tilladelsen med virkning fra den 31. december 1999. Tilbagekaldelsen
blev af Told- og Skattestyrelsen ændret til først at have virkning fra den
1. juli 2000. Momsloven indeholder ikke udtrykkelige regler om tilbagekaldelse af tilladelse til frivillig registrering. Afgørelsen herom skulle
derfor træffes efter almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse af forvaltningsakter. Landsretten fandt, at afgørelsen om tilbagekaldelse af tilladelsen herefter måtte bero på en afvejning af hensynet til
lighed og konsekvens ved administrationen af momsloven over for sagsøgerens forventning om fortsat at kunne disponere i overensstemmelse
med den meddelte tilladelse. Uanset at myndighederne havde begået fejl
ved at meddele tilladelsen, fandt landsretten, at denne afvejning efter
momslovens opbygning og formålet med bestemmelsen måtte føre til, at
myndighederne havde været berettiget til efter udløbet af et varsel, hvis
rimelighed ikke blev bestridt, at tilbagekalde tilladelsen med virkning for
fremtiden)

2000.2047 H

(Huslejenævn pålagt at omgøre en afgørelse om lejefastsættelse, idet afgørelsen var truffet i strid med den af Højesteret ændrede fortolkning af
boligreguleringslovens regler om prisfastsættelse. Huslejenævnet var
forpligtet til at afgøre sagen i overensstemmelse med praksisændringer,
selvom huslejenævnet tidligere havde truffet afgørelse i sagen efter den
tidligere fortolkning af bestemmelsen)

2000.1810 H

(Afvandingskommissionskendelser anset for ophævet i forbindelse med
vedtagelse af generel betalingsvedtægt vedrørende afledning af spildevand i kommune. Betalingsvedtægten anset for vedtaget og meddelt i
overensstemmelse med de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler.
Kommunen anset for at have tilstrækkeligt grundlag for at opkræve kloakafgift i overensstemmelse med betalingsvedtægten)

1998.364 Ø

(Hyrevognsnævn berettiget til at tilbagekalde en tilladelse til
hyrevognsbestillingskontor, da bestillingskontoret ikke opfyldte kravene
i hyrekørselsbekendtgørelsen fra 1979. Selvom tilladelsen var meddelt i

528

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
1973, var hyrevognsnævnet berettiget til at stille krav om, at
bestillingskontoret opfyldte kravene i bekendtgørelsen fra 1979)
1998.759 V

(Naturklagenævnet ikke dømt til at genoptage en sag til ny realitetsbehandling, da sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der var fremkommet
væsentlige, nye oplysninger om forhold, som nævnet ikke var bekendt
med på tidspunktet for nævnets afgørelse, og som måtte antages at ville
have medført en væsentlig ændret vurdering fra nævnets side)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-19-1

(Elsparefonden krævede tilbagebetaling af udbetalt tilskud til etablering
af fjernvarme med den begrundelse, at der ikke var opstillet radiatorer i
alle rum i overensstemmelse med en internt fastsat regel. Indholdet af
denne interne regel fremgik ikke entydigt af de tekniske standarder på
området, der var henvist til i ansøgningsskemaerne. Det måtte lægges til
grund, at boligejeren var i god tro om, at denne havde opfyldt de stillede
krav, ligesom boligejeren i øvrigt havde betalt for de udførte arbejder.
Tilsidesættelsen af en intern regel kunne i en sådan situation imidlertid
ikke føre til, at tilsagnet om tilskuddet måtte anses for ugyldigt, ligesom
det ikke kunne begrunde en tilbagekaldelse af tilsagnet. Tilbagebetalingskravet var derfor uhjemlet, og Elsparefondens behandling af sagen
blev anset som beklagelig)

04.175

(Det var uberettiget, at Erstatningsnævnet afslog at genoptage en sag om
voldsoffererstatning, idet anmodningen om genoptagelse indeholdt oplysninger, der gav anledning til tvivl om holdbarheden af et efter nævnets egen opfattelse væsentligt faktum i sagen. Det var nemlig ikke afklaret, om voldsanmeldelsen var tilbagekaldt af den voldsramte selv eller
dennes fader uden fuldmagt hertil)

04.274

(Partshøringsreglerne var blevet overtrådt ved miljøgodkendelse af en
skydebane, idet nærliggende naboer ikke var partshørt. Dog var det ikke
påkrævet, at sagen blev genoptaget, idet de pågældende havde fået lejlighed til at udtale sig under sagen bl.a. ved foretræde for teknisk udvalg)

04.391

(Henstillet, at en kommune genoptog en sag om sygedagpenge som følge af nye oplysninger af betydning for sagen, herunder at der forelå administrativ praksis, der underkendte den af kommunen tidligere trufne
afgørelse. Dette ændrede ikke herpå, at kommunen derved skulle genoptage et stort antal øvrige sager)

04.476

(Ved vurderingen af, om en meddelt transporttilladelse kunne tilbagekaldes, var der pligt til at inddrage flere kriterier end de kriterier, der var
inddraget, da tilladelsen blev givet. Disse oprindelige kriterier kunne i
øvrigt heller ikke indgå med helt samme vægt, som de kunne tillægges
ved vurderingen af, om en tilladelse i første omgang kunne eller burde
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meddeles, selv om en senere vurdering af de oprindelige kriterier førte
til, at tilladelsen slet ikke burde være givet. Da myndigheden ikke havde
foretaget en tilstrækkelig afvejning af de relevante hensyn i relation til
en tilbagekaldelse, blev det henstillet, at myndigheden genoptog sagen)
03.357

(Ombudsmanden fandt, at to principielle højesteretsdomme, trykt i U
2000.645 H og U 2001.768 H, vedrørende pension skulle forstås således,
at det var ikke afgørende, om de pågældende tidligere var tilkendt pension. Derfor kunne Det Sociale Nævn ikke afvise genoptagelse med den
givne begrundelse, men nævnet måtte foretage en konkret vurdering af
dette spørgsmål. En borger kunne forlange sin sag genoptaget, hvis det
på baggrund af nyere praksis måtte antages, at sagens udfald nu ville blive et andet. Da myndigheden havde anført, at det ikke var muligt generelt at udskille de sager, hvor den nye praksis havde betydning, og da
kommunerne samt offentligheden var blevet orienteret om mulighederne
for genoptagelse, havde ombudsmanden ikke bemærkninger til, at disse
sager ikke blev optaget af egen drift. Den konkrete sag blev herefter behandlet af ankestyrelsen, der tilkendegav, at det oprindelige afslag på
genoptagelse var i strid med praksis)

03.426

(Ombudsmanden henledte Det Sociale Nævns opmærksomhed på, at
Den Sociale Ankestyrelse havde truffet en afgørelse, der underkendte en
kommunes tidsbegrænsede afgørelse om tildeling af friplads i kommunens skolefritidsordning. Nævnet genoptog sagen og hjemviste den til
fornyet behandling i kommunen, der traf afgørelse om, at moderen skulle have tilbagebetalt knapt kr. 36.000)

03.449

(Et pensionsnævn sendte en forkert afgørelse til en borger. Nævnet sendte en afgørelse om tildeling af almindelig førtidspension, men dette var i
strid med nævnets afgørelse, hvorefter der skulle gives afslag på førtidspension. Ombudsmanden anså den første afgørelse for ugyldig. Nævnet
havde kontaktet borgeren kun 3 dage efter, at den forkerte afgørelse blev
meddelt, med henblik på, at trække afgørelsen tilbage. Ombudsmanden
mente derved, nævnet var berettiget til at meddele den pågældende den
rigtige afgørelse. Den Sociale Ankestyrelse havde behandlet sagen efter
reglerne om tilbagekaldelse af gyldige afgørelser. Ombudsmanden udtalte sig i den anledning generelt om tilbagekaldelse af afgørelser på bl.a.
det sociale område)

02.105

(En ansat i forsvaret fik ved en fejl fornyet sin kontrakt på gunstigere
vilkår, end der var hjemmel til. Myndighederne kunne ikke påberåbe sig
hjemmelsmanglen, da den pågældende var i god tro, men var formentlig
berettiget til at tilbagekalde afgørelsen med sædvanligt opsigelsesvarsel.
Henstillet, at sagen blev genoptaget)

02.229

(En mand var uden hjemmel i lov optaget på valglisten i et sogn. Udtalt,
at Kirkeministeriet ved vurderingen af, om den oprindelige, begunstigende afgørelse om optagelse på valglisten skulle annulleres, burde have
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overvejet, om der forelå særlige omstændigheder, herunder at der var
gået mere fem år, at den pågældende borger havde indrettet sig i tillid til
afgørelsen, og at han efter de foreliggende oplysninger var i god tro)
02.491

(Efter et påbud fra en kommune ændrede en grundejer sit brændeskurs
tag og anmeldte det til kommunen. Kommunen undlod at give tilbagemelding på den nye konstruktion af skuret. Kommunen genoptog senere
sagen og pålagde igen grundejeren at lovliggøre skuret. Ombudsmanden
kunne ikke kritisere afgørelsen, der beroede på en konkret afvejning af
hensynet til grundejeren, der troede den ændrede konstruktion var lovlig,
over for hensynet til naboen, der havde klaget over den ulovlige konstruktion)

01.78

(Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet)
havde tiltrådt nogle afgørelser fra en tjenestemands arbejdsløshedskasse
om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge, som A-kassen mente tjenestemanden havde modtaget med urette, fordi tjenestemanden var blevet tilkendt tilskadekomstpension. Tilskadekomstpension kunne i relation til reglerne om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge i hvert fald delvis
sidestilles med erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven. Henstillet,
at Arbejdsmarkedets Ankenævn genoptog sagen)

01.98

(Tilbagekaldelse af afgørelse om forlængelse af sygedagpenge. Betingelserne for at modtage sygedagpenge var ikke længere opfyldt. Henstillet,
at Det Sociale Nævn genoptog sagen med henblik på at tage stilling til,
om tilbagekaldelsen var sket med et rimeligt varsel, og i benægtende fald
tage stilling til hvor langt varsel, der skulle være)

01.194

(En biskop havde ændret regulativet for et kirkedistrikt. Menighedsrådet
mente, at ændringen var en forringelse i forhold til den tidligere gældende ordning. Da regulativet var en generel forvaltningsakt, fandt reglerne
om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter ikke anvendelse)

01.443

(Tilbagebetaling af boligstøtte. Det var tvivlsomt, om de oplysninger
myndighederne havde indsamlet, berettigede myndighederne til at antage, at en kvinde havde modtaget boligstøtte mod bedre vidende eller
havde afgivet urigtige oplysninger. Henstillet, at myndigheden genoptog
sagen, således at der kunne tages stilling til, om kvinden kunne anses for
at opfylde de subjektive betingelser for at blive pålagt et krav om tilbagebetaling)

01.457

(Ombudsmanden mente ikke, at de subjektive betingelser for tilbagebetaling af boligstøtte var opfyldt for en del af den periode, kommunen
krævede tilbagebetaling for, idet lejeren ikke opfyldte de subjektive betingelser i boligstøttelovens § 47, stk. 6, ved ikke at være i ond tro om
fraflytning på tidspunktet for udbetaling af boligstøtten)
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00.310
(01.888)

(Da oplysningsgrundlaget ikke havde været fyldestgørende, blev der
henstillet, at ankestyrelsen genoptog sagens behandling)

00.419

(Tilbagekaldelse af en begunstigende afgørelse. Der var ikke tilstrækkelig gode grunde til at tilbagekalde den oprindelige afgørelse)

00.520

(Kommune tilbagekaldte begunstigende afgørelse. Der var tale om en
tvist mellem naboer. Det, der talte imod tilbagekaldelsen, måtte have stor
vægt, bl.a. fordi naboen var blevet hørt og var fremkommet med de oplysninger, der senere fik kommunen til at tilbagekalde afgørelsen)

99.146

(Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse om motivationsfremmende
foranstaltninger over for en udenlandsk statsborger med henblik på at få
den pågældende til at rejse ud af landet. En del af afgørelsen havde ikke
hjemmel. Styrelsen burde have tilbagekaldt denne del)

99.257,
(00.745)

(Call in-omgørelse var til skade for adressaten. Hovedreglen var, at en
overordnet myndighed kun kan omgøre en underordnet myndigheds afgørelse i samme omfang, som den underordnede inden for de almindelige tilbagekaldelsesregler selv kunne have gjort det)

99.350

(Kritik af, at Socialministeriet ikke genoptog behandlingen af en sag, i
hvilken ministeriet havde truffet afgørelse om at hjemsende en udenlandsk statsborger, da det var sandsynliggjort, at der kunne være væsentlige fejl i oplysningsgrundlaget for afgørelsen)

98.240

(Naturklagenævnet besluttede at ophæve et forbud nedlagt af kommune
mod bebyggelse af en ejendom. Klagenævnet burde, inden det traf afgørelse, have undersøgt, om de forvaltningsretlige regler var blevet tilsidesat i forbindelse med kommunens forhåndstilladelse)

98.246

(Energistyrelsen gav en virksomhed afslag på tilskud til et investeringsprojekt. Virksomheden blev efterfølgende opmærksom på, at styrelsen
havde lagt et forkert tal til grund for en beregning. Virksomheden forsøgte på det grundlag at få sagen genoptaget. Virksomheden måtte selv
bære risikoen for, at der var givet forkerte faktiske oplysninger)

97.74

(A-kasse pålagde et medlem at tilbagebetale dagpenge, der var modtaget
for meget. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen skærpede denne
afgørelse. Denne afgørelse påklagede medlemmet til Arbejdsmarkedets
Ankenævn. Da direktoratet i øvrigt ikke var kompetent til at give dagpengemodtageren karantæne, var klageinstansen heller ikke kompetent
til at træffe afgørelse herom. Klagen blev imidlertid sendt til direktoratet,
som genoptog sagen. Der var ikke i den dagældende arbejdsløshedsforsikringslov hjemmel til at afskære klagere retten til at få klagen prøvet af
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et klageorgan, hvorfor det ikke var berettiget, at direktoratet som følge af
en aftale med ankenævnet genoptog sagerne på baggrund af klager)
97.183

(Landsretten havde i en dom underkendt skattemyndighedernes praksis.
På den baggrund var det udgangspunktet, at skattemyndighederne havde
pligt til at genoptage sagerne på eget initiativ)

97.198

(Efterregulering af fejlagtigt beregnet folkepension. Kommunen afslog
at foretage omberegning under henvisning til, at skatteyderen havde udvist passivitet. Det var ikke muligt for kommunen at redegøre for beregningsgrundlaget. Skatteyderens passivitet kunne ikke begrunde, at han
skulle bære risikoen for, at myndigheden ikke kunne dokumentere beregningsgrundlaget)

96.173,
(97.435)

(Kirkeministeriet afslog at godkende en navneændring tillagt to søstre af
en konstitueret sognepræst på grund af manglende hjemmel. Ministeriet
fandt at den oprindelige afgørelse måtte annulleres. Da der var tale om
en begunstigende afgørelse, måtte det imidlertid vurderes, om der forelå
særlige omstændigheder, der talte imod en annullation)

96.193

(Den Sociale Ankestyrelse stadfæstede et afslag på at genoptage en sag
om støtte til køb af bil. Kritik af, at det fremstod som usikkert, om ankestyrelsen havde foretaget en reel vurdering af, hvorvidt nogle senere
fremkomne helbredsoplysninger kunne have medført et andet udfald)

95.156

(Kritik af, at Flygtningenævnet tilbagesendte en asylsag efter begæring
fra Direktoratet for Udlændinge uden en konkret vurdering af nødvendigheden af, at sagen blev realitetsbehandlet på ny i første instans)

95.182

(Kompetencefordelingen mellem kriminalforsorgen og politiet. Kritik af
Direktoratet for Kriminalforsorgens retsopfattelse, hvorefter direktoratet
var afskåret fra at afvise politiets anmodning om at deltage i en udgang
fra et fængsel)

95.269

(Det sociale ankenævn havde ikke hjemmel til at gøre en stadfæstelse af
kommunens afgørelse betinget af, at kommunen foretog yderligere undersøgelser, da det følger af officialprincippet, at hver enkelt myndighed
selv skal fremskaffe de nødvendige oplysninger)

91.132

(Uholdbar tilbageførsel fra skatteyderens konto af fejlagtigt udbetalt
overskydende skat. Beklageligt, at Statsskattedirektoratet ikke havde
indhentet skatteyderens konkrete samtykke til tilbageførslen)

91.137

(Manglende redegørelse for principielle overvejelser i begrundelsen.
Henstillet, at Landsskatteretten genoptog sagens behandling med henblik
på at meddele ny afgørelse, hvori der redegjordes for de principielle
overvejelser, som sagen havde beroet på)
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91.166

(A havde oplyst kommune om, at hendes indkomst varigt var blevet
ændret. Kommunen udbetalte dog stadig boligsikring på baggrund af det
tidligere indkomstgrundlag. Det kunne ikke bebrejdes A, at hun ikke
havde opdaget fejlen)

90.164

(Tilbagebetaling af for meget udbetalt EF-støtte. Som udgangspunkt var
det i den konkrete sag modtagerne, der bar risikoen for, at der skete fejludbetaling. Der var nemlig tale om udbetaling af meget store beløb til
erhvervsvirksomheder, og ordningen var tilrettelagt således, at beløbene
kom til udbetaling hurtigst muligt)

90.212

(Som om efterbetaling af for meget bevilget friplads. De subjektive betingelser for at fremsætte krav over for parten om efterbetaling kunne ikke anses for opfyldt. Henstillet, at ankestyrelsen genoptog sagen)

90.266

(Praksisændring efter underkendelse af arbejdsgiveres klageret i arbejdsskadesager, men kun for fremtiden. En principiel afgørelse, der ændrer
en hidtidig fortolkning, bør som udgangspunkt kunne føre til annullation
af tidligere trufne afgørelser)

90.312

(Uberettiget tilskrevet rente på uddannelseslån. Kravet på tilbagebetaling
af renter kunne ikke være forældet, og tilbagebetalingskravet kunne ikke
anses for bortfaldet ved passivitet. Henstillet, at myndigheden genoptog
sagen)

89.34

(Betydning af retsforlig for afgørelse om slettelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse på grund af svig. Parten anmodede om at få sagen om
slettelse genoptaget. Henstillet, at ankenævnet genoptog sagen)

89.42

(Det måtte som udgangspunkt lægges til grund, at en ændring af en af
Boligministeriet godkendt saneringsplan skulle gennemføres ved vedtagelse af en ny plan eller et tillæg til den bestående plan i overensstemmelse med reglerne i saneringsloven om vedtagelse af planer)

89.122

(Da en økologiske landmand ikke ved ansøgningen havde givet urigtige
eller vildledende oplysninger, var der ikke hjemmel til at kræve en fejlagtigt udbetalt omlægningsstøtte tilbagebetalt)

89.130

(Tilbagekaldelse af miljøtilladelse blev annulleret, da Miljøstyrelsen ikke havde foretaget en konkret vurdering i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 11, stk. 3)

89.165

(I en sag vedrørende tildeling af børnetilskud havde en kommune ikke
anset A for enlig forsørger. En række oplysninger skabte dog sandsynlighed for, at der alene var tale om, at A blot havde indgået et bofællesskab med B. Sagen blev herefter genoptaget til fornyet behandling)

534

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
89.213

(Ministerium havde ikke haft hjemmel til at annullere karakterer givet til
en studentereksamen. Afgørelsen blev herefter tilbagekaldt, og eleverne
fik udleveret nye eksamensbeviser)

89.220

(Tilbagebetaling af for meget udbetalt løn. Ud over den pågældendes
rent subjektive forhold, måtte der foretages en mere almen, objektivt
præget vurdering af, hvem der var nærmest til at bære risikoen for fejludbetalingen)

88.156

(Den begrundelse, hvormed Miljøstyrelsen havde afvist en lejers klageberettigelse, var ikke holdbar. Styrelsen blev derfor anmodet om at træffe en ny afgørelse på grundlag af en konkret vurdering af lejerens interesse i sagen)

88.158

(Fortolkning af en bestemmelse i en lokalplan var et retligt spørgsmål,
som Planstyrelsen efter kommuneplanloven skulle tage stilling til. Henstillet, at Planstyrelsen genoptog sagen)

88.161

(Miljøkreditrådet kunne ikke alene under henvisning til rekursmyndighedernes manglende behandling af et påbud undlade at tage fornyet stilling til de faktiske forhold på påbudstidspunktet, således som de nu forelå oplyst. Henstillet, at Miljøkreditrådet genoptog sagen)

87.93

(Genoptagelse af en asylsag af retssikkerhedsmæssige grunde burde ske
enten for samme nævn eller således, at det anderledes sammensatte
nævn foretog en ny og fuldstændig gennemgang af sagen)

87.113

(En godkendelse af en karantæne måtte, selv om godkendelsen formelt
blot var en tilkendegivelse om, at karantænen opfyldte de stillede betingelser, sidestilles med en begunstigende afgørelse i sædvanlig forvaltningsretlig forstand)

87.185

(Retsgrundlaget for krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt social
pension og sygedagpenge. Spørgsmål om, hvorvidt modtageren havde
været i ond tro med hensyn til det udbetalte beløb)

86.38

(Kommune havde på grund af EDB-fejl udbetalt forbedringsboligsikring
til en person, som ikke længere var berettiget hertil. Betingelserne for at
kræve tilbagebetaling var ikke opfyldt)

86.106

(Adgang til at tilbagekalde procesforberedende udsagn, hvor afgørelsens
ulovlighed var klar, og hvor der ikke var gået lang tid)

85.35,
(86.188)

(Henstillet, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen genoptog
behandlingen af en sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge.
Ankenævnets afgørelse var i overensstemmelse med hidtidig praksis.
Dette standpunkt var imidlertid blevet underkendt ved en landsretsdom)
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85.93

(Henstillet, at Familieretsdirektoratet genoptog behandlingen af en sag
om inddrivelse af bidragsrestance på grundlag af en oprindelig bidragsresolution, der måtte anses som en nullitet i forhold til den bidragspligtige)

85.125

(Tilbagekaldelse af påbud til restauration på grund af støj var ikke berettiget på det foreliggende grundlag. Henstillet, at myndigheden genoptog
sagen)

85.181

(Det offentlige måtte som udgangspunkt bære risikoen for, at en socialforvaltning traf en afgørelse, der gik ud over den bemyndigelse, som det
sociale udvalg havde givet forvaltningen. Et socialt udvalg havde ikke
været berettiget til at omgøre et meddelt tilsagn fra kommunens socialforvaltning om ydelse af hjælp efter bistandsloven)

85.213

(Kommune havde tildelt et barn et buskort gældende for et skoleår i den
tro, at skolevejen, som loven krævede, var 7 km. Den var kun 6,5 km.
Kommunen kunne ikke tilbagekalde buskortet for resten af året)

84.24,
(85.31
og 86.187)

(Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen havde tiltrådt et afslag fra
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen på at udbetale A arbejdsløshedsdagpenge under deltagelse i et årskursus på Danmarks Lærerhøjskole. Over for Arbejdsministeriet rejst tvivl om ankenævnets kompetence
til at træffe afgørelse i sagen, hvor direktoratet havde truffet afgørelse efter en dispensationsbeføjelse, der var tillagt Arbejdsdirektøren)

84.177

(En førtidspensionist havde ikke givet oplysning om ændrede indkomstforhold og fik derfor udbetalt for meget pension. Efter at forvaltningen
var blevet opmærksom på forholdet, blev pensionen fortsat udbetalt med
for store beløb i endnu 4 måneder. I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling havde Den Sociale Ankestyrelse ikke taget stilling til betydningen
af dette. Henstillet, at ankestyrelsen traf afgørelse om spørgsmålet)

83.221

(Kritik af tilbagekaldelse af personligt tillæg til pensionist. Da pensionisten ikke var skyld i eller i øvrigt havde forårsaget myndighedens vildfarelse, måtte risikoen for det passerede normalt placeres hos myndigheden, medmindre afgørelsen ligefrem må anses for at falde uden for rammerne for skønsudøvelsen, eller andre væsentlige offentligretlige hensyn
kan begrunde tilbagekaldelsen)

82.32

(En A-kasse klagede til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen
over en afgørelse fra Arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem af kassen
ikke havde været berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge, men
således at kassen blev gjort eneansvarlig for tilbagebetalingen under
hensyn til, at den havde godkendt dagpengeudbetalingen. Ankenævnet
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fandt, at medlemmet burde være medansvarligt for tilbagebetalingen.
Medlemmet var ikke forud for afgørelsen gjort bekendt med, at kassen
havde klaget til Ankenævnet. Henstillet, at Ankenævnet genoptog sagen,
således at medlemmet fik lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger til klagesagen)
82.204

(Almindelige synspunkter vedrørende adgangen til at påklage underordnede zonelovsmyndigheders afgørelser, hvorved en begæring om genoptagelse af en sag afvises, til Miljøankenævnet)

82.212

(Henstillet, at Overfredningsnævnet, der er en overinstans, genoptog sin
afgørelse blot på grundlag af nye oplysninger vedrørende en eventuel
oprindelig hjemmelsmangel)

82.234

(Den Sociale Ankestyrelse havde ændret begrundelsen for social- og
sundhedsforvaltningens afgørelse om tilbagebetalingspligt af bistandshjælp. Ikke kritik, da ankestyrelsen ikke havde ændret det af socialforvaltningen ved hjælpens udbetaling angivne grundlag for tilbagebetalingskravet)

82.238

(Hvor det kunne bebrejdes adressaten, at hjemmel til at knytte tilbagekaldelsesforbehold til en afgørelse ikke var udnyttet, begrænsede dette
forhold ikke adgangen til at tilbagekalde)

82.243

(Henstillet, at Den Sociale Ankestyrelse genoptog behandlingen af en
sag, hvor der i henhold til folkepensionsloven var stillet krav om tilbagebetaling af tillæg til folkepension, under henvisning til at det (nu) foreliggende grundlag gjorde det betænkeligt ensidigt at placere risikoen for
fejludbetalingen hos pensionisten)

82.248

(Henstillet, at et amtsankenævn genoptog behandlingen af to sager vedrørende nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser. Kommunen havde
først udsendt meddelelse om nedsættelse af ungdomsydelserne ca. en
halv måneds tid inde i det kvartal, ydelserne vedrørte, og i øvrigt umiddelbart inden disse skulle udbetales)

82.252

(Henstillet, at et amtsankenævn genoptog en afgørelse om fuld tilbagebetaling af ungdomsydelse. Antaget, at virkningen af en tilsidesættelse af
en oplysningspligt om ændringer i husstandsindkomsten alene var, at der
kunne kræves tilbagebetaling af det for meget udbetalte beløb for tiden
efter det tidspunkt, da parten skulle have givet socialforvaltningen meddelelse om en forventet ændring i husstandsindkomsten)

82.258

(Henstillet, at et amtsankenævn genoptog en afgørelse om efterbetaling
for plejehjemsophold, da afgørelsen var truffet på et urigtigt grundlag)
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81.82

(Henstillet, at Forsvarsministeriet tog en sag om fejlagtigt udbetalte
ydelser, som ministeriet havde krævet tilbagebetalt, op til fornyet overvejelse)

81.223

(Generaldirektoratet for Statsbanerne havde ikke været berettiget til at
tilbagekalde en afgørelse om samordningsfradrag)

81.245

(Der havde været grundlag for, at socialministeriet over for det sociale
udvalg i en kommune havde givet udtryk for den opfattelse, at udvalget
var forpligtet til at tilbagekalde en ulovlig beslutning om nedsættelse af
ungdomsydelserne for et kvartal eller til at genoptage de sager, der ikke
havde været påklaget til amtsankenævnet)

81.263

(Tilbagebetaling af for megen udbetalt hjælp. Krav om tilbagebetaling
måtte som udgangspunkt bero på en vurdering af, hvem af parterne der
var nærmest til at bære risikoen for det passerede. Under henvisning hertil henstillet, at ankestyrelsen genoptog sagen)

81.285

(Ikke kritik af, at 113 lærere, der havde modtaget tilsagn om, at de var
blevet optaget på et kursus, fik tilbagekaldt tilsagnet. Lærerne måtte
principielt regne med at kurset kun blev afholdt, såfremt der var bevilling hertil, og at den eneste betydning aflysningen havde, var at lærerne i
stedet for et kort efteruddannelsesforløb måtte forrette normal tjeneste.
Henstillet, at Danmarks Lærerhøjskole fremover tog de nødvendige forbehold i optagelsesskrivelser)

81.291

(Henstillet, at Lærlingerådet genoptog behandlingen af en sag, hvori rådet havde nægtet at godkende en restauration som oplæringssted for lærlinge i kokkefaget. I forbindelse med genoptagelsen af sagen skulle rådet
søge tilvejebragt sådanne nærmere oplysninger om restauratørens muligheder for i fornødent omfang at deltage i en lærlings uddannelse, at
rådet kunne foretage en efterprøvelse af, om den påklagede afgørelse var
truffet på grundlag af en konkret vurdering af restaurationsvirksomhedens forhold)

80.100

(Henstillet, at Justitsministeriet genoptog en sag om opholdstilladelse til
et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder. På baggrund af en udvalgsbetænkning blev reglerne ændret umiddelbart efter afgørelsen, således at det ikke længere havde betydning, om begge barnets forældre
havde ophold i Danmark)

80.184

(Henstillet, at det sociale ankenævn genoptog behandlingen af en sag og
ophævede den trufne beslutning om tilbagebetaling af for meget udbetalt
børnetilskud, da der ikke var hjemmel til at træffe en sådan afgørelse)

80.307

(Ministeriet for Kulturelle Anliggenders beslutning om at ændre en førstebibliotekars ansættelsesforhold fra tjenestemands- til overenskomst-
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ansættelse byggede ikke på et holdbart retligt grundlag. Henstillet, at ministeriet genoptog sagen til fornyet behandling)
80.332

(En museumsbetjent, der bl.a. af formanden for nationalmuseets direktion modtog en mundtlig meddelelse om en beslutning om udnævnelse i
en højere lønramme, var herved blevet gyldigt udnævnt. En senere tilbagekaldelse i form af en beslutning om at udnævne en anden museumsbetjent i stillingen var ikke gyldig)

80.552

(Om adgangen til at tilbagekalde et tilsagn om, at en udstykning ville
kunne godkendes)

80.607

(Der forelå ikke fra en boligsikringsmodtagers side et sådant subjektivt
kritisabelt forhold, som var en forudsætning for et tilbagebetalingskrav i
henhold til boligsikringsloven. Henstillet, at boligstyrelsen tog den konkrete tilbagebetalingssag op til fornyet overvejelse)

80.686

(Den Sociale Ankestyrelses afgørelse om tilbagebetaling af bistandshjælp hvilede i et tilfælde – hvor tilbagebetalingskravet var fremsat under hensyn til, at modtageren af hjælpen havde fået udbetalt en forsørgertabserstatning – enten på en urigtig retsopfattelse eller på en begrundelse, som ikke var dækkende. Henstillet, at Den Sociale Ankestyrelse
genoptog sagen og meddelte klageren en ny afgørelse)

80.746

(Adgang til indgreb efter Miljøbeskyttelseslovens daværende § 44, nuværende § 41, mod en skydebane var udvidet, fordi kommunen havde
påtaget sig garanti for afhjælpning af eventuelle gener fra skydebanen)

79.330

(Der var ikke tilbagebetalingspligt med hensyn til hjælp, der af en socialforvaltning var ydet under henvisning til bistandsloven, men som efter
Den Sociale Ankestyrelses opfattelse ikke havde hjemmel i loven)

79.346

(Planstyrelsen havde ikke haft tilstrækkeligt grundlag for med henvisning til overgangsbetragtninger at træffe beslutning om, at patientbygning kunne opføres uden lokalplan. Da afgørelsen ikke kunne karakteriseres som åbenbart urigtig, var der ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik)

79.415

(Almindelige retsgrundsætninger for tilbagekaldelse af afgørelser. Myndigheden havde været berettiget til at genoptage sagen)

79.559

(Hvor loven ikke indeholdt regler om tilbagekaldelse, gjaldt de almindelige retsgrundsætninger ubeskåret)

78.171

(Vurdering af tilbagekaldelsesforbehold)

78.186

(Et amtsankenævn havde pålagt en kommune at efterkomme en families
anmodning om, at forvaltningen betalte en række af familiens forfaldne
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gældsposter. Amtsankenævnet besluttede samtidig, at ydelsen skulle tilbagebetales af familien, og at tilbagebetalingskravet skulle sikres ved
pant i ejendommen. Der var ikke hjemmel i bistandsloven for at sikre et
tilbagebetalingskrav ved at stille vilkår om pantesikkerhed. Henstillet, at
Den Sociale Ankestyrelse gav kommunen meddelelse om ophævelsen af
pantesikringsvilkåret)
78.299

(Ikke kritik af Skattedirektoratets retningslinier om, fra hvilket tidspunkt
en ny ligningspraksis vedrørende fradrag for befordringsudgifter skulle
følges. Ansættelser for indkomstår forud for de nye retningsliniers kunne
herefter ikke genoptages alene på grund af de nye retningslinier)

78.302

(Kritik af, at et tilsynsråd ikke forinden behandlingen af en klage over en
kommunes håndhævelse af bygningsvedtægtens bestemmelser for helårsbeboelse i sommerhusområder i tilstrækkelig grad indhentede nærmere oplysninger fra kommunen om det generelle spørgsmål, klagen angik)

78.684

(Kritik af, at et amt havde meddelt dispensation i henhold til byggeloven
til opførelse af et garageanlæg for lastvogne i et kvarter, som i bygningsvedtægt var udlagt til åben og lav boligbebyggelse. Ikke grundlag for
kritik, men Boligministeriet kunne og burde have annulleret dispensationen)

77.192

(Efterbetalingskrav efter modtagelse af delvis vægt- og udligningsafgift.
Fordringen kunne antages at være ophørt, såfremt parten måtte anses for
at have været i begrundet god tro ved betalingen af en for lavt beregnet
afgift. Det var tvivlsomt, om parten kunne antages at have været i ond
tro. Henstillet, at Justitsministeriet meddelte fri proces)

77.716

(Henstillet, at Arbejdsministeriet foranledigede, at bistandskontorerne
blev orienteret om en ny praksis med hensyn til genoptagelse i A-kasse
af medlemmer, der var blevet slettet af kasserne)

76.73

(Om en saneringsplans godkendelse. Godkendelsen kunne tilbagekaldes,
hvis væsentlige forudsætninger bristede)

76.134,
(85.125)

75.290

(Henstillet, at overfredningsnævnet tog et afslag på en ansøgning om tilladelse til frastykning af en parcel fra en ejendom, hvorpå der af fredningsnævnet var krævet tinglyst deklaration om udstykningsforbud, op
til fornyet overvejelse. Det forelå oplyst, at stort set samtlige parceller i
et udstykningsområde nu var bebyggede. Ud fra en lighedsbetragtning
talte dette forhold for, at den foreliggende ansøgning blev imødekommet, uanset den tinglyste deklaration om forbud mod udstykning)
(Henstillet, at Matrikeldirektoratet slettede en landbrugsnotering, der var
foretaget i 1973, af en ejendom, som anvendtes til staudegartneri, og
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som efter bestemmelserne i landbrugsloven af 1949 ikke kunne noteres
som landbrug)
75.387

(Kritik af, at Landsskatteretten i en skatteansættelsessag – på trods af A’s
gentagne udtrykkelige anmodninger herom – ikke havde givet ham lejlighed til at gennemgå nogle akter i skattesagen og derefter afgive en udtalelse, før landsskatteretten afsagde kendelse. Endvidere kritik af, at et
skatterådsmedlem, der tidligere i egenskab af ligningskommissionsformand havde foretaget ansættelse af A’s skattepligtige indkomster og senere indstilling til skatterådet om forhøjelser af ansættelserne, ikke som
skatterådsmedlem burde have deltaget i skatterådets afgørelse vedrørende ansættelserne. Henstillet, at Landsskatteretten genoptog sagen)

75.440

(Henstillet til Boligministeriet at genoptage en afgørelse om, at en kvinde, som havde optaget en logerende som medlem af husstanden, skulle
tilbagebetale boligsikring. Boligsikringsloven gav mulighed for at pålægge tilbagebetalingspligt, såfremt boligsikringsmodtageren »mod bedre vidende« uberettiget havde oppebåret boligsikring. Der var ikke
grundlag i sagen for en antagelse om, at klageren »mod bedre vidende«
uberettiget havde oppebåret det beløb, som nu søgtes tilbagebetalt)

74.286

(Henstillet, at Socialministeriet genoptog behandlingen af en ansøgning
om tilbagebetaling af sygekassekontingent for en i Grønland beskæftiget.
Baggrunden herfor var, at den pågældendes ophold i Grønland syntes at
være af en sådan art, at han ikke havde kunnet opretholde medlemskab
af dansk sygekasse)

74.316

(Vedrørende ændring af børnetilskud, hvis resultat afhang af fortolkning
af orden »hjemsted«. Ændring for fremtiden kunne ikke ske, fordi
hjemmelsmanglen ikke var åbenbar)

74.371

(Skatteministeren havde en helt generel beføjelse til efter et skøn at lempe et skattekrav)

74.378

(Hvor loven indeholder udtrykkelig hjemmel til at knytte tilbagekaldelsesvilkår til en forvaltningsakt, men hjemlen ikke er udnyttet, vil dette
forhold kunne påvirke afvejningen i prøvelsessituationen i retning af at
begrænse adgangen til at tilbagekalde)

74.386

(En ulovlig, begunstigende forvaltningsakt kunne ikke annulleres, hvor
forvaltningsmyndigheden havde støttet sig til en fortolkning, der ikke
kunne anses for åbenbart urigtig)

61.72

(Ligningsmyndighederne havde forhøjet A’s skattepligtige indkomst, og
der var efterfølgende blevet indledt straffesag mod ham, fordi han ikke
ville vedtage en af ligningsmyndighederne forelagt bøde. Efter de ved
politiundersøgelsen fremkomne oplysninger var der efter kontrollovens
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§ 13 grund til at undlade tiltale, hvorfor der have været anledning til at
tage A’s skatteansættelse op på ny)
56.77

(Landsskatteretten havde afsagt kendelse, uden at der i overensstemmelse med Landsskatterettens forretningsorden var givet skatteyderen lejlighed til at udtale sig vedrørende en udtalelse fra et vurderingsråd. Retten
genoptog sagen til fornyet behandling)

Spørgsmålet om tilbagekaldelse og genoptagelse er omtalt i følgende egen
drift undersøgelser. Der er i øvrigt en oversigt over samtlige egen drift undersøgelser i afsnit 3.2.:
04.569 (622), 98.723 (779 og 781), 95.481 (562 og 566), 91.207 (252), 90.458 (31 og
505ff.), 90.339 (367, 391 og 430).

3.6.3.

Tilsyn

Tilsyn i forvaltningsretlig forstand dækker over en forvaltningsmyndigheds
tilsyn med en anden myndighed. Det kan f.eks. være overordnede myndigheders sektortilsyn eller de kommunale tilsynsmyndigheders kontrol med
kommunerne.
Sektortilsynet udføres af en overordnet myndighed, som har en generel
pligt til at føre tilsyn med, at underordnede myndigheders forvaltning og øvrige virksomhed er i overensstemmelse med lovgivningen og andre regler,
herunder almindelige forvaltningsretlige principper. Dette tilsyn kan komme
til udtryk gennem den overordnede myndigheds behandling af klager over
den underordnede myndigheds afgørelser efter reglerne om administrativ rekurs, jf. ovenfor. Sektortilsynet kan også komme til udtryk ved, at den overordnede myndighed udøver sin instruktionsbeføjelse over for den underordnede myndighed, f.eks. på baggrund af en henvendelse til en overordnet
myndighed, jf. blandt andet Folketingets Ombudsmands Beretning 94.196,
særligt side 199.
Kommunaltilsynet er et legalitetstilsyn. De kommunale tilsynsmyndigheder har kompetence til at påse overholdelsen af den lovgivning, der særligt
gælder for offentlige myndigheder.
Sager om kommunernes overholdelse af forvaltningsretten rejses principielt ex officio af kommunaltilsynet, jf. kommunestyrelseslovens § 48 a, når
der foreligger oplysninger, der i væsentlig grad sandsynliggør, at en ulovlighed foreligger. I praksis rejses kommunale tilsynssager dog ofte i forbindelse
med, at kommunaltilsynet modtager en klage. Kommunaltilsynet har mulighed for at anvende sanktioner, men sanktionsbeføjelserne anvendes yderst
sjældent. I stedet afgiver kommunaltilsynet primært vejledende udtalelser til
kommunerne.
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Kommunaltilsynet har også en såkaldt fogedfunktion, hvor tilsynet hjælper
andre statslige myndigheder med at gennemtvinge administrative afgørelser,
der er bindende for kommunen, i det omfang kommunen ikke selv agter at
efterleve sådanne afgørelser.
Konkrete domme:
2006.1831 H

(Spørgsmålet om næstformanden i Flygtningenævnet var inhabil, da hun
traf afgørelse i en række asylsager, var et selvstændigt retsspørgsmål, der
uanset endelighedsbestemmelsen i udlændingelovens § 56, stk. 8, kunne
påkendes særskilt af domstolene. Højesteret fandt ikke, at næstformanden var inhabil som følge af dennes arbejde som international dommer i
Kosovo. Domstolene var derimod som følge af udlændingelovens § 56,
stk. 8, afskåret fra at efterprøve næstformandens skøn af, om sagen burde behandles i det samlede nævn, eller kunne afgøres på skriftligt grundlag af denne alene, jf. § 53, stk. 4, og sagen afvistes derfor)

2005.590 H

(På baggrund af syns- og skønsrapport forhøjede Højesteret den af
Taksationskommissionen fastsatte erstatning for ekspropriation af
ejendom til anlæg af motorvej)

2005.1070 Ø

(En borger, der anvendte sit sommerhus til helårsbeboelse, blev frifundet
for straf, da kommunens to påbud om fraflytning led af en mangel, idet
kommunen ikke efter at Naturklagenævnet havde hjemvist
dispensationssagen efter det første påbud, havde truffet ny afgørelse om
dispensation før udstedelse af det andet påbud)

2005.1141 Ø

(Ikke godkendt, at Naturklagenævnet havde skønnet åbenbart urigtigt
ved at ophæve fredningsnævnets afgørelse om ikke at frede et område
tidligere reserveret til motorvej og hjemvise sagen til nævnet med
henblik på ny afgørelse om fredning. Naturklagenævnet blev dermed
frifundet)

2005.1350 H

(Ikke fornødent sikkert grundlag til at tilsidesætte ankestyrelsens skøn
vedrørende fastsættelse af førtidspension)

2005.1666 Ø

(Formanden for Retslægerådets beslutning om at kun to i stedet for normalt tre sagkyndige skulle medvirke ved rådets udtalelser, var ikke baseret på et åbenbart urigtigt grundlag eller havde ført til et åbenbart urigtigt
indhold, og blev følgelig ikke tilsidesat)

2005.1709 H

(Der var ikke det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte
ankestyrelsens skøn, hvorefter en invaliditetsydelsesansøger ville have
været berettiget til førtidspension, hvis hun ikke havde haft
erhvervsarbejde)
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2005.2191 H

(På grund af en fejl var en kommune ikke opmærksom på, at en grund,
der blev udlagt som offentlig strandpark i en lokalplan, ikke var omfattet
af reglerne om strandbyggelinie, og lokalplanen blev kendt ugyldig for
så vidt angår den pågældende ejendom, da det ikke med sikkerhed kunne
fastslås, hvad ejendommen ville have været udlagt som, hvis kommunen
havde været opmærksom på undtagelsen fra strandbyggelinien)

2005.2650 Ø

(Landsretten tog stilling til spørgsmålet om suspension af det offentliges
håndhævelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål efter samme
kriterier som anvendtes ved suspension af administrative afgørelser.
Landsretten fandt, at det offentliges interesse i at opretholde en effektiv
kontrol med spilmarkedet måtte veje tungere end den pågældendes risiko
for et rent økonomisk tab, der i øvrigt tillige var værnet af de
erstatningsretlige regler. På dette grundlag kunne loven ikke
suspenderes)

2005.2809 H

(Da Naturklagenævnet fuldt ud havde efterprøvet spørgsmålet om forståelse af begrebet én bolig i en lokalplan, og de nedlagte påstande ikke
krævede, at kommunen udstedte nogen forvaltningsakter, var kommunen ikke rette sagvolder og blev frifundet)

2005.2923 H

(Da en kommune ikke havde foretaget en selvstændig risikovurdering af
den resterende forureningsfare, efter at en borger havde fjernet forurening ned til 2,6 m og ikke ned til 4 m som pålagt af kommunen, sammenholdt med de nødvendige omkostninger til oprensning, var kommunens påbud, om at fjerne den resterende forurening, ugyldigt. Højesteret
frifandt dog kommunen for en påstand om, at kommunen skulle anerkende, at den foretagne rensning var tilstrækkelig, da kommunen skulle
have mulighed for selv at foretage den nødvendige risikovurdering)

2000.215 V

(En borger klagede til ombudsmanden over, at en kommune ville modregne skyldig frigørelsesafgift i en købesum fra en ejendom, som kommunen havde overtaget. Ombudsmanden sendte sagen til Told- og Skattestyrelsen som måtte anses for at være den øverste tilsynsmyndighed på
området. Styrelsen udtalte herefter i første omgang, at kommunens beslutning om modregning var forkert, men styrelsen ændrede senere sin
opfattelse af dette spørgsmål. Landsretten fastslog, at styrelsen ikke havde omgjort kommunens afgørelse om modregning, og at styrelsen som
tilsynsmyndighed i øvrigt heller ikke havde mulighed herfor. )

1998.894 H

(Sag om irettesættelse af præst, der havde båret sin præstekjole ved flere
demonstrationer mod fri abort, var ikke omfattet af lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager. Præsters brug af præstedragter var omfattet af biskoppens tilsyn, og biskoppen havde adgang til at meddele pålæg)

1998.1207 V

(Ikke tilstrækkeligt godtgjort, at kommunen i forbindelse med udstedelse af påbud om ophør med anvendelse af markvandingsboring hav-
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de foretaget den lovpligtige afvejning med hensyn til den økonomiske
belastning af ejeren af den pågældende ejendom. Landsretten kunne
efter sagens oplysning ikke tage stilling til, om de samlede udgifter til
tilslutning til anden vandforsyning var urimelige. Ejeren blev derfor
frifundet for straf)
1998.1420 V

(Genindlæggelse efter af En straffelovsovertræder var dømt til
psykiatisk behandling. På baggrund af et lægeligt skøn blev det
besluttet at genindlægge den pågældende. Denne beslutning kunne
efterprøves af domstolene)

1998.1552 H

(Undervisningsministeriet var ikke administrativ klagemyndighed for
afgørelser truffet af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvorfor domstolene afviste sag anlagt mod ministeriet vedrørende samrådets afslag på
at udbetale midler til organisation, der ikke havde fået udbetalt midler,
som tidligere var blevet tildelt organisationen)

1998.1677 H

(Højesteret fandt i modsætning til Den Sociale Ankestyrelse efter
bevisførelsen, at muskellidelser i nakke, arme og skuldre hos en
fiskeriindustriarbejder var forårsaget af arbejdets særlige art, og dømte
ankestyrelsen til at anerkende dette)

1996.583 Ø

(Ikke tilstrækkeligt klart grundlag for Tilsynsrådet for at annullere kommunes afgørelser om dispensationer fra forbudet mod helårsbeboelse i
sommerhusområder, da det måtte lægges til grund, at kommunen ved sin
afgørelse havde inddraget dels Miljøministeriets vejledning om planloven, dels hensynet til borgernes særlige forventninger om ændring af status for det pågældende område)

1992.699 H

(Generelt fastslået, at Indenrigsministeriet var kompetent til at annullere
en ansættelsesretlig beslutning truffet af HT, især når annulleringen var
begrundet i overtrædelse af offentligretlige retsgrundsætninger. I den
konkrete sag var beslutningen om forflyttelse af en chauffør, som havde
udmeldt sig af sin fagforening, truffet, efter at andre tiltag var forsøgt, og
afgørelsen havde mindre vidtgående følger for chaufføren. Afgørelsen
ikke anset for en så klar krænkelse af chaufførens foreningsfrihed, at Indenrigsministeriet havde været beføjet til at sætte HT’s beslutning om
forflyttelse af chaufføren ud af kraft)

1990.601 H

(Indenrigsministeriet havde ikke hjemmel til at sætte borgerrepræsentationens beslutning om at indlede afskedigelsessag mod en ansat ud af
kraft, da dette afskar parterne i ansættelsesforholdet fra at få prøvet, om
betingelserne for at indlede en afskedigelsessag kunne anses for opfyldt)

1990.892 H

(Den Sociale Ankestyrelses pålæg til et socialudvalg om at imødekomme ansøgning om bistandshjælp til betaling af transport af skurvogn til
Frøstruplejren samt leje af skurvogn anset for gyldigt, selvom imøde-
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kommelse af ansøgningen ville indebære en tilsidesættelse af by- og
landzoneloven)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
05-4-1

(Såfremt en myndighed ikke kan antages at have den fornødne sagkundskab, er den efter omstændighederne forpligtet til at søge fornødne oplysninger om det pågældende område med henblik på at opnå et sådant
kendskab. Det var derfor beklageligt, at et tilsynsråd ikke indhentede en
udtalelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om forståelsen af nogle bestemmelser i lovgivningen om almene boliger, som styrelsen administrerede, idet tilsynsrådet, der havde et generelt tilsyn med kommunens virksomhed, ikke kunne anses for at besidde den nødvendige særlige fagkundskab til at vurdere, om kommunen havde handlet inden for lovens
rammer i en sag om en andelsboligforenings opkrævning af et tillægsbidrag fra en afdeling. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at Erhvervs- og Boligstyrelsen telefonisk havde tilkendegivet, at tilsynsrådet
selv måtte tage stilling til den konkrete sag. Tilsynsrådet skulle endvidere i forhold til klagen have inddraget reglerne om beboerdemokrati.
Henstillet, at Tilsynsrådet genoptog sagen)

04.415

(Ombudsmanden tog ikke nærmere stilling til, om Den Sociale Sikringsstyrelses afvisning af at kompensere en borger for afholdte revisorudgifter som følge af styrelsens sagsbehandlingstid, udgjorde en afgørelse i
forvaltningslovens forstand. Baggrunden herfor var, at Socialministeriet
som overordnet myndighed i benægtende fald alligevel var forpligtet til
at tage stilling til afvisningen som følge af det ulovbestemte tilsyn med
underordnede myndigheder, idet denne klageadgang ikke var afskåret i
lovgivningen. Henstillet, at ministeriet genoptog sagen)

03.264,
(04.565)

03.289

(Det gav ikke anledning til kritik, at Kirkeministeriet havde behandlet en
faders klage over sin 6-årige datters navneændring som tilsynsmyndighed og ikke som rekursmyndighed, da faderen ikke havde klageadgang,
idet han ikke havde en tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse i
sagen, og derfor f.eks. heller ikke var blevet anset som part. Derimod var
det beklageligt, at ministeriet ikke havde tilstrækkelige oplysninger om
datterens holdning til den forestående navneændring i forbindelse med
behandlingen af faderens klage)
(Selvom statsministeren ikke kunne betragtes som en egentlig overordnet myndighed i forhold til de øvrige ministre, udøvede statsministeren
dog efter almindelig statsretlig opfattelse en tilsynslignende funktion.
Miljøministeren burde som følge heraf – i anledning af at der kunne rejses tvivl om hans habilitet – have underrettet statsministeren, jf. princippet i forvaltningslovens § 6)
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03.379

(Det var beklageligt, at Socialministeren først havde behandlet en klage
over et statsamt som ressorttilsyn og ikke som rekursmyndighed, idet
ministeriet skulle have behandlet sagen som klageinstans henset til det
almindelige myndighedshierarki)

02.543

(Det var meget kritisabelt, at en kommune i forbindelse med en aktindsigtssag gav bl.a. tilsynsrådet fejlagtige oplysninger om, hvorvidt kommunen var i besiddelse af dokumenter, der gengav indholdet af kontrakter, kommunen havde indgået med private)

01.117

(Det lå uden for det kommunale tilsyns område at påtale overtrædelser af
god forvaltningsskik, hvorfor tilsynsrådet ikke blev kritiseret i en sag,
hvor en kommune havde udleveret følsomme oplysninger om en elev i
kommunens skoler til en privat skole uden at have indhentet skriftligt
samtykke fra faderen)

01.356

(Skatteministerens udtalelser til blandt andet Folketingets Skatteudvalg
og pressen vedrørende forståelsen af en konkret bestemmelse i kulafgiftsloven i relation til en konkret sag, der blev behandlet af Told- og
Skatteregionen, gav ikke anledning til bemærkninger, da Told- og Skatteregionen var undergivet skatteministerens tilkendegivelser såvel generelt som konkret som følge af det almindelige over/underordnelsesforhold mellem skatteministeren og Told- og Skatteregionerne, og det blev derfor ikke tillagt betydning, om udtalelserne eventuelt påvirkede udfaldet af Told- og Skatteregionens afgørelse)

01.592

(Efter at et andelsvandværk flere gange havde afbrudt vandforsyningen
til en andelshaver, som nægtede at opsætte den af vandværket krævede
vandmåler, og som ikke betalte de af vandværket udsendte regninger baseret på et skønnet forbrug, krævede andelshaveren, at kommunen anmeldte vandværket til politiet. Kommunen nægtede og fandtes ikke at
have tilsidesat sin tilsynsforpligtelse over for vandværket efter vandforsyningsloven ved ikke at have grebet ind, da der havde været tvivl om
vandværkets handlingers lovmæssighed, idet både Miljøstyrelsen og tilsynsrådet tidligere havde udtalt, at vandværket som udgangspunkt havde
handlet berettiget ved at afbryde vandforsyningen)

00.111

(Tilsynsrådet burde have taget stilling til, om kommunen havde sørget
for, at sagen var fyldestgørende oplyst, om kommunen burde have genoptaget sagen og om kommunen havde opfyldt reglerne om begrundelses- og notatpligt)

00.302

(Skatteyder anmodede Told- og Skattestyrelsen om som tilsynsmyndighed at ændre en skatteansættelse. Reglen om tilsynsmyndigheders adgang til at revidere urigtige skatteansættelser måtte ses i lyset af regler
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om adgang til at klage og til at anmode om genoptagelse af skatteansættelsen)
00.473

(Amt afviste at foretage sig yderligere i anledning af etablering af beplantning og støttemur på en ejendom, selv om placeringen var i strid
med strandbyggelinien. Beplantningen var i det væsentlige foretaget inden for strandbeskyttelseslinien, og støttemuren var beskeden og bygget
af natursten. Ikke grundlag for kritik af dette forhold)

99.117

(Skolebladsredaktion afviste at optage to indlæg fra en fader. Såvel tilsynsrådet som Indenrigsministeriet, der havde været inddraget i sagen,
burde have tilkendegivet, at hensynet til ytringsfriheden burde have været inddraget i vurderingen af sagen. Det kunne derimod ikke kritiseres,
at tilsynsmyndighederne ikke havde annulleret afgørelsen)

99.170

(Socialchef havde givet indberetning om, at to socialudvalgsmedlemmer
havde handlet ulovligt ved at blande sig i socialforvaltningens arbejde.
Borgmesterkontoret udarbejdede efterfølgende en redegørelse, hvori det
blev konkluderet, at socialchefens beskyldninger om ulovligheder måtte
tilbagevises. Byrådet besluttede at sende sagen til tilsynsrådet, der ikke
fandt anledning til at tilsidesætte kommunens skøn i forhold til den nødvendige sagsoplysning. Udtalt, at oplysningsgrundlaget led af åbenlyse
mangler og henstillet, at tilsynsrådet genoptog sagen)

99.257,
(00.745)

99.299,
(00.747)

(Udvalget vedrørende Lokal Radio og TV havde beføjelse til på eget initiativ at optage en sag til behandling, som var blevet afgjort af et lokalradionævn. Udvalget fandtes såvel at have hjemmel til at foretage call in
som til at ændre nævnets afgørelse)

(Skov- og Naturstyrelsen kunne som led i sine sektormyndighedsbeføjelser efter planloven opfordre en fond til at give de oplysninger, som styrelsen ønskede. Styrelsen kunne herefter evt. reagere ved at rette henvendelse til vedkommende kommunalbestyrelse med anmodning om at
bruge sine beføjelser som tilsynsmyndighed)

98.139

(Lokalløn-sagen. Indenrigsministeriet havde som kommunal tilsynsmyndighed taget stilling til sagen. Indenrigsministeriets tilsyn med Københavns Kommune var alene et retligt tilsyn, hvorfor der f.eks. ikke
blev taget stilling til god forvaltningsskik)

98.268

(Miljø- og energiministeriet indkaldte to lokalplanforslag udarbejdet af
Viborg Byråd. Indkaldelsesbeslutningen krævede ifølge loven en konkret vurdering af de berørte lokalplanforslag)
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98.502

(Afskedigelse grundet samarbejdsvanskeligheder. Det kommunale tilsyns kompetence og undersøgelsesforpligtelse i afskedigelsessager)

97.74

(Direktoratet For Arbejdsløshedsforsikringen kunne ikke blot som led i
tilsynsbeføjelsen over for medlemmerne træffe bindende afgørelser om
tilbagebetaling og ikendelse af sanktioner. Derimod kunne direktoratet
give A-kassen konstaterende pålæg)

97.97

(Bygge- og Boligstyrelsen havde et almindeligt sektortilsyn med de almennyttige boligselskaber og med, om lovgivningen på området blev
overholdt. Et sektortilsyn antages at have karakter af et konstaterende legalitetstilsyn)

97.345,
(98.821)

95.289,
(97.431)

(I nogle sager om forældrebetaling i folkeskolen for lejrskoler mv. havde
Undervisningsministeriet udtalt sig som et led i ministeriets ulovbestemte ressorttilsyn med folkeskolen. På baggrund heraf burde ministeriet
bl.a. have søgt at klargøre retstilstanden)

(Sundhedsstyrelsen havde som tilsynsmyndighed ikke underkastet en
klage en tilstrækkelig fyldestgørende undersøgelse)

95.335

(Omfanget af ministeriers almindelige tilsynsforpligtelse. Kritik af, at
Undervisningsministeriet ikke som led i ministeriets tilsynsbeføjelse
havde påtalt, at begrundelsen for den trufne afgørelse var utilstrækkelig,
og at bedømmelsen af den trufne afgørelse byggede på en ukorrekt vurdering og periodisering af sagens oplysninger)

94.73

(Finanstilsynets regeludstedelse var ikke omfattet af Erhvervsankenævnets kompetence, men derimod af industriministerens kontrol. Det forhold, at Finanstilsynet direkte i loven er bemyndiget til at udstede regler,
havde ikke nogen betydning, idet der ikke var særlige holdepunkter for
at afskære ministerens adgang til at styre udfaldet af den underordnede
myndigheds beslutninger gennem tjenestebefalinger)

94.143

(Forvaltningslovens afgørelses- og partsbegreb i relation til de kommunale tilsynsmyndigheders virksomhed)

94.196

(Dagbladet Information klagede over, at Det Kongelige Teater på grund
af avisens negative omtale af teatret ikke ønskede at annoncere i avisen.
Kulturministeriet afviste at være rekursmyndighed i sagen. Der var imidlertid lovfæstet et over-/underordnelsesforhold mellem ministeriet og teatret. Som følge heraf var ministeriet forpligtet til at føre tilsyn med, at
teatrets virksomhed var i overensstemmelse med lovgivningen, herunder
retsgrundsætninger)
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93.82

(Reglerne om Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens tilsyn med
A-kasser kunne ikke antages at give direktoratet en selvstændig beføjelse
til at træffe afgørelser om forhold mellem kasserne og medlemmerne,
hvorom der i øvrigt ikke var fastsat regler)

93.327

(Annullation af karakter. Reformatio in pejus. Rektors afgørelse til skade
for klager var begrundet i reglerne i styrelsesloven om rektors
legalitetstilsyn – og ikke efter eksamensbekendtgørelsen, hvor der er et
forbud mod, at en klage fører til et for klageren mindre gunstigt resultat
– hvorfor der ikke var anledning til kritik)

92.250,
(94.517)

(Det sociale sektortilsyn. Socialministeriet havde en ganske vidtgående
adgang til inden for sit ressortområde at afgive vejledende udtalelser om
lovgivningens indhold og anvendelse. Udtalelser kunne også gives med
udgangspunkt i konkrete sager)

91.178

(Kommunaltilsynet kunne lade være med at anvende annullation eller
tvangsbøder, selv om ressortorganet havde udtalt, at der forelå en klar
ulovlighed)

90.83

(Spørgsmål om tilsynsmyndighedernes pligt til at behandle klager. En
tilsynsmyndighed er ikke forpligtet til at behandle alle klager. Der består
på den anden side en pligt til at realitetsbehandle henvendelser, i hvilke
der rejses konkret begrundet mistanke om, at der foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning. Heraf følger, at en myndighed som minimum må foretage en vurdering af, om en henvendelse rejser en sådan
mistanke)

89.213

(Det forhold, at et ministerium som sektormyndighed var tillagt en tilsynsbeføjelse, medførte alene, at ministeriet var beføjet til at holde sig
underrettet om udviklingen på området og til at udtale sig vejledende om
sin opfattelse af forholdene)

85.43

(Over for Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, Ankenævnet for
Arbejdsløshedsforsikringen og Arbejdsministeriet rejst spørgsmål om
rækkevidden af direktoratets kompetence som tilsynsmyndighed i sager
om efterløn – særligt i relation til spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt
at stille krav om aktuel rådighed i forhold til efterlønsmodtagere eventuelt flere år efter, at efterløn var bevilget)

84.61

(Kommunaltilsynet havde ingen pligt til at prøve ressortinstansernes udtalelser, medmindre der forelå nullitet)
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80.723

(Et socialudvalg afslog at yde A flyttehjælp efter bistandslovens § 47.
Amtsankenævnet traf efter klage afgørelse om, at socialudvalget skulle
yde A flyttegodtgørelse. Den Sociale Ankestyrelse tiltrådte efter klage
fra det sociale udvalg udvalgets afslag på flyttehjælp. Efter henstilling
fra Indenrigsministeriet udbetalte kommunen flyttehjælp til A)

78.564

(Hvis en rekursinstans har truffet realitetsafgørelse om ulovligheden af
en kommunal forvaltningsakt, må kommunaltilsynet lægge til grund, at
der forligger en klar ulovlighed, medmindre rekursafgørelsen er så åbenbart og/eller groft ulovlig, at den må anses for en nullitet)

78.619

(Udtalelse til bl.a. Socialministeriet og Indenrigsministeriet vedrørende
det generelle spørgsmål om de kommunale tilsynsmyndigheders gennemtvingelse af afgørelser truffet af amtsankenævn eller Den Sociale
Ankestyrelse i henhold til bistandsloven over for primærkommunerne)

3.6.4. Domstolsprøvelse
Nedenfor er omtalt en række domme, der særligt angår spørgsmålet om, i hvilket omfang
domstolene prøver forvaltningens skønsmæssige afgørelser, og i hvilket omfang f.eks. endelighedsbestemmelser afskærer eller begrænser domstolenes prøvelse. Det henvises i øvrigt til beskrivelsen af disse spørgsmål i kapitel 2 ovenfor.
2006.405 H

(Der var ikke et fornødent sikkert grundlag til at tilsidesætte det af Det
Sociale Nævn og senere Den Sociale Ankestyrelse udøvede skøn over,
om en person med en fibromyalgilidelse var berettiget til forhøjet
almindelig førtidspension)

2006.526 H

(I en sag om førtidspension var borgerens erhvervsevne efter Højesterets
opfattelse på baggrund af foreliggende speciallægeerklæringer og
arbejdsprøvning nedsat med 2/3 og ikke kun halvdelen som fastsat af de
sociale myndigheder. Borgeren fik derfor tilkendt mellemste
førtidspension i stedet for forhøjet almindelig førtidspension)

2006.612 H

(Domstolene anset for kompetente til at tage stilling til, fra hvilket tidspunkt 2-måneders-fristen for ansøgning om genoprettelse af patent, jf.
patentlovens § 72, skulle regnes. Der var derfor ikke grundlag for at
hjemvise sagen til patentmyndighederne med henblik på, at disse skulle
træffe en ny afgørelse i medfør af patentlovens § 72, stk. 1, 2. pkt. Patent- og Varmemærkestyrelsen frifundet, da fristen for ansøgning om
genoptagelse ansås for overskredet)

2006.639 H

(Påstand om, at sagsøger skulle tillægges opholdstilladelse afvist, da
Grundlovens § 63 ikke giver domstolene hjemmel til at tillægge sagsøgeren opholdstilladelse i Danmark)
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2006.1085 H

(Fastslået, at domstolene efter fast praksis ikke prøver skattemyndighedernes værdiskøn. Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes afgørelse om afslag på revision af ejendoms- og grundværdiansættelse, da skatteydere ikke har retskrav på revision af værdiansættelse)

2006.1149 H

(Fortolkningen af tilknytningskriteriet i dagældende udlændingelovs § 9,
stk. 2, nr. 1, var et retligt spørgsmål, der kunne efterprøves af
domstolene. Det kunne ligeledes efterprøves, om den pågældende
udlænding opfyldte dette kriterium. Det var imidlertid et
forvaltningsretligt skøn, om der på denne baggrund kunne meddeles
opholdstilladelse. Sagen hjemvistes på grund af mangelfuld
begrundelse)

2006.1370 Ø

(Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integrations bevisbedømmelse, idet
ministeriet udelukkende havde lagt vægt på en udtalelse fra
Retslægerådet om, at en ansøger om familiesammenføring var over 18
år, selv om der forelå modstridende irakisk id-kort og tro og loveerklæring)

2006.1831 H

(Spørgsmålet om næstformanden i Flygtningenævnet var inhabil, da hun
traf afgørelse i en række asylsager, var et selvstændigt retsspørgsmål, der
uanset endelighedsbestemmelsen i udlændingelovens § 56, stk. 8, kunne
påkendes særskilt af domstolene. Højesteret fandt ikke, at næstformanden var inhabil som følge af dennes arbejde som international dommer i
Kosovo. Domstolene var derimod som følge af udlændingelovens § 56,
stk. 8, afskåret fra at efterprøve næstformandens skøn over, om sagen
burde behandles i det samlede nævn, eller om den kunne afgøres på
skriftligt grundlag af denne alene, jf. § 53, stk. 4, og sagen afvistes derfor)

2005.320 H

(Byretten havde underkendt et afslag på en ansøgning om alkoholbevilling som ugyldigt, da behandlingen af sagen havde været behæftet med
væsentlige sagsbehandlingsfejl. Ansøgeren krævede på denne baggrund
erstatning. Efter bevisførelsen fandt Højesteret det imidlertid godtgjort,
at de pågældende mangler havde været uden betydning for indholdet af
kommunens oprindelige afgørelse. På denne baggrund havde kommunen
ikke pådraget sig et erstatningsansvar)

2005.349 H

(Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra
virksomheder, at de vejledende grænseværdier for støjbelastningen er
afhængige af områdetypen, og at denne normalt bestemmes ud fra den
planlagte anvendelse. Et område var tidligere blevet henregnet til områdetype 5, men Miljøstyrelsen havde ændret arealets status, hvilket blev
prøvet under sagen. Da der ikke efterfølgende var sket nogen ændring i
områdets retlige status, ligesom det ikke var godtgjort, at der var sket re-
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levante ændringer vedrørende de faktiske forhold, fandt Højesteret, at
Miljøstyrelsen ikke havde været berettiget til at foretage en anden kategorisering)
2005.590 H

(På baggrund af syns- og skønsrapport forhøjede Højesteret den af
Taksationskommissionen fastsatte erstatning for ekspropriation af
ejendom til anlæg af motorvej)

2005.1070 Ø

(En kommune afslog at give en dispensation til at anvende et sommerhus
til helårsbeboelse og gav herefter efter planloven et påbud om, at
borgeren, der anvendte sit sommerhus til helårsbeboelse, skulle fraflytte
dette. Påbudet blev påklaget til Naturklagenævnet, der hjemviste sagen
til fornyet behandling. Borgeren blev imidlertid frifundet for straf, da
kommunens påbud om fraflytning led af den mangel, at kommunen ikke
efter at sagen var blevet hjemvist på ny havde taget stilling til
dispensationssspørgsmålet, inden man gav endnu et påbud)

2005.1141 Ø

(Ikke godkendt, at Naturklagenævnet havde skønnet åbenbart urigtigt
ved at ophæve Fredningsnævnets afgørelse om ikke at frede et område
tidligere reserveret til motorvej og hjemvise sagen til nævnet med
henblik på ny afgørelse om fredning. Naturklagenævnet blev dermed
frifundet)

2005.1350 H

(Ikke fornødent sikkert grundlag til at tilsidesætte ankestyrelsens skøn
vedrørende fastsættelse af førtidspension)

2005.1666 Ø

(Formanden for Retslægerådet traf beslutning om, at kun to sagkyndige i
stedet for normalt tre sagkyndige skulle medvirke ved rådets udtalelser.
Da denne beslutning ikke var baseret på et åbenbart urigtigt grundlag eller havde ført til et åbenbart urigtigt indhold, blev den følgelig ikke tilsidesat)

2005.1709 H

(Der var ikke det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte
ankestyrelsens skøn, hvorefter en invaliditetsydelsesansøger ville have
været berettiget til førtidspension, hvis hun ikke havde haft
erhvervsarbejde)

2005.2191 H

(På grund af en fejl var en kommune ikke opmærksom på, at en grund,
der blev udlagt som offentlig strandpark i en lokalplan, ikke var omfattet
af reglerne om strandbyggelinie. Lokalplanen blev kendt ugyldig for så
vidt angår den pågældende ejendom. Da det ikke med sikkerhed kunne
fastslås, hvad ejendommen ville have været udlagt som, hvis kommunen
havde været opmærksom på undtagelsen fra strandbyggelinien, var der
dog ikke adgang til rettelse af lokalplanen)
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2005.2650 Ø

(Landsretten tog stilling til spørgsmålet om suspension af det offentliges
håndhævelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål efter samme
kriterier som anvendtes ved suspension af administrative afgørelser.
Landsretten fandt, at det offentliges interesse i at opretholde en effektiv
kontrol med spilmarkedet måtte veje tungere end den pågældendes risiko
for et rent økonomisk tab, der i øvrigt tillige var værnet af de
erstatningsretlige regler. På dette grundlag kunne loven ikke
suspenderes)

2005.2809 H

(Da Naturklagenævnet fuldt ud havde efterprøvet spørgsmålet om forståelse af begrebet én bolig i en lokalplan, og da de nedlagte påstande
ikke krævede kommunens selvstændige medvirken, var kommunen ikke
rette sagvolder og blev frifundet)

2005.2923 H

(Da en kommune ikke havde foretaget en selvstændig risikovurdering af
den resterende forureningsfare, efter at en borger havde fjernet forurening ned til 2,6 m og ikke ned til 4 m som pålagt af kommunen, sammenholdt med de nødvendige omkostninger til oprensning, var kommunens påbud, om at fjerne den resterende forurening, ugyldigt. Højesteret
frifandt dog kommunen for en påstand om, at kommunen skulle anerkende, at den foretagne rensning var tilstrækkelig, da kommunen skulle
have mulighed for selv at foretage den nødvendige risikovurdering)

2004.104 H

(Ikke utilstrækkelig vejledning, at Plantedirektoratet henviste til
gældende praksis og regler vedrørende salg af foderstoffer, da det ikke
var godtgjort, at foderproducenten forinden over telefonen havde oplyst
direktoratet om den påtænkte produktionsmetode, der konkret ikke var
tilladt efter reglerne. Plantedirektoratet derfor frifundet for
erstatningsansvar. Det havde været Kammeradvokatens vurdering, at
direktoratet havde pådraget sig et erstatningsansvar, og sagsøgeren
havde derfor fået et forligstilbud, som der imidlertid ikke kunne opnås
enighed om. Landbrugs- og Fiskeriministeriet var ikke under sagen
bundet af det fremsatte tilbud)

2004.256 Ø

(Ikke grundlag for at pålægge en fader tvangsbøder indtil han udleverede
sin datter til samvær med moderen, da en af statsamtet fastsat samværsresolution i mellemtiden som følge af en klage var blevet ophævet af Civilretsdirektoratet)

2004.727 H

(En udlænding gjorde indsigelse mod Flygtningenævnets afslag på asyl.
Efter indsigelsen havde Flygtningenævnet misforstået retsgrundlaget, og
nævnets begrundelse var mangelfuld, ligesom nævnet ikke havde taget
stilling til, hvilken betydning det havde, at den pågældende udlænding
var militærnægter. Udlændingen var ikke afskåret fra at få prøvet disse
spørgsmål ved domstolene som følge af endelighedsbestemmelsen i ud-
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lændingeloven. Høhesteret hjemviste derfor sagen til fornyet behandling
i landsretten)
2004.845 H

(Retlig efterprøvelse af disciplinær afskedigelse af tjenestemand omfattede også en prøvelse af forhørslederens konklusion og indstilling)

2004.904 V

(Selv om en afgørelse om afskedigelse af en organist var truffet i medfør
af en ulovlig administrativ praksis, blev afskedigelsen ikke kendt
ugyldig, da organisten ikke havde nedlagt påstand om fortsat ansættelse,
og da hun nu var beskæftiget i anden organiststilling.
Afskedigelsesmyndigheden blev anset som erstatningsansvarlig, og
organisten fik erstatning for mistet løn, feriepenge, pension og udgifter
til advokat, som bl.a. var afholdt i forbindelse med en klage til ombudsmanden forud for domstolsprøvelsen. Derimod fik organisten ikke godtgørelse for tort)

2004.1041 H

(Højesteret fandt ikke det fornødne sikre grundlag til at tilsidesætte Den
Sociale Ankestyrelses skøn af en trykkers erhvervsevnetab)

2004.1378 V

(En sag om, hvorvidt en afskedigelse er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan kræves gjort
til genstand for behandling ved voldgift. Ved voldgift forstås i almindelighed, at parterne i stedet for at lade en tvist afgøre af domstolene enes
om at lade den afgøre af en eller flere tredjemænd, som de selv vælger
hertil, eller om hvis valg de selv træffer bestemmelse. I overensstemmelse hermed må overenskomstens bestemmelse om forumvalg uanset anvendelsen af ordet »kan« forstås således, at sagen, såfremt den faglige
organisation vælger at føre den, skal afgøres ved voldgift. Landsretten
tiltrådte på denne baggrund, at spørgsmålet om, hvorvidt nogle konkrete
afskedigelser havde været urimelige og ikke begrundet i arbejdstagernes
eller ansættelsesmyndighedens forhold, ifølge overenskomsten skulle
afgøres ved voldgift)

2004.1464 H

(En borger havde fået fuldt ud medhold i forhold til en række spørgsmål.
Borgeren var imidlertid utilfreds med begrundelserne herfor, hvorfor sagen blev indbragt for domstolene. Det fandtes ikke sandsynliggjort, at
borgeren havde en retlig interesse i at få prøvet disse spørgsmål, hvorfor
sagen blev afvist)

2004.1513 H

(En kommune var ikke berettiget til at indbringe Naturklagenævnets afgørelse vedrørende planloven for domstolene, da Naturklagenævnet for
så vidt angår retlige spørgsmål var rekursinstans i forhold til kommunens
afgørelse. Der var ikke i planloven hjemmel for kommunen til at indbringe nævnets afgørelser for domstolene, og kommunen havde ikke påvist en sådan konkret – økonomisk eller anden – interesse i at få prøvet
rigtigheden af nævnets praksis, at den havde søgsmålskompetence)
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2004.1838 H

(Der var ikke grundlag for at tilsidesætte en afgørelse truffet af Justitsministeriet, da der ikke var grundlag for at fastslå, at ministeriet havde
overtrådt rammerne for sin skønsudøvelse)

2004.1849 H

(Efter en gennemgang af indholdet af lokalplan fandt Højesteret, at et
projekt, der indebar opførelsen af en Bilka i Horsens, var i strid med lokalplanens principper såvel med hensyn til områdets anvendelse som
med hensyn til bebyggelsens udformning og placering. Højesteret fandt
derfor, at kommunen ikke efter planlovens § 19, stk. 1, havde hjemmel
til at give de dispensationer fra lokalplanen, som var nødvendige for projektets gennemførelse)

2004.1994 Ø

(I forbindelse med en sag om ulovligt fiskeri udtalte landsretten, at det af
præventive grunde er vigtigt, at der på et særlovsområde som det pågældende, hvor der er tale om et stort antal overtrædelser, og hvor kontrollen
er vanskelig, følges en ensartet og passende streng praksis. Da der ikke
var grundlag for at fravige praksis i den konkrete sag, skulle der tillige
ske konfiskation)

2004.2794 V

(Eksempel på domstolenes anvendelse af adgangen til at stille spørgsmål
til parterne med henblik på at sikre rigtige og lovlige afgørelser. I en
forældremyndighedssag var forældrene flyttet fast sammen på ny.
Landsretten udtalte på den baggrund følgende: »Landsretten har på denne baggrund rejst spørgsmålet om, hvorvidt der er hjemmel til at ophæve
den fælles forældremyndighed, jf. lov om forældremyndighed og samvær § 8. Parterne har haft lejlighed til at udtale sig herom. Da parterne på
ny er flyttet sammen, inden der er afsagt endelig dom i sagen, er der ikke
hjemmel til at ophæve den fælles forældremyndighed, jf. lov om forældremyndighed og samvær § 8. Landsretten ophæver derfor byrettens
dom og afviser sagen fra domstolene«)

2004.2827 V

(En borgers krav på førtidspension var som fastslået af Det Sociale
Nævn i henhold til forældelsesloven. På forespørgsel fra landsretten blev
det imidlertid tilkendegivet, at kravet i en yderligere periode ikke ville
være forældet, hvis myndigheden havde efterlevet ankestyrelsens praksis
herom. På denne baggrund fundet, at det ville stride mod
lighedsgrundsætningen at fastholde, at kravet var forældet)

2004.2893 H

(Oplysning i klagevejledning om, at afgørelsen inden 3 måneder kunne
indbringes for domstolene, var ikke i overensstemmelse med forvaltningslovens § 26, idet der, selv om fristen skulle regnes fra afgørelsens
dato, ikke var givet oplysning herom. Der var alene givet oplysning om
fristens længde. Fristen fandtes således først at kunne regnes fra skatteyderens modtagelse af afgørelsen)
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2003.787 Ø

(En fagforening anlagde sag mod Arkitektskolen med påstand om erstatning for ugyldig opsigelse. I overenskomsten var en bestemmelse om, at
sådanne spørgsmål skulle afgøres ved faglig voldgift. Sagen blev derfor
afvist for så vidt angår dette spørgsmål, jf. lov om Arbejdsretten, der ikke gav valgfrihed mellem prøvelsesforum. Resultatet ikke i strid med
EMRK)

2003.798 H

(En kommune havde givet påbud om at undersøge omfanget mv. af udsivning fra olietank uden at oplyse om, at der var en frist på seks måneder for indbringelse af afgørelsen for domstolene. I forbindelse med sag
anlagt mod kommunen om erstatning for udgifterne gjorde kommunen
først i det afsluttende processkrift gældende, at pågældende ikke havde
overholdt søgsmålsfristen. Landsretten frifandt på dette grundlag. Højesteret fandt, at kommunen under disse omstændigheder havde frafaldet
at gøre gældende, at sagen var anlagt for sent. Dommen ophævedes og
sagen blev hjemvist til landsretten)

2003.1150 H

(En kommune havde givet dispensation til, at amtet kunne opføre en
bygning i strid med den gældende lokalplan. En nabo klagede over afgørelsen til Naturklagenævnet, der ikke gav naboen medhold. Retten udtalte, at planloven ikke angiver, hvilken myndighed der skal sagsøges, når
både kommunen og Naturklagenævnet (efter klage) har truffet afgørelse
i sagen. Da sagen drejer sig om berettigelsen af en meddelt dispensation
og om, hvorvidt kommunen og amtet er erstatningspligtige mv., er
kommunen og amtet rette sagsøgte)

2002.1 H

(Ved anlæggelse af motorvej eksproprieredes en del af A’s ejendom
og der blev pålagt en række rådighedsbegrænsninger. Taksationskommissionen tildelte A erstatning for disse indgreb, men afviste, at A
var berettiget til erstatning for støjgener. Domstolene ændrede Taksationskommissionens kendelse. I Højesteret erkendte Trafikministeriet,
at støjgenerne oversteg tålegrænsen, og Højesteret foretog herefter en
konkret vurdering og fastsatte på den baggrund skønsmæssigt erstatningen)

2002.55/2 H

(Domstolene ansås for kompetente til at prøve, om beslutning om enrumsanbringelse af en strafafsoner reelt var begrundet i usaglige, politiske hensyn og ikke i en undvigelsesrisiko. Sagen hjemvist til behandling i landsretten)

2002.91 H

(En ansøger søgte helbredsbetinget førtidspension pga. fibromyalgi.
Betingelsen for at opnå dette var, at ansøgerens erhvervsevne var varigt nedsat med mindst halvdelen. På baggrund af oplysningerne fra
Retslægerådet og oplysningerne om omfanget af ansøgerens oversættelsesarbejde, fandt Højesteret det ikke godtgjort med fornøden sikkerhed, at ansøgerens erhvervsevne var nedsat med mindst halvdelen)
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2002.186 V

(Kommune erstatningsansvarlig for en grundejers tab ved værdiforringelse af hans ejendom som følge af, at kommunen ikke havde opretholdt et vilkår i en udstykningstilladelse for en ejendom beliggende
foran grundejerens om, at udstykningen kun måtte bebygges i ét plan.
Da kommunen havde meddelt grundejerforeningen, at man ville stille
dette vilkår, havde grundejerforeningen med rette kunne forvente, at
kommunen ville fastholde dette vilkår, da kommunen ikke underrettede grundejerforeningen om andet)

2002.406 H

(Domstolene var afskåret fra at prøve Flygtningenævnets afgørelse
som følge af endelighedsbestemmelsen i udlændingelovens § 56 stk.
7. De forhold, som sagsøgeren havde påberåbt sig i sagen, havde ikke
karakter af sagsbehandlingsfejl og var så tæt forbundet med bevisvurderingen, at domstolene som følge af endelighedsbestemmelsen var
afskåret fra at tage stilling til forholdene)

2002.757 H

(Kommune havde givet afslag på ansøgning om dispensation fra en
lokalplan. Naturklagenævnet opretholdt kommunens afgørelse med
henvisning til, at kommunen havde hjemmel til at træffe den pågældende afgørelse. Fastslået, at ansøgerne kunne anlægge sag mod
kommunen med påstand om, at kommunen skulle træffe en afgørelse
af et nærmere bestemt indhold, da en eventuel dispensation fra lokalplanen skulle udstedes af kommunen. Sagen ansås derfor med rette at
være anlagt mod kommunen)

2002.796 H

(Domstolene fastslog, at i sager om forhandling af kollektive overenskomster mellem en offentlig myndighed og faglige organisationer,
burde domstolene vise betydelig tilbageholdenhed ved prøvelsen af,
om afvisning af forhandling om overenskomstaftale indebar en tilsidesættelse af de forvaltningsretlige principper, da overenskomstforhandling fandt sted indenfor det almindelige arbejdsretlige system. Derfor
fandtes der ikke tilstrækkelig holdepunkter for at kritisere Finansministeriets afvisning af at forhandle overenskomst med Søværnets Konstabelforening)

2002.898 Ø

(Aftale om ansættelse i individuel jobtræning, der udelukkede muligheden for domstolsprøvelse af spørgsmålet om arbejdsgiverens oplysningspligt, var i strid med den ret, der normalt tilkom uorganiserede
lønmodtagere til at anlægge sag ved domstolene om uoverensstemmelser i ansættelsesforholdet. Landsretten tog derfor ikke kommunens
afvisningspåstand til følge)

2002.1069 V

(Et kunstmuseum var tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven. Museet havde ikke udnyttet den særlige adgang til domstolsprøvelse af
pålæg i medfør af dyreværnslovens § 23. Retten fandt, at grundlaget
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for pålægget var genstand for prøvelse under straffesagen, selv om adgangen til domstolsprøvelse af pålægget ikke var udnyttet)
2002.1136 Ø

(En halinspektør, der var omfattet af faglig overenskomst, blev afskediget af en kommune. Den faglige organisation deltog som bisidder i
to tjenstlige samtaler forud for afskedigelsen, ligesom halinspektøren
var i kontakt med organisationen. Halinspektøren anlagde sag ved de
almindelige domstole med krav om godtgørelse for uberettiget afsked.
Byretten afviste sagen i overensstemmelse med kommunens principale
påstand, jf. arbejdsretsloven. Landsretten anførte, at den faglige organisation, der var bekendt med afskedigelsen, ikke før udløbet af fristen
i overenskomsten på en måned tog initiativ til at indlede fagretlig behandling af afskedigelsen. Det fandtes herefter godtgjort, at organisationen ikke havde ønsket en fagretlig behandling af sagen, og pågældende var derfor berettiget til at anlægge sag i anledning af afskedigelsen ved de almindelige domstole. Byretsdommen blev derfor ophævet
og sagen hjemvist)

2002.1253 H

(Ved en bekendtgørelse forbød miljøministeren anvendelsen af et stof.
Producenten af et sprøjtemiddel, i hvilket stoffet indgik, anlagde retssag mod miljøministeren med påstand om, at forbudet var ugyldigt
som stridende mod et EU-direktiv. Producenten fremsatte samtidig
begæring om, at søgsmålet tillagdes opsættende virkning. Søgsmålet
blev ikke tillagt opsættende virkning, idet hensynet til producentens
rent økonomiske interesser ikke over for hensynet til gennemførelsen
af Miljøministeriets forvaltningsakter kunne begrunde dette)

2002.1472 H

(Patientskadeankenævnet omgjorde en af Patientforsikringsforeningen
truffet afgørelse. Patientforsikringsforeningens opgave var efter lov
om patientforsikring at træffe afgørelser om erstatning med bindende
virkning. Afgørelserne kunne dog ankes til Patientskadeankenævnet.
Højesteret fandt, at det måtte kræve udtrykkelig lovhjemmel, hvis Patientforsikringsforeningen skulle kunne indbringe Patientskadeankenævnets afgørelser for domstolene, og da dette ikke var tilfældet, havde Patientforsikringsforeningen ikke søgsmålskompetence i sagen)

2002.1840 H

(En fagforening indgav på vegne af et medlem en anmeldelse af en »erhvervsskade«. Sikringsstyrelsen afviste anmeldelsen allerede på grund af
overskridelse af anmeldelsesfristen i arbejdsskadeforsikringsloven på et
år, hvilket blev stadfæstet af Den Sociale Ankestyrelse. Efter at medlemmet under en erstatningssag mod sin arbejdsgiver havde afgivet en
indenretlig forklaring, og der var indhentet erklæring fra Retslægerådet,
anmodede fagforeningen den 3. august 1994 Arbejdsskadestyrelsen om
at genoptage sagen, hvilket blev afslået af Sikringsstyrelsen og derpå af
ankestyrelsen. Landsretten udtalte, at medlemmet havde været udsat for
en arbejdsulykke. Da der havde været særlig grund til at bortse fra an-

559

3.6.4. Domstolsprøvelse
meldelsesfristen i arbejdsskadeforsikringsloven, blev sagen derpå hjemvist til fornyet behandling ved de administrative myndigheder. Under
den fornyede behandling traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om, at
medlemmet havde et erhvervsevnetab på 65 %, og at han havde ret til
løbende ydelser med virkning fra det tidspunkt, hvor fagforeningen anmodede om genoptagelse af sagen. Afgørelsen blev stadfæstet af ankestyrelsen, hvorefter fagforeningen på ny indbragte sagen, denne gang
med påstand om, at ydelserne skulle tillægges med virkning fra det tidspunkt, hvor Sikringsstyrelsen traf den første afgørelse i sagen. Udtalte, at
den lægelige erklæring af 26. august 1986 indgik i sagens akter, da Sikringsstyrelsen traf den første afgørelse, og at der ikke senere var tilføjet
relevante oplysninger om det faktiske forløb, heller ikke under medlemmets indenretlige forklaring i erstatningssagen mod arbejdsgiveren. Sikringsstyrelsen burde derfor ikke have afvist sagen på grund af fristoverskridelse, men under en realitetsbehandling have truffet afgørelse om, at
der forelå en arbejdsulykke, således som det senere blev fastslået ved
landsrettens dom. Under sagen for Højesteret var det oplyst, at det var
ankestyrelsens praksis under en genoptaget sag om erhvervsevnetabserstatning at lade den nye afgørelse få virkning fra tidspunktet for den
oprindelige afgørelse, hvis det konstateredes, at denne havde været behæftet med væsentlige fejl eller mangler og derfor havde fået et indhold,
der var materielt forkert. I overensstemmelse med denne praksis fandt
Højesteret, at medlemmets erhvervsevnetabserstatning skulle tillægges
virkning fra Sikringsstyrelsens oprindelige afgørelse)
2002.1866 V

(Domstolenes prøvelse af et statsamts afgørelse efter værgemålsloven
omfatter ikke statsamtets afgørelse i medfør af lovens § 11 om, hvem der
skal beskikkes som værge)

2002.2721 V

(Anmodning om indbringelse for landsretten af en afgørelse truffet af
Den Sociale Ankestyrelse om fortsat anbringelse uden for hjemmet af et
barn var fremsat 2 dage for sent. Landsretten fandt imidlertid, at der forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at der var grundlag for at
bortse fra fristoverskridelsen)

2002.2745 Ø

(En udlejer kunne ikke få huslejenævnet til at forhåndsgodkende den
ønskede leje efter en gennemgribende renovering af en lejlighed. Vedrørende muligheden for at indbringe sagen for domstolene udtalt, at
der må kræves lovhjemmel eller andet sikkert grundlag for at antage,
at en forvaltningsmyndigheds afgørelser er endelige. Reale grunde taler således for, at disse afgørelser skal kunne indbringes for boligretten, og da der hverken i lovens forarbejder eller på andet grundlag er
sikre holdepunkter for, at huslejenævnenes afgørelser, der ikke er genstand for administrativ rekurs, skulle være endelige, kunne sagen undergives realitetsbehandling ved boligretten)
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2001.45 H

(Fogedretten var ikke afskåret fra at prøve rigtigheden af en administrativ afgørelse om børnebidragspligt truffet af statsamtet og stadfæstet af
Civildirektoratet, da hverken selve ordlyden af loven eller bemærkningerne til loven gav holdepunkter herfor)

2001.67 H

(Væsentlig forhøjelse af erstatningen for eksproprieret landbrugsareal, da
det var sandsynliggjort ved syn og skøn, at tabet var væsentligt større
end antaget af de takserende myndigheder)

2001.111 H

(Nogle borgere havde i forbindelse med en klage til Naturklagenævnet
over en række byggetilladelser fra en kommune fået medhold i, at de
meddelte byggetilladelser var ugyldige. Kommunen udstedte derefter en
række nye byggetilladelser, hvorom borgerne fik underretning og modtog klagevejledning. Borgernes klage herover blev imidlertid ikke indgivet rettidigt og blev derfor afvist, hvilket betød af byggetilladelserne stod
ved magt. På denne baggrund ønskede borgerne at indbringe de oprindelige afgørelser fra Naturklagenævnet – hvori man havde fået medhold,
idet man var uenig i de af nævnet givne begrundelser – for domstolene.
Dette blev afvist af Højesteret, da borgerne havde fået medhold i de afgørelser, som de ville indbringe, og da de nyudstedte byggetilladelser
stod ved magt)

2001.199 V

(Ekspropriationskommissionen havde endnu ikke truffet en afgørelse om
ekspropriation af sagsøgers jord og da domstolsprøvelse af en ekspropriations lovlighed forudsætter, at der er truffet afgørelse om ekspropriation, blev sagen afvist)

2001.768 H

(Selv om bedømmelsen af, hvorvidt betingelserne for at opnå førtidspension er opfyldt, til dels beror på en bevisvurdering af skønsmæssig karakter, omfatter domstolenes bedømmelse af disse sager, om de retlige
betingelser i de relevante bestemmelser mv. er opfyldt. Dog skal der ved
prøvelsen tages hensyn til, at de administrative myndigheder gennem
behandling af et stort antal sager har opnået en særlig erfaring, og at de
bistås af fast tilknyttede lægekonsulenter. Der skal derfor foreligge et
sikkert grundlag for, at domstolene kan tilsidesætte en afgørelse, jf. også
U 2000.645 H. I den konkrete sag tilpligtedes den Sociale Ankestyrelse
til at omgøre sin afgørelse, således at den pågældende borger skulle have
førtidspension på mellemste niveau)

2001.861 H

(To nigerianske statsborgere havde af Flygtningenævnet fået afslag på
asyl og indbragte derefter sagen for domstolene, idet man gjorde gældende, at der i forbindelse med Flygtningenævnets sagsbehandling var
begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, herunder at en sprogtest var forkert. Højesteret fastslog, at de påberåbte forhold vedrørende sprogtesten
ikke angik Flygtningenævnets bevisbedømmelse, og at disse forhold ikke kan karakteriseres som sagsbehandlingsfejl. Da domstolsprøvelsen af
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Flygtningenævnets afgørelser er begrænset af endelighedsbestemmelsen
i udlændingelovens § 56, stk. 7 til kun at angå prøvelse af retsspørgsmål,
herunder mangler ved afgørelsesgrundlagt, sagsbehandlingsfejl og ulovlig skønsudøvelse, afviste Højesteret herefter sagen. Med hensyn til fortolkningen af endelighedsbestemmelsen i udlændingeloven er der i
dommen henvist til U 1997.1157 H og U 1999.1243 H)
2001.956 Ø

(I 1995 ansøgte en borger en kommune om forhøjet førtidspension, men
sagen blev først afsluttet i 1998 ved, at borgeren fik tilkendt forhøjet
pension. Borgeren sagsøgte derefter kommunen med påstand om, at få
erstattet det tab, som han havde lidt ved, at kommunen var så langt tid
om at nå til en afgørelse. Byretten fandt, at sagsbehandlingstiden i sig
selv var af en ansvarspådragende karakter. Dette blev imidlertid afvist af
Landsretten, der anførte at kommunen i den periode, hvor borgerens
konkrete sag blev behandlet, modtog et øget antal pensionssager og samtidig havde en vis personalemangel, hvorfor det af hensyn af politiskøkonomisk karakter var nødvendigt at prioritere de indkomne sager)

2001.1043 H

(Indbringelse af en kendelse fra Advokatnævnet, som fratog en advokat
retten til at udøve advokatvirksomhed for landsretten, blev ikke tillagt
opsættende virkning. Udgangspunktet i retsplejelovens § 147 e, stk. 3,
blev således fraveget, og advokaten måtte ikke udøve advokatvirksomhed, indtil sagen var afgjort. Baggrunden herfor var bl.a., at advokaten
også efter en Højesteretsdom herom havde tilkendegivet, at han forsat
ikke agtede at overholde klientkontoreglerne.)

2001.1486 H

(Landssamarbejdsudvalget, der er nedsat i henhold til landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation, traf afgørelse om at fastsætte en højestegrænse for en
læges tilskud fra den offentlige sygesikring. Det tilkommer domstolene
at prøve om en afgørelse af denne karakter er berettiget, og en endelighedsbestemmelse i overenskomsten kunne ikke afskære denne efterprøvelse)

2001.1570 V

(Efter § 124, stk. 1, i lov om social service kunne visse af Den Sociale
Ankestyrelses afgørelser kræves forelagt for landsretten. Ønskede man
en sag indbragt for landsretten, skulle man rette henvendelse til ankestyrelsen herom inden 4 uger efter, at klageren havde fået meddelelse om
afgørelsen. Fristen kunne ikke regnes fra et tidligere tidspunkt end fra
det tidspunkt klagerens beskikkede advokat modtog afgørelsen)

2001.1594 V

(Skov- og Naturstyrelsen havde givet tilladelse til genindførelse af bæveren i Danmark. Tilladelsen var meddelt på grundlag af den vurdering af
de miljømæssige konsekvenser ved en udsætning af bævere i to angivne
områder i Ringkjøbing Amt, som styrelsen havde foretaget i udkastet til
planen for udsætningen. Amtet havde givet dispensation fra naturbeskyt-
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telseslovens § 3, og denne var blevet stadfæstet af Naturklagenævnet for
så vidt angik et af områderne. Danmarks Sportsfiskerforbund og en lokal
sportsfiskerforening anlagde herefter sag mod både Skov- og Naturstyrelsen og Naturklagenævnet. Påstanden mod Skov- og Naturstyrelsen
var, at den skulle anerkende at dens tilladelse var ugyldig, og at den skulle stå for at indfange bæverne igen. Styrelsen påstod sagen afvist på
grund af manglende søgsmålskompetence. Landsretten fandt, at Styrelsens tilladelse havde en så konkret karakter og en sådan sammenhæng
med Amtets dispensation, at både Sportsfiskerforbundet og sportsfiskerforeningen havde en konkret, væsentlig og individuel interesse i en prøvelse af afgørelsen, således at disse foreninger dermed måtte antages at
have søgsmålskompetence. Sagen blev derefter fremmet til realitetsbehandling)
2001.1677 H

2001.252 Ø og
2001.1980 H

2001.2197 H

(Ejeren af ejendom fik i 1992 af kommunen tilladelse til at opføre et
væksthus, og da væksthuset blev anset for nødvendigt for ejendommens
drift som landsbrugsejendom, krævede dette ikke landzonetilladelse.
Næsten to år senere konstaterede kommunen ved et eftersyn, at der ikke
er tale om et væksthus til produktion, men en overdækket swimmingpool. Ejeren blev herefter pålagt at lovliggøre forholdet, enten ved at
fjerne bygningen eller opnå landzonetilladelse hos amtet. Efter en besigtigelse på ejendommen nægtede amtet at give landzonetilladelse, idet der
som nævnt var tale om en swimmingpool og ikke et væksthus til planteproduktion. Denne afgørelse blev stadfæstet af Naturklagenævnet den 1.
marts 1996, som herefter blev indstævnet af ejeren med påstand om, at
dets afgørelse var ugyldig. Da det alene var Naturklagenævnets afgørelse
af den 1. marts 1996, som forelå til prøvelse, fandt Højesteret, at det for
sagens afgørelse var afgørende, hvordan forholdene var på tidspunktet
for sagsøgtes afgørelse den 1. marts 1996. Der skulle derfor ikke tages
stilling til, om hvorvidt ejeren efterfølgende havde ændret bygningen, og
om ændringen lovliggjorde byggeriet. Naturklagenævnets afgørelse
fandtes ikke at være ugyldig)

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde fremsendt en maskinudskrevet og
ikke personligt underskrevet anmodning om tvangsopløsning af et selskab til skifteretten. På grund af den manglende personlige underskrift
blev anmodningen afvist. Denne afvisning blev senere tiltrådt både af
landsretten og af Højesteret)
(Indenrigsministeriet traf afgørelse om, at en udlændings opholdstilladelse i Danmark var bortfaldet og pålagde ham at udrejse. Afgørelsen blev
sendt til udlændingens advokat som partsrepræsentant. Advokaten havde
tidligere indbragt Udlændingestyrelsens afgørelse for Indenrigsministeriet. Udlændingen modtog på grund af en fejl fra advokatens side først
afgørelsen senere, og advokaten fik ikke indbragt sagen for domstolene,
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inden fristen herfor i udlændingeloven udløb. Højesteret fandt, at fristen
skulle regnes fra advokaten modtagelse af afgørelsen, idet hverken ordlyden eller afgørelsens karakter kunne føre til et andet resultat. Der var
heller ikke oplyst sådanne ganske særlige omstændigheder, at der var
grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen)
2001.2231 H

(Københavns borgerrepræsentation vedtog med en stemmes flertal en
sygehusplan, hvori der indgik nedlæggelsen af et sygehus. Planen blev
efterfølgende godkendt af Hovedstadens Sygehusfællesskab. En af
stemmerne blev afgivet af en stedfortræder, men en forening bestående
af tillidsmænd ved det pågældende sygehus mente ikke, at betingelserne
for indkaldelse af en stedfortræder var opfyldt og anlagde sag med påstand om afgørelsens ugyldighed. Da sagen blev indbragt for Højesteret,
var hospitalet ophørt som selvstændig institution, og dette indebar efter
foreningens vedtægter, at der nu ikke længere var nogen medlemmer.
Dette udelukker ikke i sig selv, at foreningen fortsat kunne eksistere med
henblik på at fortsætte ankesagen for Højesteret, men Højesteret fandt
ingen oplysninger der viste dette. Foreningens sagsanlæg blev derfor afvist pga. manglende partsevne)

2001.2248 H

(En Overtaksationsafgørelse blev indbragt for domstolene af borgeren
inden fristens udløb. Kommunen nedlagde efter fristens udløb en selvstændig påstand. Denne blev afvist af landsretten, hvorimod Højesteret
nåede til det modsatte resultat med følgende begrundelse: »Retssag til
anfægtelse af ekspropriationserstatning er anlagt inden udløbet af den i
lov om offentlig veje § 65, stk. 1, fastsatte frist, og Højesteret finder, at
det hverken efter ordlyden af bestemmelsen eller efter de hensyn, der er
angivet i lovens forarbejder, er udelukket, at en part, der ikke selv har
indbragt overtaksationskommissionens kendelse for domstolene, efter
fristens udløb kan fremsætte en selvstændig påstand vedrørende ekspropriationserstatningen, også selv om denne påstand måtte rette sig mod
andre elementer af ekspropriationsafgørelsen.«)

2001.2286 H

(En entreprenørvirksomhed indbragte en boligforenings afvisning af et
tilbud for Klagenævnet for udbud. Klagenævnet afsagde en kendelse, der
kun gav entreprenørvirksomheden delvist medhold og virksomheden
indbragte ikke kendelsen for domstolene inden for den lovbestemte
søgsmålsfrist. I en erstatningssag mod boligforeningen gjorde entreprenørvirksomheden de anbringender gældende, som den ikke fik medhold
i ved klagenævnet. Landsretten fandt, at nævnet havde truffet afgørelse
om alle entreprenørens påstande, som var nedlagt inden sagen for nævnet, og at begge parter, som begge var professionelle og havde en betydelig interesse i sagen, havde nærlæst kendelsen. Ved først at anlægge
retssagen efter fristens udløb var entreprenørvirksomheden herefter afskåret fra at få afgørelsen prøvet ved domstolene i form af et anbringende under en erstatningssag, der angår samme sagsforhold som det, der
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blev påkendt af nævnet. Højesteret stadfæstede Landsrettens dom. Klagenævnets kendelse, som ikke var indbragt for domstolene inden den
lovbestemte søgsmålsfrist udløb, var altså retskraftig under en erstatningssag)
2001.2291 H

(Tilkendelse af højeste førtidspension er betinget af, at vedkommende i
ethvert erhverv må anses for kun at have ubetydelig erhvervsevne i behold. Det er således ikke tilstrækkeligt, at erhvervsevnen er nedsat med
mere end 2/3. Erhvervsevnen skal være helt eller næsten helt bortfaldet,
og enhver revalideringsmulighed skal være udelukket. Ved afgørelsen
af, hvilken erhvervsevne der kan antages at være i behold, indgår en lægelig vurdering af den fysiske og psykiske helbredstilstands indvirkning
på den fysiske og psykiske funktionsdygtighed. Der skal herudover lægges vægt på denne funktionsdygtigheds indvirkning på erhvervsevnen.
Det Sociale Nævn stadfæstede en kommunes afgørelse om at tildele en
borger forhøjet almindelig førtidspension, da hun fandtes at lide af kronisk træthedssyndrom. Da Lov om social pension § 15 indeholder en opregning af, hvilke forhold pensionsmyndighederne skal tage hensyn til
ved bedømmelsen af en pensionsansøgers erhvervsevne, fandt landsretten, at den kunne prøve om borgeren opfyldte betingelserne for en højere
pension. Landsretten kom på baggrund af en udførlig arbejdsprøvningsudtalelse sammenholdt med lægelige udtalelser frem til, at A opfyldte
betingelserne for at få den mellemste førtidspension. Højesteret anså det
heller ikke for godtgjort med den fornødne sikkerhed, at borgeren opfyldte betingelserne for en højere førtidspension)

2001.2434/2Ø

(En advokat, der af en kommune var beskikket i en børnesag, påstod sig
tilkendt et højere salær end han fik tilkendt af dommeren som medlem af
det kommunale børn og unge-udvalg. Dette blev afvist af Landsretten,
da lov om social service § 60, stk. 5, sammenholdt med retsplejelovens
kapitel 31 ikke indeholder hjemmel til, at salærfastsættelsen kan kæres
til landsretten i det foreliggende tilfælde, hvor afgørelsen er truffet af
dommeren i dennes egenskab som medlem af børne- og ungeudvalget)

2000.776 H

(En kommunal skattemyndigheds ændring af skatteansættelse opretholdt som gyldig, uanset at skatteansættelsen blev gennemført dagen
før fristen herfor udløb, selvom den skattepligtiges advokat havde anmodet om mundtlig forhandling. Retten lagde vægt på, at forvaltningen havde forsøgt at få fat i advokaten, som var taget på ferie, og at
forvaltningen derfor med rimelighed kunne gå ud fra, at der ikke ville
komme yderligere oplysninger inden fristens udløb. Endvidere lagt
vægt på, at den skattepligtige ikke under sagen havde fremsat indsigelser mod det materielle resultat i forvaltningens afgørelse)

2000.1470 H

(Spørgsmål om istandsættelse mv. af privat fællesvej skulle afgøres endeligt ved vejsyn, inden spørgsmålene kunne indbringes for domstolene)
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2000.1623 V

(Domstolene kunne prøve lovligheden af tvangstilbageholdelse, som
havde fundet sted, efter Patientklagenævnet havde taget stilling til lovligheden af tvangsindlæggelsen af en patient)

2000.2088 V

(En kommune ansås for berettiget til at indbringe Statsamtets afgørelse
af en klage over kommunens byggetilladelse for domstolene, selvom
adressaten for kommunens byggetilladelse ikke var part i retssagen)

2000.2223 H

(Ikke grundlag for at tilsidesætte Indenrigsministeriets skøn i forbindelse
med afvisning af ansøgning om administrativ ophævelse af indrejseforbud pålagt ved dom med henvisning til, at der ikke forelå særlige omstændigheder, som kunne danne grundlag for at fravige ministeriets almindelige praksis)

2000.2335 V

(Landsretten afviste sag om erstatning for tab af goodwill i forbindelse
med ekspropriation, da spørgsmålet om erstatning for tab af goodwill ikke havde været behandlet af ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen)

2000.2444 H

(Genoptagelse af skattesag forudsatte, at skatteydernes eventuelle tilbagebetalingskrav mod skattemyndighederne, som genoptagelsen kunne
resultere i, ikke var forældede. Genoptagelse blev afvist i den konkrete
sag)

2000.2505/1 V

(Landsretten afviste at prøve ankestyrelsens afgørelse om, hvorvidt tidspunktet for et børne- og ungeudvalgsmøde med henblik på fastsættelse
af genforhandlingsfristen af en sag om fortsat anbringelse af børn burde
have været fastsat efter drøftelse med moderens advokat. Landsretten
fastslog, at det alene var beslutninger om tvangsmæssig anbringelse og
andre tvangsmæssige indgreb, som kan prøves af landsretten, jf. socialservicelovens § 124)

1999.598 H

(Domstolene afviste krav om erstatning for støjgener fra nyanlagt vej
efter ekspropriation. Den støjmæssige merbelastning ikke oversteg,
hvad der rimeligvis måtte påregnes som et led i den almindelige samfundsudvikling. Der blev endvidere lagt vægt på, at ejendommen var
beliggende centralt i Viborg, og at ejendommen også inden ekspropriationen grænsede op til rangerterrænet ved stationen)

1999.793/3 H

(Højesteret tilsidesatte vurderingsmyndighedernes ejendomsvurdering
i et konkret tilfælde, hvor det måtte antages, at den foretagne vurdering var så langt fra de priser, som kommunen havde forsøgt at sælge
tilsvarende grunde til, at vurderingen ikke opfyldte kravet i vurderingsloven, hvorefter vurderingen skulle foretages på grundlag af prisen i handel og vandel)
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1999.829 H

(Spørgsmålet var, om overtrædelse af bekendtgørelse om beregning af
forbrugspriser på lægemidler, som var udstedt i medfør af apotekerlovens § 44, var omfattet af voldgiftsbestemmelse i Apotekerforeningens vedtægter. Voldgiftskendelsen fandtes ugyldig, da overtrædelserne vedrørte den offentligretlige regulering af apoteksvæsenet, der
måtte antages at varetage almene interesser, og da en afgørelse af, om
en sådan regulering var overtrådt, ikke skulle ske ved foreningsvoldgift)

1999.902 V

(Retssag om gyldighed af patenter blev stillet i bero, idet der sideløbende kørte sager for Patentankenævnet om de rejste spørgsmål)

1999.1087 V

(Hjemmehjælper havde pådraget sig en skade under udførelsen af sit
arbejde. Arbejdsskadestyrelsen fastsatte hjemmehjælperens erhvervsevnetab til under 15 % og afslog herefter at tildele erstatning for erhvervsevnetab. Det måtte efter bevisførelsen for retten lægges til
grund, af hjemmehjælperen ikke efter skaden havde kunnet påtage sig
rygbelastende arbejde. Da det ikke fremgik med tilstrækkelig tydelighed, hvad Arbejdsskadestyrelsen havde lagt vægt på ved sin afgørelse,
tilsidesatte landsretten Arbejdsskadestyrelsens skøn og tildelte hjemmehjælperen erhvervsevnetabserstatning)

1999.1243 H

(En afgørelse truffet af Flygtningenævnet blev afvist fra domstolsbehandling, da de påberåbte sagsbehandlingsfejl reelt angik Flygtningenævnets bevismæssige bedømmelse af tilvejebragte oplysninger, således at sagen var omfattet af endelighedsbestemmelsen i udlændingeloven)

1999.1536 H

(Tre journalister havde ansøgt om tilladelse til at interviewe en varetægtsfængslet om sagen. Politiet havde afslået anmodningen, da de
mente, at det kunne skade den fortsatte efterforskning. Højesteret
fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte politiets skøn, og der
fandtes heller ikke at være tale om et indgreb i den fængsledes ytringsfrihed, der kunne begrunde det modsatte resultat)

1999.1630 V

(Kommune havde overtaget påtaleretten vedrørende en servitut om, at
bygninger på nogle parceller kun måtte udlejes til personer eller institutioner, der har dansk indfødsret eller hjemsted i Danmark. Dette gav
kommunen ret til at disponere over servitutten indenfor grænserne for
et forsvarligt og sagligt skøn. Det fandtes ikke godtgjort, at kommunens beslutning om at aflyse servitutten var truffet på usagligt grundlag med henvisning til, at servitutten som følge af udviklingen såvel i
retstilstanden som i samfundet generelt ikke burde håndhæves. Kommunens afgørelse opretholdtes)
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1999.1700 H

(Kommune krævede betaling af bistandshjælp ydet med tilbagebetalingspligt. Fastslået, at tilbagebetaling kunne kræves, hvis den pågældende havde et væsentlig større rådighedsbeløb end kontakthjælpsmodtagere i almindelighed. Selvom kommunen burde have medregnet
yderligere udgifter i beregningsgrundlaget, fandtes dette ikke tilstrækkeligt til at tilsidesætte kommunens skøn over den pågældendes betalingsevne. Højesteret opretholdt den fastsatte afdragsordning)

1999.1843 H

(Patientklagenævnet havde taget stilling til, hvorvidt en overlæge havde overtrådt sin tavshedspligt. Da det måtte lægges til grund, at det var
en del af lægens faglige virksomhed at indhente patientsamtykke og at
videregive helbredsoplysninger osv. måtte Patientklagenævnet antages
at have hjemmel til at udtale sig om dette spørgsmål. Imidlertid lå det
uden for nævnets kompetence at afgøre, hvorvidt der forelå et strafbart
forhold. Da Patientklagenævnets afgørelse ikke tog stilling til det
strafbare forhold, og afgørelsen i øvrigt måtte anses for korrekt, blev
den opretholdt af Højesteret)

1999.1847 H

(Kommune anset som berettiget til at foretage lønindeholdelse for udlagt børnebidrag i en kontanthjælpsmodtagers kontanthjælp, da kontanthjælpsmodtagerens rådighedsbeløb måtte antages at være væsentligt højere end sædvanligt for almindelige kontanthjælpsmodtagere.
Da der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger til, at Højesteret kunne
træffe afgørelse om, hvilket beløb der kunne indeholdes, hjemvistes
sagen til fortsat behandling i fogedretten)

1998.97 H

(En brandmand, der ved en tidligere højesteretsdom havde fået ophævet
en afskedigelse som ulovlig og var blevet genindsat i tjenesten, blev
afskediget på grund af sygdom. Landsretten tillagde afskedigelsen
opsættende virkning indtil dom. Brandmanden havde dermed ret til
lønudbetalinger som normalt, indtil dom blev afsagt, selv om
afskedigelsen ansås for lovlig)

1998.542 Ø

(Ikke hjemmel til at indbringe indsigelser mod lønindholdelsespålæg for
fogedretten. Klage over ligning skulle indbringes for skattemyndighederne. Fogedretten ikke i stand til at tage stilling til, om skattekrav var
ophørt ved modregning)

1998.642 V

(Selv om bistandsloven ikke direkte tillagde landsretten kompetence til
at efterprøve Den Sociale Ankestyrelses afgørelse som første administrative instans om undersøgelse af et barn, anså landsretten sig for kompetent til at prøve ankestyrelsens afgørelse, hvis ankestyrelsen åbenbart
savnede grundlag for at beslutningen. Flertallet fandt ikke grundlag for
at tilsidesætte ankestyrelsens afgørelse)
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1998.672 Ø

(En kommune kunne ikke indbringe Naturklagenævnets afgørelser for
domstolene, da Naturklagenævnet efter planloven var rekursinstans for
kommunens afgørelser på planområdet, og kommunen ikke havde
godtgjort en umiddelbar økonomisk eller anden rimelig interesse i at få
påkendt nævnets afgørelse af domstolene)

1998.684 H

(Der var ikke hjemmel til at indbringe Advokatnævnets afgørelser i
salærklagesager for domstolene ved søgsmål mod nævnet)

1998.691/2 H

(Ved erstatningsudmåling for støjgener sondrede domstolene mellem,
om der var foretaget ekspropriation eller ej, hvilket var i overensstemmelse med hidtidig praksis. Erstatning fastsat skønsmæssigt til kr.
100.000)

1998.1087 Ø

(Tvangstilbageholdelse ulovlig, da hospitalet ikke indbragte en klage
over tvangstilbageholdelsen inden den lovbestemte frist på 5 dage)

1998.1207 V

(Ikke tilstrækkeligt godtgjort, at kommunen i forbindelse med udstedelse af påbud om ophør med anvendelse af markvandingsboring havde foretaget den lovpligtige afvejning med hensyn til den økonomiske
belastning for ejeren af den pågældende ejendom. Landsretten kunne
efter sagens oplysninger ikke tage stilling til, om de samlede udgifter
til tilslutning til anden vandforsyning var urimelige. Ejeren blev derfor
frifundet for straf)

1998.1420 V

(Genindlæggelse efter lægeligt skøn af straffelovsovertræder, dømt til
psykiatisk behandling, kunne efterprøves af domstolene)

1998.1552 H

(Undervisningsministeriet var ikke administrativ klagemyndighed for
afgørelser truffet af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvorfor domstolene afviste sag anlagt mod ministeriet vedrørende samrådets afslag på
at udbetale tidligere tildelte midler til organisation)

1998.1677 H

(Højesteret fandt i modsætning til Den Sociale Ankestyrelse efter
bevisbedømmelsen, at muskellidelser i nakke, arme og skuldre hos en
fiskeriindustriarbejder var forårsaget af arbejdets særlige art, og dømte
ankestyrelsen til at anerkende dette)

1997.500 Ø

(Hyrevognsbevilling blev tilbagekaldt på grund af skattegæld. Landsretten fastslog, at lov om hyrekørsel § 8, stk. 3, alene hjemler inddragelse af hyrevognsbevilling pga. skattegæld vedrørende indtægt fra
hyrevognskørsel på grundlag af bevillingen. Ved opgørelsen af den
skattegæld, som kan begrunde inddragelse af bevillingen, skal ske fradrag af skatteindbetalinger, der er sket med midler hidrørende fra hyrevognskørslen, uanset at indbetalingerne skatteretligt er blevet afskrevet på restancer vedrørende anden virksomhed. Da landsretten ef-
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ter det oplyste, ikke havde mulighed for at foretage en sådan opgørelse, ophævede landsretten nævnets afgørelse og hjemviste sagen til
fornyet behandling i nævnet)
1997.606 V

(En restaurationsbestyrer var dømt for vold mod en gæst under besøg i
restaurationen. Bestyreren fandtes ikke at kunne frakendes bestyrergodkendelse efter den enkeltstående voldsepisode, da der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at han ikke fremover ville lede restaurationen på en forsvarlig måde. Endvidere fastslået, at restaurationslovens § 19 ikke indeholdt hjemmel for Bevillingsnævnet til delvist
at tilbagekalde restaurationens alkoholbevilling, således at bestyreren
ikke længere måtte være medlem af direktionen eller bestyrelsen,
hvorfor afgørelsen var ugyldig)

1997.668 Ø

(15-årig pige, som ifølge bistandsloven var tillagt partsstatus i sag om
anbringelse af hende uden for hjemmet, havde ikke mulighed for at
indbringe ankestyrelsens afgørelse om at ophæve tvangsanbringelsen
for domstolene. Der var ikke tale om administrativ frihedsberøvelse,
som kunne indbringes for domstolene efter retsplejelovens kapitel 43
a)

1997.724 H

(En kommune tilbagekaldte en hyrevognsbevilling pga. gæld til det
offentlige. Hovedparten af gælden var stiftet før ikrafttrædelsen af § 8,
stk. 3 i lov om hyrekørsel, ifølge hvilken bevillingen blev tilbagekaldt.
Fastslået, at der måtte stilles strengere krav til grundlaget for tilbagekaldelsen, når der var tale om vis tilbagevirkende kraft og da der var
tale om en afgørelse af meget indgribende karakter. Afgørelsen om
tilbagekaldelse anset for lovlig og gyldig, da afgørelsen var truffet under anvendelse af de kriterier, der fremgår af loven og bemærkningerne til loven, og da der ikke efter bevisførelsen var grundlag for at antage, at myndighederne havde tilsidesat det pligtmæssige skøn. Lagt
vægt på gældens størrelse, og at den af vognmanden foreslåede afdragsordning end ikke dækkede renterne ved gælden)

1997.756/1 H

(Domstolsprøvelse af Indenrigsministeriets afslag på opholdstilladelse
ikke tillagt opsættende virkning, da der ikke var grundlag for undtagelsesvis at tillægge sagsanlægget opsættende virkning. Lagt vægt på,
at den interesse, som kvinden havde i at kunne blive i landet for det
tilfælde, at det senere måtte blive fastslået, at opholdstilladelse ikke
kunne inddrages eller nægtes, ikke kunne opveje Indenrigsministeriets
klare interesse i, at gennemførelse af udsendelsen ikke udsattes yderligere)

1997.853 H

(Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse med henblik på behandling opretholdt, da det måtte lægges til grund, at patienten var sinds-
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syg, og at det ville være uforsvarligt ikke at frihedsberøve hende med
henblik på behandling)
1997.889 H

(Spørgsmål om gyldigheden af Landssamarbejdsudvalgets afgørelse
om, at en læge der havde overtrådt reglerne for lægevagtsbesøg og
udover at skulle tilbagebetale nogle honorarer, måtte lægen heller ikke
udøve lægekørsel i amtet. Fastslået, at lægen havde krav på, at afgørelsen træffes efter rettergang, som opfylder kravene i EMRKs artikel
6, stk. 1. Lagt til grund, at Landssamarbejdsudvalget ikke opfyldte
disse krav. Dette indebar imidlertid ikke, at udvalgets afgørelse var
ugyldig, men at afgørelse uanset landsoverenskomstens endelighedsbestemmelse kunne kræves efterprøvet af en domstol. Der var ikke
nedlagt påstand om afgørelsens rigtighed, men kun om, at afgørelsen
var ugyldig på grund af udvalgets sammensætning og sagsbehandling.
Afgørelsens gyldighed stadfæstet)

1997.1157 H

(Fastslået, at det i ordlyden af og forarbejderne til udlændingelovens §
56, stk. 7, fremgår med tilstrækkelig klarhed, at det har været lovgivningsmagtens hensigt med denne bestemmelse at afskære muligheden
for at indbringe afgørelser truffet af Flygtningenævnet for domstolene
i det omfang, dette følger af en sædvanlig forståelse af endelighedsbestemmelser i lovgivningen. Vurderingen af om udsendelsen ville være
i strid med menneskerettighedskonventionen artikel 3 indgår i Flygtningenævnet afgørelse, hvorfor denne bestemmelse heller ikke kan føre til fravigelse af endelighedsbestemmelsen. De søgsmålet ikke vedrørte de spørgsmål, som domstolene prøver, selv om der er en endelighedsbestemmelse, blev sagen derfor afvist)

1997.1207 H

(Arbejdsdirektoratet tilpligtet at anerkende, at fastlæggelsen af en arbejdsløshedskasses faglige område måtte ske på grundlag af vedtægter, som var godkendt af direktoratet. Da en naturlig sproglig forståelse af vedtægterne indebar, at assurandører var omfattet af vedtægterne,
kunne direktoratet ikke pålægge arbejdsløshedskassen ikke at optage
assurandører som medlemmer)

1997.1237 H

(En udlænding der havde fået afslag på opholdstilladelse, indbragte
spørgsmålet for domstolene med påstand om ugyldighed og at søgsmålet skulle tillægges opsættende virkning, således at hun ikke ville
blive udsendt før sagen var færdigbehandlet. Hun gjorde gældende, at
ministeriet havde sat skønnet under regel og at det ville stride mod
FN’s børnekonvention at udvise hende, da hun havde 5 børn boende i
Danmark. Fastslået, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for undtagelsesvis at tillægge sagsanlægget
opsættende virkning)
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1997.1304 Ø

(Kommunes søgsmål mod Naturklagenævnet afvist i en sag, hvor
nævnet som rekursinstans havde underkendt kommunen. Fastslået, at
kommunen var bundet af nævnets afgørelse, og at kommunen ikke
fandtes at have nogen umiddelbar økonomisk interesse eller anden rimelig interesse i en dom)

1997.1319 V

(En kommunes påbud efter byggeloven, om at ejeren af en ejendom
skulle rydde op på hans ejendom anset for at have hjemmel i byggelovens § 14, som efter sin ordlyd også omfattede ubebyggede arealer.
Lagt til grund, at arealerne ikke er holdt i en sømmelig stand under
hensyn til ejendommens beliggenhed. Kommunens påbud om, at ejendommen skulle bringes i stand og herefter vedligeholdes i lighed med
de øvrige ejendomme i landsbyen derimod afvist som værende for
ubestemt til at danne grundlag for domfældelse efter byggelovens §
30, stk. , litra c)

1997.1407 V

(Indenrigsministeriet tilpligtet at anerkende, at ministeriet ikke kunne
give afslag på ansøgning om opholdstilladelse til afghanske forældre
til en søn, som havde dansk indfødsret, med henvisning til, at han ikke
kunne opfylde forsørgelsesforpligtelsen. Fastslået, at sammenhængen
mellem udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 4 og § 9, stk. 4, var uklar. På
grundlag af de konkrete omstændigheder i sagen fastslog landsretten,
at der forelå sådanne særlige forhold, at opholdstilladelserne ikke
kunne gøres betinget af, at sønnen påtog sig forsørgelsen)

1997.1411 V

(Sagsanlæg mod både Direktoratet for Udlændinge og Indenrigsministeriet. For så vidt angik søgsmålet mod direktoratet blev dette afvist,
da direktoratets afgørelse ville blive prøvet fuld ud, ved prøvelse af
ministeriets afgørelse og da der ikke kunne være berettiget tvivl om,
hvem der var den rette sagsøgte, idet kvinden selv havde benyttet den
legale rekursadgang. Efter en realitetsbehandling blev Indenrigsministeriet også frifundet)

1997.1478 H

(Den Sociale Ankestyrelses fastsættelse af erhvervsevnetab for en murer efter en arbejdsulykke ændret fra 35 % til 2/3, da det måtte lægges
til grund, at murerens forudgående ryglidelse ikke havde medført en
forøgelse af hans erhvervsevnetab)

1994.823 H

(Konkurrencerådet pålagde en gipspladeproducent at indberette dennes rabat- og bonusaftaler. Under en retssag om lovligheden af pålægget generelt udtalt, at domstolene ikke kan være afskåret fra undtagelsesvis at tillægge et sagsanlæg vedrørende gyldigheden af en administrativ afgørelse opsættende virkning, selv om der ikke er udtrykkelig
lovhjemmel herfor. I det foreliggende tilfælde var der imidlertid hverken grundlag for at tillægge sagsanlægget opsættende virkning eller
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for at udsætte sagens behandling med henblik på forelæggelse af
spørgsmål for EF-domstolen)
1982.34 H

(Der var utvivlsomt hjemmel til en af Danmarks Statistik fremsat begæring til landets kommuner om at udlevere CPR-numre på kommunernes sociale klienter til forbedring af statistikken på området)

1981.637 H

(Indenrigsministeriet var principielt kompetent til at anvende bestemmelsen i § 61, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse i forhold til en
sag om inhabilitet, da begrebet »lovgivningen« i bestemmelsen efter
bestemmelsens forhistorie og den tilsvarende forståelse af ordet i andre love omfattede gældende ret i almindelighed og ikke blot skrevne
love og anordninger)

1973.240 Ø

(Afgørelse om afskedigelse af leder på et fritidshjem anset for ugyldig,
da afskedigelsen var sket på grund af sygdom, uden at nævnet for
helhedsbedømmelser i tjenestemandssager havde fået forelagt en
lægeerklæring for lederen til udtalelse. Denne fremgangsmådes
betydning for sikring mod uberettiget afskedigelse fremhævet af
landsretten)

1972.949 H

(Afgørelse truffet af Boligministeriet ikke anset for ugyldig. Ikke
grundlag for at tilsidesætte ministeriets skønsmæssige beslutning om
ikke at udlevere navnene på underskriverne af en klage. Det kunne
ligeledes ikke medføre ugyldighed, at ministeriet ikke havde foretaget
partshøring af ham vedrørende nogle dokumenter, som var indkommet
senere i sagen, og som ikke havde betydning for sagens afgørelse. Heller
ikke grundlag for at erklære afgørelsen ugyldig som følge af, at
ministeriet ikke have givet ham lejlighed til at komme med en sidste
afsluttende udtalelse i sagen)

1971.830 V

(Medarbejder, som var ansat på tjenestemandslignende vilkår burde have
haft lejlighed til at udtale sig om klage, som lå til grund for
anskedigelsen af ham, inden beslutningen om afskedigelse blev truffet.
Den manglende høring af den afskedigede medførte ikke ugyldighed.
Manglen blev imidlertid tillagt bevismæssig betydning til fordel for den
afskedigede)

1971.126 H

(Taksationskommissions afgørelse, som indebar en nedsættelse af erstatningen i forhold til ekspropriationskommissionens afgørelse ikke
anset for ugyldig, selvom afgørelsen ikke var begrundet. Retten lagde
til grund, at begrundelsen for afgørelsen måtte være den samme, som
ekspropriationskommissionen havde anført. Heller ikke oplysninger
tilvejebragt for domstolene gav grundlag for at svække rigtigheden af
taksationskommissionens afgørelse)
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1969.223 Ø

(Myndighed havde i sin begrundelse for en ekspropriation henvist til en
bestemmelse, som var ophævet på afgørelsestidspunktet. Ekspropriationen havde dog hjemmel i en anden bestemmelse. Begrundelsesmanglen
medførte ikke annullation af afgørelsen)

1969.359 H

(Afstemning om nedlæggelse af en skole ikke anset for ugyldig, selvom
17 vælgere ikke var korrekt optaget på valglisten og først fik meddelelse
om, at de kunne stemme, dagen inden afstemningen. Fastslået, at fejlen
ikke kunne påvirke afstemningen, da de 17 vælgere ikke var tilstrækkeligt hertil)

1968.54 H

(Spørgsmål om gyldighed af annullation af ansættelsesbevis. Fastslået,
at ansættelsen måtte anses for ugyldig, da ansættelsen var i strid med
brandlovens § 32, da den ansatte skorstensfejeren ikke opfyldte en af
lovens væsentlige betingelser for udnævnelse til skorstensfejermester,
og da ansættelsesbrevet ikke kunne anses for en dispensation for
kravene i brandlovens § 32.

1967.424 Ø

(Kirkeministeriets afgørelse af klage over Thorshavns menighedsråds
valg af formand opretholdt på trods af, at Kirkeministeriet var inkompetent til at træffe afgørelse i sagen, da kompetencen rettelig tilkom biskoppen. Da afgørelsen var indholdsmæssig korrekt ansås kompetencemanglen for konkret uvæsentlig)

1964.357/1 Ø

(Påbud om forbud mod at holde katte var ikke meddelt skriftligt og
begrundet i overensstemmelse med sundhedsvedtægten. Afgørelsen
ansås derfor som ugyldig)

1960.1101 Ø

(Et huslejenævns godkendelse af lejeforhøjelse alene på grundlag af en
hovedentreprisekontrakt for det gennemførte moderniseringsarbejde tilsidesat, blandt andet fordi afgørelsen ansås for at være truffet på et
ufuldstændigt grundlag)

1952.199 Ø

(Administrativt nævn havde truffet afgørelse i sag mellem toldvæsnet og
en restauratør under overværelse af overtoldinspektøren. Afgørelsen ikke
anset for ugyldig, da retten ikke fandt, at hans tilstedeværelse på noget
punkt havde øvet indflydelse på nævnets afgørelse).

1943.402 Ø

(Afskedigelse af gravid kvinde med den begrundelse, at kommunen ikke
ønskede at beskæftige gifte kvinder fremover. Afgørelsen ikke tilsidesat
som følge af begrundelsesmangler, da begrundelsen var objektivt korrekt. Afgørelsen blev imidlertid kendt ugyldig, da afgørelsen var i strid
med lov om lige adgang ti l offentlige stillinger)
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3.7.

Persondataloven

Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000), der gennemførte reglerne i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995, trådte i kraft den 1. juli 2000.
Formålet med persondataloven (og direktivet) er dels at give borgerne en
øget beskyttelse af privatlivets fred (retssikkerhed), dels at sikre en fri udveksling af personlysninger i EU (smidig administration). Der skal ikke meget indlevelsesevne til at se, at disse modsatrettede hensyn ofte vil komme i
konflikt med hinanden.
3.7.1.

Anvendelsesområdet

Loven finder anvendelse både i den private sektor og den offentlige sektor.
Persondataloven gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, bl.a. for behandlingen af
personoplysninger, som helt eller delvist foretages ved hjælp af elektronisk
databehandling. Manuel behandling af personoplysninger er også omfattet af
persondataloven, hvis den manuelle behandling omfatter personoplysninger,
der er eller vil blive indeholdt i et register.
Det følger af lovens § 3, nr. 1, at personoplysninger skal forstås som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Af bemærkningerne til § 3, nr. 1, fremgår, at det er tilstrækkeligt, at personen kan identificeres, idet der i så fald vil være tale om
en personoplysning. Det er med andre ord afgørende, om en oplysning kan
henføres til en person i den forstand, at oplysningen vedrører denne persons
forhold.
Det betyder, at oplysninger, der for eksempel er særlige for en persons
økonomiske og sociale identitet – fordi oplysningerne siger noget om, hvor
man arbejder, hvad man laver, hvor man bor mv. – vil være personoplysninger i persondatalovens forstand.
Ved behandling forstås ifølge lovens § 3, nr. 2, enhver operation eller
række af operationer med eller uden brug af elektronisk sagsbehandling, som
oplysningerne gøres til genstand for.
Af bemærkningerne til § 3, nr. 2, fremgår, at begrebet dækker enhver form
for håndtering af oplysningerne, herunder blandt andet indsamling, registrering, brug og videregivelse.
3.7.2.

Grundlæggende krav til databehandlingen

Af § 5, stk. 1, følger, at oplysningerne skal behandles i overensstemmelse
med god databehandlingsskik.
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Det er også et grundlæggende krav efter persondataloven, at indsamling og
behandling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål,
jf. § 5, stk. 2.
Der er lovfæstet et proportionalitetsprincip i § 5, stk. 3, der indebærer, at
behandlingen af oplysninger ikke må gå videre, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, som den dataansvarlige er berettiget til at følge.
§ 5, stk. 4, stiller krav til datakvaliteten i forbindelse med behandling af
personoplysninger, og reglen i § 5, stk. 5, stiller krav om, at oplysninger ikke
opbevares længere end nødvendigt. Formålet med dette er at sikre mod en
unødvendig ophobning af data.
Spørgsmålet om arkivmæssig behandling af oplysningerne afgøres efter
reglerne i arkivlovgivningen og ikke efter persondataloven. Hensynet til aktindsigtsreglerne mv. medfører ofte, at myndigheden er afskåret fra at slette
eller destruere oplysninger. Som alternativ til sletning eller anonymisering
skal der normalt ske arkivering efter reglerne i lov om offentlige arkiver.
3.7.3.

Behandlingsregler

Persondataloven indeholder i kapitel 4 en række regler om, hvornår – det vil
sige under hvilke omstændigheder – man må indsamle og registrere personoplysninger (herunder videregive dem osv.).
Reglerne er i vidt omfang skønsmæssige. Det vil derfor ofte afhænge af en
konkret vurdering i den enkelte situation, om betingelserne for at indsamle
oplysninger mv. er opfyldt. Det er den dataansvarlige, der har ansvaret for at
behandle persondata, herunder tage stilling til, til hvilket formål og med
hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Det
afgørende er typisk, om behandlingen må anses for at være tilstrækkelig
nødvendig for myndigheden afvejet over for borgerens interesse, eller om
der er givet samtykke til behandlingen.
Det følger af forarbejderne til loven, at vurderingen af behandlingens nødvendighed afhænger af, hvilken form for behandling der er tale om, herunder
f.eks. om oplysningerne behandles internt hos den dataansvarlige eller videregives, samt hvilken type oplysninger der er tale om, herunder om det er
følsomme oplysninger. Loven inddeler personoplysningerne i tre niveauer eller typer:
Følsomme oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Det drejer
sig om oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs
eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplys-
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ninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Der henvises til persondatalovens § 7.
Andre typer af oplysninger om rent private forhold anses også for at være
følsomme. Det drejer sig om oplysninger om strafbare forhold, væsentlige
sociale problemer og lignende følsomme privatlivsoplysninger, f.eks. om interne familieforhold. Der henvises til persondatalovens § 8.
De oplysningstyper, der ikke vedrører rent private forhold, kaldes almindelige personoplysninger. Almindelige personoplysninger kan f.eks. være
identifikationsoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold eller andre
lignende ikke-følsomme oplysninger. De almindelige personoplysninger deles i to undergrupper, bestående af dels de fortrolige oplysninger, såsom
f.eks. personnumre, dels resten af de almindelige oplysninger. Man kan definere § 6-oplysninger som residualen, nemlig alle de personoplysninger der
ikke er omfattet af § 7 og § 8. Der henvises til persondatalovens § 6.
Offentlige myndigheder vil normalt have adgang til at behandle almindelige oplysninger under forudsætning af, at der er et sagligt formål med behandlingen af oplysningerne.
Undtagelsen fra forbudet mod at behandle følsomme oplysninger i § 7, stk.
2, nr. 4, vil bl.a. kunne finde anvendelse ved offentlige myndigheders behandling af oplysninger som led i myndighedsudøvelse, eller i forbindelse
med udøvelsen af faktisk forvaltningsvirksomhed. Det antages imidlertid, at
behandlingen, herunder særligt en eventuel videregivelse, skal være væsentlig mere velbegrundet og dermed nødvendig, end hvad der kræves for at behandle almindelige § 6 oplysninger.
Om personoplysninger lovligt kan behandles beror altså i alle tilfælde på
en konkret afvejning.
3.7.4.

Den registreredes rettigheder

Hvor behandlingsreglerne som udgangspunkt må antages at opretholde den
hidtidige retstilstand i forhold til behandlingen af personoplysninger inden
for den offentlige forvaltning, må persondatalovens regler om den registreredes rettigheder anses som en nyskabelse. Reglerne indebærer en pligt for offentlige myndigheder til som udgangspunkt til af egen drift at give borgeren
information om behandlingen af personoplysninger vedrørende den pågældende.
Persondatalovens kapitel 8-10 tillægger borgeren en række rettigheder,
herunder bl.a. en ret til information, indsigtsret, indsigelsesret mv. I hvert
fald indtil borgerne begynder at kende og udnytte deres øvrige rettigheder ef577
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ter loven, må reglerne om oplysningspligt efter persondatalovens § 28 og §
29 – som myndighederne skal opfylde af egen drift (ex officio) – anses for at
være de rettigheder, der vil betyde mest for de offentlige myndigheder.
Myndighederne skal opfylde denne pligt både i forbindelse med afgørelsessager og i forbindelse med udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed.
Formålet med reglerne er dels at sikre, at den registreredes beslutning om
at afgive oplysninger om sig selv træffes på et pålideligt faktuelt grundlag,
dels at skabe større gennemsigtighed og overblik vedrørende personregistreringer. Der tages dog samtidig hensyn til, at de dataansvarlige ikke bør pålægges for vidtgående byrder.
Systematisk er reglerne opbygget således, at spørgsmålet om oplysningspligten i forbindelse med indsamling af oplysninger hos den registrerede selv
er reguleret i lovens § 28, hvorimod spørgsmålet om oplysningspligten ved
indsamling af oplysninger hos andre end den registrerede selv er reguleret i
lovens § 29. Herudover er der i lovens §§ 28 til 30 fastsat en række undtagelser fra oplysningspligten overfor den registrerede.
§ 28 er reelt mindre vidtrækkende end § 29, idet det må antages, at borgeren har et større behov for at blive orienteret, når der sker indsamling hos andre end hos den pågældende selv.
Det følger af § 28 og § 29, at der efter en konkret vurdering, og afhængigt af hvor oplysningerne stammer fra, f.eks. skal oplyses om følgende:
1)
2)
3)

Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet.
Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt.
Herudover kan der efter omstændighederne være pligt til at oplyse om alle
yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder,
hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede
kan varetage sine interesser. Det beror på en konkret vurdering, om der skal
gives yderligere oplysninger. Som ikke udtømmende eksempelangivelse er i
loven angivet følgende:

a)
b)
c)

Hvilken type oplysninger bliver behandlet.
Kategorierne af modtagere af de behandlede oplysninger.
Om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare stillede spørgsmål samt mulige følger af ikke at svare.
Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører
den registrerede.

d)

Normalt skal den dataansvarlige alene give meddelelse til den registrerede
én gang, medmindre formålene med en senere behandling er uforenelige med
det formål, som den første meddelelse omhandlede. Når en personalesag
skifter karakter til en afskedigelsessag, vil formålet med behandlingen have
578

Kapitel 3 – Oversigt over domme og ombudsmandspraksis
skiftet karakter i en sådan grad, at der må antages at være en oplysningspligt
på ny.
Udgangspunktet efter persondataloven er, at den registrerede har ret til
indsigt i en række forhold vedrørende behandlingen af oplysninger om den
pågældende, jf. lovens § 31. Hvis en myndighed behandler oplysninger om
vedkommende, skal der på en let forståelig måde gives den pågældende
meddelelse om, hvilke oplysninger om den pågældende myndighed der behandles, om behandlingens formål, om kategorierne af modtagere af oplysningerne og om, hvorfra de oplysninger, der behandles, stammer.
Indsigtsretten er dog undergivet begrænsninger på en række punkter, jf.
lovens § 32. I lovens §§ 33-34 er der fastsat regler om den registreredes adgang til at anmode om fornyet indsigt i behandlingen af oplysninger om den
pågældende samt regler om den registreredes adgang til at kræve skriftlig
indsigtsmeddelelse og om den dataansvarliges mulighed for i givet fald at
kræve betaling herfor.
Det følger af lovens § 35, stk. 1, at den registrerede til enhver tid over for
myndigheden kan gøre indsigelse mod, at oplysninger om den pågældende
gøres til genstand for behandling. I de tilfælde hvor myndigheden finder, at
en indsigelse mod en behandling af oplysninger er berettiget, må myndigheden ikke længere behandle disse oplysninger, jf. § 35, stk. 2.
En indsigelse mod en behandling af personoplysninger vil naturligvis være
berettiget, hvis den foretagne behandling ikke har været lovlig. En indsigelse
vil imidlertid også kunne anses for berettiget, selvom behandlingen i øvrigt
er lovlig. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis den registrerede har anført
tungtvejende grunde til støtte for, at behandlingen på grund af den registreredes særlige, individuelle situation ikke bør finde sted.
Det er i første række myndigheden, som skal foretage en vurdering af, om
en indsigelse mod behandling af oplysninger er berettiget. Opstår der uenighed om berettigelsen af den registreredes indsigelse, kan spørgsmålet indbringes for Datatilsynet. Myndigheden skal være opmærksom på, at beslutningen om, hvorvidt en indsigelse skal imødekommes, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Myndigheden skal derfor i forbindelse med et afslag overholde forvaltningslovens regler om begrundelse, klagevejledning
mv.
Efter lovens § 37, stk. 1, skal myndigheden berigtige eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. § 37 giver principielt også adgang til at kræve en oplysning slettet. En offentlig myndighed vil imidlertid
sjældent kunne vælge at slette oplysningerne, da dette bl.a. ville være i strid
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med hensynet bag aktindsigtsreglerne. Efter § 14 er der da også skabt hjemmel til, at offentlige myndigheder fortsat kan foretage arkivering af oplysningerne efter reglerne i arkivlovgivningen. Som alternativ til sletning eller
anonymisering vil der altså kunne ske arkivering efter reglerne herom.
3.7.5.

Anmeldelsespligt og datasikkerhed

Der kan herudover være en pligt til at anmelde de behandlinger, der foretages til Datatilsynet. Dette spørgsmål er reguleret i persondatalovens kap. 12.
Udgangspunktet efter lovens § 43, stk. 1, er, at alle behandlinger af oplysninger skal anmeldes til Datatilsynet. Dette gælder både behandlinger, der
foretages ved hjælp af edb, og manuelle behandlinger, der er eller vil blive
indeholdt i et register.
En række behandlinger er helt undtaget fra reglerne om anmeldelse til Datatilsynet. Det drejer sig f.eks. om behandlinger, der ikke omfatter oplysninger af fortrolig karakter, jf. § 44, stk. 1.
Begrebet »fortrolig« skal forstås i overensstemmelse med straffelovens §
152 sammenholdt med forvaltningslovens § 27 og § 28. Det afgørende for,
om en oplysning skal anses for fortrolig, vil være en vurdering af, om oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab.
Oplysninger af den karakter, der er nævnt i lov om behandling af personoplysninger § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, vil utvivlsomt være fortrolige oplysninger. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold. Herudover
vil f.eks. oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelsesog ansættelsesmæssige forhold efter omstændighederne også være fortrolige.
Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, og som ikke kan nægtes
udleveret efter lov om offentlighed i forvaltningen, vil ikke være af fortrolig
karakter. Det gælder f.eks. oplysninger af rent objektiv karakter.
Efter anmeldelsesbekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 529 af 15. juni
2000) § 3 og kapitel 2 undtages en række behandlinger som udgangspunkt
fra anmeldelsespligten.
Myndighederne skal endvidere leve op til kravene om behandlingssikkerhed i persondatalovens kapitel 11. For den offentlige forvaltning er der fastsat mere detaljerede regler herom i sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000).
3.7.6. Praksis
Ombudsmanden har i fire egen drift undersøgelser behandlet spørgsmål om
myndighedernes overholdelse af persondataloven.
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I den endelige rapport om ombudsmandens undersøgelse af et antal sager
om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen (2005, sag nr. 2) tog ombudsmanden stilling til, om persondataloven finder anvendelse i forhold til Told- og
Skattestyrelsens behandling af aktindsigtssager, hvor Told- og Skattestyrelsens indhenter oplysninger fra andre myndigheder.
I sin rapport over undersøgelsen fandt ombudsmanden, at persondatalovens regler alene var relevante i de tilfælde, hvor Told- og Skattestyrelsen i forbindelse med
behandling af en klagesag indhenter oplysninger fra Told- og Skatteregionerne. Ombudsmanden meddelte i sin foreløbige redegørelse i sagen, at der i disse tilfælde som udgangspunkt burde være sket underretning efter reglerne i persondatalovens § 28 og § 29.
Told- og Skattestyrelsen anførte i sin udtalelse til ombudsmandens foreløbige redegørelse, at de oplysninger, som myndigheden havde indhentet hos Told- og
Skatteregionerne i de omfattede sager, var indhentet under »særlige omstændigheder«, jf.
ordlyden af persondatalovens § 29, stk. 1, nr. 3. Myndigheden var derfor ikke forpligtet til
at underrette den registrerede i medfør af denne bestemmelse.
På baggrund af Told- og Skattestyrelsens udtalelser, fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere styrelsen for den manglende underretning i de gennemgåede sager.

I ombudsmandens egen drift undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre, jf. 04.569, tog ombudsmanden stilling til, dels om persondataloven
fandt anvendelse på de sager, som undersøgelsen omfattede, dels om politimestrene opfyldte persondatalovens regler.
Det følger af persondatalovens § 2, stk. 4, 2. pkt., at lovens kapitel 8 ikke
finder anvendelse på behandlinger, der foretages for politi og anklagemyndigheden inden
for det strafferetlige område. Ombudsmanden fandt det tvivlsomt, om undtagelsen omfattede politiets behandling af sager om betaling af vedtagne eller idømte bøder. Ombudsmanden anmodede Rigspolitichefen, Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og
Datatilsynet om udtalelser vedrørende spørgsmålet, og fandt på baggrund af disse udtalelser
at de undersøgte sager om afdragsvis betaling af, henstand med og eftergivelse af bøder ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i persondatalovens § 2, stk. 4, 2. pkt.
Det fremgår af rapporten over undersøgelsen, at der i ingen af de undersøgte sager var sket underretning til parten eller andre registrerede personer efter persondataloven – hverken ved individuel underretning eller ved generel vejledning. Da persondataloven finder anvendelse blev det henstillet til Rigspolitichefen, at politiets it-systemer og
sagsbehandlingsrutiner indrettes således, at der fremover sker underretning af skyldnerne i
overensstemmelse med persondatalovens § 28 og § 29.

I sin egen drift undersøgelsen om 90 værnepligtssager fra 2 Statsamter og
Overpræsidiet, jf. 03.735, undersøgte ombudsmanden, om Statsamterne og
Overpræsidiet overholder persondatalovens behandlingsregler og regler om
underretning af den registrerede:
581

3.7.6. Praksis

I sin sammenfatning af undersøgelsen bemærkede ombudsmanden, at
der ikke i forbindelse med undersøgelsen blev konstateret tilsidesættelse af persondatalovens behandlingsregler. Der havde dog været anledning til at pege på, at den generelle underretning af de registrerede efter persondatalovens § 28 og § 29 på tre punkter kunne forbedres.
Det fremgår af rapportens afsnit 6 (side 748 ff.), at det materiale, som de
værnepligtige for udleveret før sessionen indeholder en generel vejledning, som opfylder
kravene i persondatalovens § 28 og § 29. Ombudsmanden fandt det imidlertid tvivlsomt,
om vejledningen omfattede tilstrækkelige oplysninger om behandlingen af en ansøgning
om udsættelse af værnepligten. Denne tvivl kunne elimineres ved at tilføje et afsnit i den
generelle vejledning herom, eller ved at foretage en individuel underretning af den registrerede inden for 10 dage efter registreringen.
Endvidere bemærkede ombudsmanden i rapporten, at den generelle vejledning til de værnepligtige ikke indeholdt udtrykkelig henvisning til persondatalovens bestemmelser om den registreredes adgang til indsigt i de registrerede oplysninger i § 31, § 35
og § 37. Ombudsmanden fandt, at en offentlig myndighed ikke alene bør oplyse om retten
til indsigt, retten til indsigelser og retten til berigtigelse, men tillige skal oplyse om, at disse
rettigheder stammer fra § 31, § 35 og § 37 i persondataloven. Indenrigs- og Udenrigsministeriet erklærede sig i øvrigt under sagen enige i den af ombudsmandens tilkendegivne retsopfattelse vedrørende oplysningspligten efter persondataloven.

I egen drift undersøgelsen om 60 sager afgjort af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. 01.738, tog ombudsmanden stilling til, om nævnet havde
opfyldt sin oplysningspligt efter persondatalovens § 28 og § 29. Ombudsmanden konkluderede herefter følgende:
Patientklagenævnets behandling af personoplysninger i de 60 undersøgte
sager gav ikke ombudsmanden anledning til at komme med bemærkninger set i forhold til
behandlingsreglerne i persondataloven.
Patientklagenævnet havde derimod ikke i nogen af de undersøgte sager fuldt
ud iagttaget bestemmelserne i persondatalovens § 28 og § 29 om oplysningspligt over for
den registrerede. Ombudsmanden lagde vægt på, at folderen »Sagsgang i Patientklagenævnet« ikke indeholder de oplysninger, som er omfattet af § 28, stk. 1, nr. 3, og § 29, stk. 1, nr.
3.
Da der herudover ikke i nogen af de undersøgte sager var sket individuel
underretning til parter eller andre registrerede personer efter persondatalovens § 28 og § 29,
havde Patientklagenævnet ikke i nogen af sagerne fuldt ud iagttaget reglerne om oplysningspligt.

Også ombudsmandsinstitutionens egen praksis vedrørende opfyldelsen af
oplysningspligten kan formentlig være illustrerende i forhold til de krav, der
vil blive stillet til den tilstrækkelige (korrekte) opfyldelse af oplysningspligten.
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Ombudsmanden opfylder således som udgangspunkt institutionens egen
oplysningspligt med to foldere. »Om ombudsmanden og persondataloven«
anvendes i klagesager, og »Om ombudsmanden og persondataloven i relation til stillingsansøgninger« anvendes, som titlen antyder, ved modtagelsen af
stillingsansøgninger.
Selv om ombudsmandens foldere på den ene side må antages at overopfylde pligten om oplysningspligt ved f.eks. at citere de relevante bestemmelser, er der på den anden side ikke tvivl om, at alle offentlige myndigheder i
forskellige situationer vil have en oplysningspligt efter persondatalovens §
28 og § 29.
Denne oplysningspligt kan, ligesom ombudsmanden selv har gjort det, opfyldes i forbindelse med udsendelsen af standardmateriale – f.eks. i en folder
– eller efter en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Vælges den sidste
løsning, og når man herefter i praksis altid frem til, at myndigheden ikke har
en oplysningspligt, vil man ret sikkert modtage kritik herfor. Det skyldes, at
direktivteksten, ordlyden af § 28 og § 29 og formålet med bestemmelserne –
hvorefter oplysningspligten bl.a. skal sikre, at den registreredes beslutning
om at afgive oplysninger om sig selv træffes på et pålideligt faktuelt grundlag, og at der skabes større gennemsigtighed og overblik vedrørende personregistreringer – alle taler for, at hovedreglen er, at der påhviler myndigheden
en oplysningspligt.
Konkrete domme:
2005.1639 V

(En ansat havde sammen med en anden medarbejder hos en virksomhed udvekslet mails over virksomhedens EDB-anlæg. I en mail omtalte den pågældende økonomidirektøren som »noget af en sæk«. Landsretten lagde til grund, at mailen var sendt som led i privat korrespondance, at karakteren af indholdet var mindre groft, og at den pågældende ikke havde grund til, at regne med at mailen ville blive læst af
andre. Disse forhold og det, at der ikke blev bevist mangler ved den
pågældendes arbejdsindsats gjorde, at afskedigelsen var uberettiget.
Da man kun ved at læse den pågældende mail kunne konstatere, at den
var privat, og da mailen alene ved en tilfældighed blev læst af virksomhedslederen, forelå der ikke en krænkelse, der kunne danne grundlag for godtgørelse for tort. Den ansatte havde ikke lidt noget tab, ved
at korrespondancen blev læst, og der var således ikke grundlag for erstatning i medfør af persondatalovens § 69, stk. 1)

2004.2204 Ø

(Tiltalte havde fra sin arbejdsplads, hvorfra der var adgang til RKI,
indhentet oplysninger om et medlem af et lokalt politisk parti, som tiltalte var konstitueret formand for. Indsamlingen skete udelukkende til
brug for lokalpolitisk virke, med det formål at undersøge om med-
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lemmet stadigvæk stod i RKI og i så fald at meddele det til nytilkomne
medlemmer af partiet. Oplysningerne blev givet videre til de pågældende, som dog allerede havde kendskab til forholdet. Den registrerede havde ikke selv forsøgt at holde oplysninger i RKI hemmelige.
Landsretten fandt ikke, at indsamlingen af oplysningerne var sket til et
sagligt formål, eller at der med behandlingen heraf var forfulgt en berettiget interesse, jf. persondataloven § 5, stk. 2, og § 6, stk. 1. Tiltalte
blev straffet med en bøde på kr. 5.000)

Konkrete ombudsmandsudtalelser:
03.590

(Et universitet havde handlet i strid med princippet lovfæstet i persondatalovens § 5, ved at indhente oplysninger om at en ansøger til en lektorstilling havde været involveret i en inhabilitetssag, allerede fordi sagen lå
8-10 år tilbage, og fordi der var tale om et enkeltstående tilfælde)

03.699

(En ansat i en kommune, der uden saglig grund havde indhentet oplysninger om sin chefs og dennes hustrus ejerskab af biler i et forvaltningsregister til brug for samkøring af oplysninger af betydning for den skattemæssige ligning, havde handlet i strid med persondatalovens § 5, stk. 2
og forvaltningslovens § 32, da den pågældende ved opslaget også havde
haft adgang til fortrolige oplysninger om bl.a. de registreredes skatteforhold)
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Udvalgte ombudsmandsudtalelser
Nr. på udtalelse:
95.221
96.116

90.67

91.185

84.156
98.457

88.121

94.196

Kaldenavn:
Vedrører:
SAGSBEHANDLING – FORMELLE KRAV
Naboen
Partsbegreb, partshøring ctr.
Nabohøring
Departements kompetence i Kompetence
forhold til det uafhængige
Flygtningenævn
Fiskers logbog
Aktindsigt, mulighed for
undtagelse af bestemte oplysninger og begrundelse
Kommunens inkassobil
Tavshedspligt og god forvaltningsskik
HJEMMELSSPØRGSMÅL – MATERIELLE KRAV
Nej til politikken
Lovlige kriterier og magtfordrejning
Lektorbedømmelsen
Lovlige kriterier, magtfordrejning, begrundelse og
god forvaltningsskik
Jehovas Vidner
Grundrettigheder i forvaltningsretten, ytringsfrihed,
samarbejdsvanskeligheder
PRØVELSE
Klage over teater
Sektortilsyn
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FOB 1995.221
FOB 1995.221
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FOB 1995.221
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FOB 1995.221
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FOB 1996.116

591

FOB 1996.116
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FOB 1996.116
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FOB 1990.67
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FOB 1990.67
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FOB 1990.67
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FOB 1991.185
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FOB 1991.185
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FOB 1991.185

602
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FOB 1984.156

FOB 1984.156
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FOB 1984.156
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FOB 1998.457
FOB 1998.457
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FOB 1998.457
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FOB 1998.457
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FOB 1998.457
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FOB 1998.457
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FOB 1998.457
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FOB 1998.457
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FOB 1988.121

621

FOB 1988.121
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FOB 1988.121
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FOB 1988.121

626

Kapitel 4 – Udvalgte ombudsmandsudtalelser

FOB 1994.196
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FOB 1994.196
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FOB 1994.196
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Oversigt over domme
Domme

1887.640 H .............................. 384
1934.271 H .............................. 302
1936.765 V ....................... 430;478
1937.797 V .............................. 384
1940.989 H ................................ 49
1943.402 Ø ................292;430;570
1943.467 H ................................ 49
1944.1208 H .............................. 49
1951.372/1 Ø........................... 301
1952.199 Ø .............................. 570
1952.226 Ø ....................... 429;455
1952.662 Ø .............................. 106
1953.242 H .............................. 301
1953.1060 H ............................ 384
1954.70 H ................................ 298
1954.156 Ø .............................. 118
1954.320 H .............................. 455
1955.246 H .............................. 184
1956.289 H ................................ 81
1958.455 Ø .............................. 429
1959.813 Ø .............................. 429
1960.33 H ........................... 46;429
1960.317 H .............................. 383
1960.1101 Ø ..................... 154;570
1961.109 H .............................. 383
1962.554 Ø .............................. 478
1963.349 H .............................. 429
1963.973 H .............................. 117
1964.357/1 Ø.............269;298;570
1964.714 H .............................. 478
1965.399 H .............................. 429
1967.424 Ø ....................... 106;570
1968.54 H ................................ 570
1968.278 H .............................. 233
1969.223 Ø ....................... 292;570
1969.240 Ø .............................. 106
1969.359 H .............................. 570
1969.455/2 V........................... 301
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1969.513 V .........................48;478
1969. 693 H ............................. 455
1970.498 H .............................. 383
1970.837 V .............................. 292
1971.126 H .......................269;569
1971.456 H .............................. 383
1971.830 V ..................81;184;569
1972.23 H ................................ 383
1972.812 V .............................. 106
1972.949 H .......................184;569
1973.240 Ø .............................. 569
1973.657 H .............................. 428
1973.755 V .............................. 454
1975.763 H .............................. 233
1975.1118 H ............................ 154
1976.45 H ................................ 383
1977.495 H .............................. 154
1977.495/2 H ....................132;184
1977.872 V .............................. 383
1980.566 H .............................. 382
1980.782 V .............................. 382
1980.880 V .......................301;501
1981.369 Ø ................................ 43
1981.637 H ...........41;105;117;569
1982.34 H ....................41;257;569
1983.349 H .........................46;454
1983.871 H .............................. 382
1983.986 Ø .............................. 428
1983.1096 V ............................ 132
1984.97 H ................................ 382
1984.487 H .............................. 454
1984.504 H .............................. 454
1985.85 Ø ................................ 428
1985.122 H .............................. 382
1985.125 H .............................. 382
1985.368 H ................................ 47
1986.411 Ø .......................105;117
1986.864 H .............................. 428
1986.898 H ................382;428;487

Kapitel 4 – Udvalgte ombudsmandsudtalelser
1996.1139 H ............................ 426
1996.1288 V ............................ 132
1996.1462 H .........81;153;183;426
1996.1616 H .....................380;426
1996.1616 .............................47;48
1997.38 Ø ................................ 453
1997.54 Ø .........................377;485
1997.117/1 H ........................... 453
1997.117/2 H ........................... 486
1997.121 H .............................. 486
1997.157 H .............................. 377
1997.180 H . 104;116;131;153;182
1997.223 Ø .............................. 182
1997.228 Ø .............................. 377
1997.419 H .............................. 212
1997.470 V .............................. 104
1997.481 V .......................104;378
1997.500 Ø .......................424;566
1997.606 V .......................378;566
1997.661 Ø .......................378;477
1997.668 Ø .........................92;566
1997.724 H .......................424;566
1997.756/1 H ........................... 567
1997.756/2 H ........................... 378
1997.827 H ................................ 44
1997.827/2 H ........................... 425
1997.853 H .............................. 567
1997.889 H ................183;453;567
1997.956 V .............................. 378
1997.1004/2 H ......................... 425
1997.1062 H .....................268;453
1997.1157 H ................49;558;567
1997.1207 H .....................378;567
1997.1237 H ............................ 568
1997.1242 H ............................ 453
1997.1294 Ø ............................ 378
1997.1304 Ø ..................42;92;568
1997.1314 H ............................ 379
1997.1319 V ..............379;486;568
1997.1407 V ............................ 568
1997.1411 V .....................501;568
1997.1442 Ø .....................153;486

1987.311 H ....................... 269;427
1988.470 H .............................. 233
1988.784 V ....................... 381;427
1988.1017 H ............................ 382
1989.148 H .............................. 427
1989.442 H ....................... 300;301
1989.688 H .............................. 381
1989.753 H ..................41;105;117
1989.775 Ø .............................. 454
1989.928 H .............................. 381
1990.601 H ...........41;105;381;543
1990.824 H .............................. 292
1990.847 V .............................. 117
1990.892 H ................381;427;543
1991.85 H ................................ 381
1991.98 H ................................ 454
1991.164 H .............................. 381
1991.348/2 Ø............................. 46
1991.358 Ø .............................. 427
1991.903 V .............................. 132
1992.227 H .............................. 427
1992.404 H .............................. 132
1992.699 H ......................... 41;542
1992.793 Ø .............................. 380
1992.840 Ø .............................. 257
1992.881 H ....................65;71;380
1993.270 H .............................. 132
1993.307 H ...........46;153;380;426
1993.727 Ø ..................46;380;427
1993.757 H .............................. 380
1993.835 H .............................. 427
1994.198 V .............................. 184
1994.247 H .............................. 153
1994.780/2 Ø............................. 92
1994.823 H ......................... 38;569
1995.151 V .............................. 153
1995.177 H ......................... 46;426
1996.326 V ..................44;426;478
1996.529 H ....................... 379;426
1996.583 Ø ...........41;379;426;542
1996.803 H ....................... 105;132
1996.1104 Ø ..................... 105;117
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Oversigt over domme
1999.581 H .......................181;423
1999.598 H .......................373;563
1999.614 H .........................47;452
1999.689 Ø .............................. 115
1999.702 Ø .............................. 233
1999.722 H .............................. 373
1999.724 H .............................. 212
1999.780 H .......................373;423
1999.803 H .............................. 373
1999.793/3 H ........................... 563
1999.829 H .............................. 563
1999.841 H ................................ 49
1999.889 V .............................. 374
1999.902 V .............................. 563
1999.1009 H .............................. 65
1999.1043 H ............................ 374
1999.1087 V .....................268;563
1999.1178 H .....................152;424
1999.1219 H ............................ 268
1999.1243 H ................49;558;563
1999.1261 V ............................ 374
1999.1307 H .....................374;452
1999.1337 H .....................181;268
1999.1357 H ............................ 181
1999.1408 H .....................116;501
1999.1444 V ............................ 374
1999.1485 H ............................ 374
1999.1536 H .....................452;564
1999.1600 H .....................152;375
1999.1621 SH.......................... 375
1999.1630 V ............................ 564
1999.1700 H ............................ 564
1999.1713 H .....................181;424
1999.1729 H ............................ 212
1999.1837 H ............................ 116
1999.1843 H .....................257;564
1999.1847 H .....................375;564
1999.1849 H ............................ 424
1999.1880 V ............................ 477
1999.1885 V ............................ 375
1999.2064 V .....................375;477
1999.2115 Ø ............................ 375

1997.1478 H ............................ 568
1997.1507 H ............................ 454
1997.1508 H ..................... 349;425
1997.1523 H ..............105;183;257
1997.1557 V ..............269;297;379
1997.1661 H ............................ 379
1997.1667 H ............................ 477
1997.1693 H ............................ 486
1998.10/2 H............................. 376
1998.74 H ...........116;152;181;376
1998.97 H ......................... 424;564
1998.127 V .............................. 104
1998.364 H .............................. 477
1998.450 H .............................. 104
1998.509 V ....................... 131;301
1998.542 Ø .............................. 565
1998.549 H .............................. 376
1998.642 V .............................. 565
1998.672 Ø ......................... 42;565
1998.684 H .............................. 565
1998.685 H .............................. 182
1998.691/2 H.................... 424;565
1998.759 V .............................. 526
1998.894 H ....................... 492;542
1998.956 V .............................. 376
1998.968 V .............................. 376
1998.1087 Ø ............................ 565
1998.1193 V ..................... 152;182
1998.1197 V ............................ 376
1998.1207 V .........46;452;542;565
1998.1228 V ............................ 152
1998.1311 H ............................ 376
1998.1322 H ....................63;65;71
1998.1344 H ............................ 377
1998.1363 H ..................... 268;377
1998.1420 V ..................... 542;565
1998.1438 Ø ............................ 182
1998.1552 H ..................... 542;565
1998.1592 V ............................ 377
1998.1639 H ............................ 452
1998.1677 H ..................... 542;566
1999.190 Ø ................................ 65
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2000.1969 H ............................ 423
2000.2047 H ............................ 526
2000.2053 H ............................ 180
2000.2088 V ..............180;500;562
2000.2114 V ............................ 452
2000.2118 Ø ............................ 268
2000.2142 Ø ............................ 373
2000.2151 Ø .............................. 81
2000.2165 Ø ..................90;92;500
2000.2217 H ............................ 373
2000.2223 H .....................500;562
2000.2335 V .....................501;562
2000.2412 H .......................46;423
2000.2444 H .....................501;562
2000.2505/1 V ..................501;563
2000.2552 Ø ............................ 180
2001.14/1 H ......................151;178
2001.45 H ................................ 557
2001.60 H ...........................80;363
2001.67 H .........................363;557
2001.83 H ..................103;363;421
2001.111 H .............................. 557
2001.122 H .............................. 364
2001.199 V .............................. 558
2001.207 V .......................364;421
2001.215 V .............................. 475
2001.252 Ø .............................. 560
2001.257 Ø .............................. 364
2001.313 H .............................. 364
2001.345 /2H ....................104;524
2001.356 H ................131;178;364
2001.423 H .......................267;364
2001.454 V .......................365;449
2001.464 V ................................ 70
2001.493 V .......................365;421
2001.529 H .............................. 365
2001.556 H .............................. 365
2001.603 H .......................365;524
2001.649 H .............................. 366
2001.669 V .......................476;524
2001.682 V .........................92;366
2001.768 H .........366;388;527;558

1999.2125 Ø ..................... 116;268
2000.65 H ................................ 371
2000.85 H ................................ 371
2000.95 H ................................ 371
2000.179 H .............................. 500
2000.215 V .............................. 541
2000.381 H ................................ 71
2000.445/2 V........................... 371
2000.452 V .............................. 371
2000.457 V .............................. 371
2000.577 H .............................. 476
2000.577/1 H........................... 422
2000.645
H
........... 47;366;388;451;527;558
2000.743 Ø ....................... 451;477
2000.776 H .............................. 562
2000.776 Ø .............................. 179
2000.890 H .............................. 371
2000.1000 Ø ............................ 372
2000.1099/1 H......................... 422
2000.1125 H ............................ 316
2000.1152 H ..................... 179;267
2000.1196 H .............................. 48
2000.1196/2 H.................. 372;422
2000.1228 V .............................. 92
2000.1313 H ................44;372;451
2000.1357 H ............................ 179
2000.1366 H ............................ 422
2000.1380 H ..................... 152;423
2000.1470 H ..................... 500;562
2000.1504 H ............................ 267
2000.1509 H ............................ 423
2000.1525/2H................... 179;372
2000.1532 H ..................... 212;372
2000.1613 V ............................ 372
2000.1623 V ..................... 500;562
2000.1649 Ø ..................... 180;372
2000.1659 Ø ............................ 500
2000.1668 H .......180;372;423;452
2000.1771 H ............................ 500
2000.1810 H ..............301;372;526
2000.1832 H ............................ 373
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2002.55/2H .............................. 211
2002.91 H .........................448;554
2002.210 Ø .............................. 448
2002.235 H .............................. 419
2002.304 H .............................. 360
2002.333 H .......................360;420
2002.460 V ................177;448;474
2002.463 V .......................360;523
2002.471 Ø .............................. 523
2002.544 H .............................. 360
2002.752 H .......................266;360
2002.757 H .............................. 555
2002.780 .................................. 360
2002.796 H .......................448;555
2002.898 Ø .............................. 555
2002.960 H .............................. 361
2002.1020 H .......361;420;484;524
2002.1060 V .......266;292;361;524
2002.1069 V ............................ 555
2002.1082 V ............................ 362
2002.1118 Ø .....................420;474
2002.1136 Ø ............................ 555
2002.1253 H ............................ 556
2002.1269 H .....................177;474
2002.1325 Ø .....................115;150
2002.137 H .............................. 359
2002.1472 H ............................ 556
2002.1488 H .....................150;449
2002.1507 H ............................ 449
2002.1643 Ø ............................ 211
2002.1684 Ø ............................ 177
2002.1728 H ............................ 316
2002.1761 /2H ......................... 177
2002.1761/2 H ......................... 420
2002.1820 H 362;420;449;474;484
2002.1840 H .....................484;556
2002.1854 V ............................ 421
2002.186 V .............................. 554
2002.1866 V ............................ 557
2002.1905 V ............................ 177
2002.2281 V ............................ 475
2002.2285 V ............................ 499

2001.818 H ................................ 71
2001.818 V .............................. 525
2001.861 H ......................... 50;558
2001.910 V ....................... 366;450
2001.915 V ....................... 366;421
2001.922 V .............................. 104
2001.956 Ø .............................. 558
2001.1043 H ............................ 559
2001.1057 H ............................ 366
2001.1138 V ..................... 366;422
2001.1239 H ............................ 525
2001.1258 H ..................... 367;450
2001.1264 H ..................... 367;422
2001.1278 H ............................ 367
2001.1393 Ø ............................ 367
2001.1437/2 Ø......................... 368
2001.1486 H ..............151;267;559
2001.1564 V ............................ 525
2001.1570 V ............................ 559
2001.1594 V ............................ 559
2001.1619 Ø ............................ 368
2001.1677 H ..............368;476;559
2001.1709/2H................... 368;485
2001.1875 H ............................ 368
2001.1892 V ..............369;450;476
2001.1941 Ø ............................ 525
2001.1980 H ............................ 560
2001.2038 H ..................... 369;450
2001.2127 V ..................... 179;267
2001.2197 H ....................... 98;560
2001.2231 H ............................ 560
2001.2248 H ............................ 561
2001.2286 H ............................ 561
2001.2291 H ..................... 451;561
2001.2312 H ............................ 370
2001.2348 H ......................... 65;71
2001.2434/2Ø.......................... 562
2001.2468 H ............................ 370
2001.2493 H ............................ 370
2001.2599 Ø ............................ 370
2002.1 H .................................. 554
2002.46 H ......................... 359;499
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2003.1150 H ............................ 554
2003.1176 H .....................358;447
2003.1262 H ............................ 473
2003.1302 H .....................131;499
2003.1322 H ............................ 358
2003.1331 H ............................ 359
2003.1371 V .....................419;484
2003.1417 Ø ............................ 176
2003.1454 Ø ............................ 447
2003.1462 H ............................ 150
2003.1628 Ø ................46;176;448
2003.1649 Ø ............................ 359
2003.1660 H ..............176;224;473
2003.1672 H ............................ 359
2003.1939 Ø .............................. 65
2003.2063 H .....................473;499
2003.2173 V ............................ 176
2003.2202 V .....................150;176
2003.2342 H ............................ 359
2003.2371 H ............................ 523
2003.2585 Ø ............................ 523
2003.2650 Ø .....................359;419
2004.104 H .......................130;551
2004.256 Ø .............................. 551
2004.258 Ø .............................. 351
2004.352 H .............................. 351
2004.382 H .............................. 351
2004.622 V ..................79;148;351
2004.660 V .............................. 352
2004.682 Ø .............................. 352
2004.819/2 H .............352;418;446
2004.826 H .............................. 353
2004.845 .................................. 472
2004.845 H .......................472;552
2004.861 H .......................149;353
2004.881 V .......................472;483
2004.904 V . 174;266;353;446;552
2004.919 V .......................353;472
2004.982 H .......................174;257
2004.990 H .........................70;174
2004.1026 H ............................ 353
2004.1041 H ............................ 552

2002.2338 V ............................ 151
2002.2496 H ............................ 475
2002.2520 V ............................ 362
2002.2683 H ............................ 363
2002.2721 V ............................ 557
2002.2748 Ø ............................ 363
2003.5/2 H.......................... 91;355
2003.47 H ................................ 419
2003.64 H .................................. 91
2003.153 H .............................. 356
2003.176 V .............................. 473
2003.199 V ....................... 103;149
2003.202 V .............................. 522
2003.271 H ....................... 356;447
2003.330 H .............................. 356
2003.377 H .............................. 356
2003.388 H .............................. 419
2003.390 H .............................. 356
2003.435 V ....................... 356;523
2003.458 Ø ..................98;175;523
2003.494 Ø .............................. 499
2003.549/3 H........................... 356
2003.573 H .............................. 356
2003.646 H .............................. 419
2003.712 V .............................. 301
2003.716 V ................................ 70
2003.721 V ..................80;175;224
2003.748/1 V............................. 91
2003.770 Ø .........150;357;473;523
2003.782 Ø .............................. 357
2003.787 Ø .............................. 553
2003.798 H .............................. 554
2003.821 H .............................. 357
2003.841 H .............................. 357
2003.873 H .............................. 357
2003.881 S............................... 357
2003.922 Ø .............................. 266
2003.1002 H .............................. 70
2003.1011 H ..................... 150;358
2003.1029 H ............................ 358
2003.1075 V ............................ 358
2003.1095 V ............................ 358
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2005.397
S
78;147;173;266;291;347;417;47
1
2005.523 H ...........78;173;211;315
2005.569 H .............................. 173
2005.590 H .......................540;550
2005.616 H ................................ 78
2005.622 H ................................ 79
2005.658/2 H ........................... 472
2005.1070 Ø .......348;497;540;550
2005.1089/2 Ø ..................446;491
2005.1141 Ø ..............348;540;550
2005.1256 H ............................ 348
2005.1301 H ............................ 348
2005.1350 H .....................541;550
2005.1405 V ............................ 521
2005.1422 Ø ............................ 348
2005.1520 H .....................147;497
2005.1537 H ..............174;291;348
2005.1558 H .....................348;417
2005.1639 V ............................ 579
2005.1709 H .....................541;550
2005.1741 H .....................349;417
2005.1780 H ............................ 148
2005.2111 H ..................35;79;349
2005.2171 H .....................349;522
2005.2191 H ..............349;541;550
2005.2355 H .....................349;472
2005.2424 H ............................ 522
2005.2451 H ............................ 522
2005.2473 H .....................130;497
2005.2489 H ..............148;349;498
2005.2527/2 H ...........148;350;417
2005.2601 V ............................ 350
2005.2650 Ø .....................541;551
2005.2660 Ø ............................ 115
2005.2682 H .....................174;522
2005.2796 H ............................ 350
2005.2809 H ..............418;541;551
2005.2885 H .....................174;418
2005.2923 H .......472;498;541;551
2005.3188 H ............................ 350

2004.1059 /2 H........................ 353
2004.1203 Ø ............................ 175
2004.1212 Ø ..................... 211;232
2004.1230 Ø ..................... 300;353
2004.1248 H ............................ 354
2004.1375 V ....................... 91;498
2004.1378 V ............................ 552
2004.1406 Ø ............................ 354
2004.1450 H ............................ 149
2004.1452 H ............................ 354
2004.1464 H ............................ 552
2004.1513 H ................41;498;552
2004.1587 H ............................ 354
2004.1591 H ....................... 79;418
2004.1765 H ..................... 175;354
2004.1828 H ............................ 418
2004.1838 H ............................ 552
2004.1849 H ............................ 553
2004.1961 V ....................... 80;175
2004.1994 Ø ..................... 484;553
2004.2024 Ø ............................ 419
2004.2072 H ............................ 354
2004.2080 H ............................ 355
2004.2102 H ............................ 355
2004.2110 H ............................ 103
2004.2149 H ..............355;447;473
2004.2189 V ............................ 355
2004.2204 Ø ............................ 579
2004.2229 H .............................. 80
2004.2244 H ............................ 131
2004.2461 H ......................... 65;70
2004.2794 V ............................ 553
2004.2827 V ............................ 553
2004.2893 H ....................... 42;553
2005.37 V ......................... 173;266
2005.210 H .............................. 346
2005.303 H ....................... 146;347
2005.320 H ....................... 483;549
2005.349 H ................147;521;549
2005.370 H ..................78;103;521
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2005.3217 H ..................... 350;522
2005.3346/2 H......................... 351
2006.59 Ø ........................... 91;496
2006.65 Ø ................................ 257
2006.137 H .............................. 520
2006.306 H .............................. 345
2006.405 H .............................. 548
2006.526 H .............................. 548
2006.576/2 H.................... 416;445
2006.607 H ....................... 146;265
2006.612 H .............................. 548
2006.621 H ....................... 291;345
2006.639 H ....................... 416;549
2006.657/2 V.................... 146;416
2006.686 H ................................ 78
2006.686 Ø .............................. 173
2006.782 H ................................ 70
2006.910 Ø .............................. 345
2006.960 Ø .............................. 130
2006.1018 H ............................ 146
2006.1028 H ..................... 416;445
2006.1085 H ............................ 549
2006.1149 H ................44;265;549
2006.1261 H ............................ 345
2006.1302 H ............................ 346
2006.1370 Ø ..................... 446;549
2006.1439 H ..................... 346;417
2006.1531 H ............................ 346
2006.1623 Ø ..................... 346;446
2006.1710 H ..................... 346;521
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Oversigt over ombudsmandsudtalelser

Oversigt over ombudsmandsudtalelser
56.218 ...................................... 314
57.57 ........................................ 330
57.62 ........................................ 171
57.63 ........................................ 129
57.90 ........................................ 129
57.94 ........................................ 341
57.118 ...............................145;313
57.126 ...................................... 313
57.136 ...................................... 331
57.162 ...................................... 313
57.169 ...................................... 444
57.175 ...................................... 331
57.178 ...................................... 313
57.184 ...................................... 331
57.186 ...............................341;415
57.188 ...................................... 331
57.206 ...................................... 342
57.207 ...................................... 331
57.213 ...................................... 313
57.220 ...................................... 331
57.233 ...................................... 331
58.40 ........................................ 297
58.46 ........................................ 330
58.63 ........................................ 334
58.68 ........................................ 470
58.73 ........................................ 330
58.85 ........................................ 312
58.111 ...................................... 341
58.116 ...................................... 129
58.150 ...................................... 470
58.154 ...................................... 330
58.158 ...................................... 330
58.177 ...................................... 338
58.178 ...................................... 129
58.179 ...............................312;330
58.189 ...................................... 330
58.191 ...................................... 101
58.194 ...................................... 330
58.214 ...................................... 312

Ombudsmandsudtalelser

55.18 ........................................ 314
55.19 ........................................ 445
55.21 ........................................ 314
55.23 ........................................ 129
55.26 ........................................ 314
55.55 ................................. 129;314
55.63 ........................................ 314
55.69 ........................................ 332
55.78 ........................................ 314
55.80 ........................................ 415
55.85 ........................................ 314
55.89 ........................................ 470
55.92 ........................................ 300
55.102 ...................................... 314
55.105 .................171;209;264;306
55.151 ...................................... 314
56.33 ........................................ 331
56.69 ........................................ 331
56.77 ........................................ 539
56.82 ........................................ 444
56.90 ........................................ 331
56.94 ........................................ 313
56.126 ...................................... 332
56.132 ...................................... 313
56.133 ............................... 313;332
56.134 ...................................... 314
56.137 ...................................... 314
56.150 ...................................... 297
56.156 ...................................... 332
56.159 ...................................... 297
56.162 ...................................... 113
56.173 ...................................... 332
56.177 ...................................... 171
56.190 ...................................... 332
56.196 ...................................... 129
56.212 ...................................... 101
56.215 ...................................... 332
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61.33 ........................................ 327
61.39 ........................................ 312
61.42 ........................................ 327
61.44 ........................................ 327
61.50 ........................................ 328
61.54 ........................................ 482
61.72 ........................................ 539
61.74 ........................................ 495
61.75 ........................................ 209
61.115 ...................................... 328
61.117 ...................................... 328
61.124 ...................................... 312
61.125 ...............................470;519
61.178 ...................................... 328
61.180 ...................................... 328
62.21 ........................................ 144
62.30 ........................................ 327
62.36 ........................................ 444
62.38 ........................................ 101
62.70 ........................................ 327
62.83 ........................................ 327
62.89 ........................................ 327
63.100 ...................................... 327
63.15 ..........................440;444;470
63.29 ........................................ 128
63.31 ........................................ 113
63.38 ........................................ 326
63.39 ........................................ 300
63.42 ........................................ 326
63.61 ........................................ 128
63.62 .................................326;338
63.63 ........................................ 306
63.65 ........................................ 326
63.79 ........................................ 326
63.85 ........................................ 482
64.103 ...................................... 470
64.107 ...................................... 290
64.116 ...................................... 128
64.123 ...................................... 113
64.125 ...................................... 296
64.129 ...................................... 326
64.16 ........................................ 470

58.216 ............................... 231;330
58.221 ...................................... 330
58.226 ...................................... 312
58.227 ...................................... 145
58.246 ...................................... 313
58.251 ...................................... 313
58.255 ...................................... 313
59.23 ........................................ 290
59.25 ........................................ 329
59.29 ........................................ 329
59.34 ........................................ 329
59.41 ........................................ 306
59.47 ................................. 231;329
59.49 ........................................ 128
59.67 ........................................ 329
59.69 ........................................ 144
59.74 ........................................ 329
59.96 ........................................ 312
59.112 ...................................... 312
59.127 ...................................... 329
59.146 ...................................... 145
59.190 ...................................... 329
59.193 ...................................... 264
59.199 ...................................... 312
59.201 ........................300;312;329
60.47 ........................................ 328
60.51 ........................................ 328
60.54 ........................................ 328
60.65 ........................................ 264
60.78 ........................................ 328
60.80 ........................................ 328
60.102 ...................................... 128
60.104 ...................................... 328
60.111 ...................................... 328
60.126 ............................... 312;329
60.181 ...................................... 128
60.187 ...................................... 329
60.199 ...................................... 470
61.22 ........................................ 327
61.23 ........................................ 327
61.24 ........................................ 327
61.27 ........................................ 327
641
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68.97 ........................................ 223
69.83 ........................................ 469
69.86 ........................................ 128
69.91 ........................................ 325
69.94 ........................................ 100
69.102 ...................................... 325
70.21 ........................................ 290
70.30 ........................................ 128
70.35 ........................................ 222
70.63 ........................................ 415
70.75 ........................................ 311
70.83 ........................................ 325
70.86 .................................223;306
70.91 ........................................ 256
71.19 ........................................ 290
71.30 ........................................ 255
71.35 ........................................ 255
71.37 ........................................ 255
71.38 ........................................ 324
71.41 ........................................ 519
71.48 .......................................... 97
71.49 ........................................ 444
71.58 ........................................ 255
71.66 ........................................ 444
71.76 ........................................ 311
71.100 ...............................222;231
71.103 ...............................444;468
71.105 ...................................... 324
71.113 ...................................... 209
71.116 ..........................77;444;468
71.140 ...................................... 324
71.142 ...................................... 311
71.144 ...............................444;469
71.165 ...................................... 324
72.35 .................................324;338
72.40 .................................208;336
72.45 ........................................ 489
72.54 ........................................ 324
72.58 ........................................ 306
72.61 ........................................ 324
72.65 .................................443;489
72.68 ........................................ 255

64.78 ........................................ 326
64.93 ........................................ 264
64.95 ........................................ 470
65.125 ...................................... 101
65.129 ...................................... 326
65.135 ...................................... 470
65.143 ...................................... 326
65.144 ...................................... 470
65.147 ...................................... 311
65.22 ................................. 469;489
65.31 ........................................ 326
65.36 ........................................ 290
65.55 ........................................ 469
65.97 ........................................ 326
65.98 ........................................ 470
66.26 ........................................ 469
66.30 ........................................ 326
66.44 ........................................ 489
66.45 ........................................ 489
66.64 ........................................ 415
66.74 ........................................ 415
66.76 ........................................ 415
66.79 ........................................ 326
66.82 ........................................ 311
66.92 ........................................ 444
67.101 ...................................... 311
67.102 ...................................... 325
67.22 ........................................ 144
67.23 ........................................ 325
67.30 ........................................ 415
67.56 ........................................ 469
67.67 ........................................ 325
68.107 ...................................... 325
68.26 ........................................ 128
68.35 ........................................ 325
68.44 ................................. 223;469
68.46 ........................................ 264
68.54 ........................................ 325
68.56 ........................................ 325
68.84 ........................................ 325
68.87 ........................................ 171
68.90 ........................................ 469
642
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73.351 ........................414;443;468
73.375 ...................................... 414
73.384 ...................................... 324
73.386 ...................................... 296
73.390 ...................................... 468
73.395 ...................................... 255
73.411 ...................................... 468
73.416 ...............................443;519
74.52 ........................................ 466
74.56 .................................208;414
74.67 ........................................ 208
74.79 .................................171;489
74.82 ..........................322;338;414
74.95 ............................96;222;254
74.101 ...................................... 296
74.103 ...................................... 466
74.151 ...................................... 127
74.156 ...................................... 442
74.159 ...................................... 296
74.161 ...................................... 264
74.170 ........................442;466;482
74.177 ...................................... 296
74.178 ...................................... 519
74.179 ...............................442;466
74.184 ...................................... 322
74.189 ...................................... 442
74.193 ...................................... 334
74.221 ...................................... 296
74.224 ...................................... 482
74.238 ...................................... 296
74.262 ...................................... 127
74.270 ...................................... 254
74.277 ...............................442;482
74.286 ...................................... 538
74.316 ...................................... 538
74.328 ...................................... 254
74.359 ...............................323;338
74.367 ...................................... 289
74.371 ...................................... 539
74.373 ...................................... 255
74.378 ...................................... 539
74.386 ...................................... 539

72.77 ........................................ 128
72.81 ........................................ 255
72.82 .......................................... 77
72.84 ........................................ 443
72.93 ........................................ 113
72.110 ............................... 222;324
72.132 ...................................... 311
72.146 .................414;443;468;489
72.152 ...................................... 222
72.172 ...................................... 209
72.177 ...................................... 290
72.182 ...................................... 311
72.189 ...................................... 324
72.201 ............................... 443;468
72.223 ...................................... 415
72.233 ...................................... 324
73.50 ........................................ 144
73.60 ........................................ 128
73.75 ........................................ 144
73.79 ........................................ 442
73.84 ................................. 255;289
73.86 ..........................208;289;467
73.101 ...................................... 467
73.110 ...................................... 290
73.116 ...................................... 414
73.142 ............................... 442;467
73.166 ...................................... 255
73.178 ...................................... 442
73.180 ...................................... 467
73.195 ...................................... 467
73.208 ...................................... 323
73.215 ...................................... 443
73.239 ...................................... 290
73.257 ...................................... 519
73.275 ................................. 77;467
73.281 ...................................... 255
73.283 ...................................... 208
73.294 ........................................ 97
73.306 ............................... 290;467
73.311 ...................................... 443
73.326 ...................................... 113
73.337 ...................................... 208
643
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75.494 ...................................... 208
75.545 ...................................... 127
75.610 ...................................... 519
75.635 ...................................... 414
75.643 ...................................... 322
76.73 ........................................ 538
76.83 ........................................ 126
76.96 ........................................ 253
76.127 ...................................... 289
76.134 ...............................465;538
76.144 ...................................... 322
76.150 ...................................... 127
76.192 ...................................... 207
76.202 ...................................... 253
76.206 .................112;207;441;465
76.223 ...................................... 441
76.234 ...................................... 311
76.237 ...................................... 144
76.288 ...................................... 441
76.295 ...............................413;482
76.327 ...................................... 519
76.334 ...................................... 441
76.358 ...................................... 465
76.364 ...................................... 465
76.367 ...............................230;254
76.386 ...................................... 144
76.404 ...............................441;465
76.434 ...................................... 311
77.40 ........................................ 310
77.81 ........................................ 464
77.99 ........................................ 221
77.104 ...................................... 144
77.108 ........................................ 96
77.112 ...................................... 221
77.129 ...................................... 310
77.135 ...................................... 464
77.138 ...................................... 413
77.143 ...................................... 440
77.146 ...............................112;253
77.153 ...................................... 144
77.168 ...................................... 518
77.173 ...............................207;221

74.400 ............................... 323;489
74.408 ...................................... 323
74.416 ...................................... 414
74.429 ...................................... 323
74.437 ............................... 323;519
74.446 ...................................... 171
75.68 ........................................ 441
75.75 ................................. 127;441
75.82 ........................................ 413
75.94 ........................................ 144
75.105 ........................112;222;254
75.107 ................................. 96;254
75.124 ............................... 222;254
75.126 ...................................... 519
75.134 ............................... 171;465
75.148 ...................................... 222
75.152 ...................................... 296
75.158 ...................................... 127
75.162 ...................................... 289
75.170 ........................466;489;519
75.175 ...................................... 322
75.178 ...................................... 322
75.189 ...................................... 322
75.191 ...................................... 127
75.195 ...................................... 289
75.202 ............................... 208;441
75.225 ...................................... 441
75.237 ...................................... 289
75.242 ............................... 296;413
75.290 ............................... 414;538
75.299 ...................................... 466
75.312 ............................... 230;254
75.318 ............................... 222;254
75.323 ...................................... 296
75.325 ...................................... 322
75.342 ...................................... 466
75.380 ...................................... 208
75.387 ............................... 127;538
75.416 ...................................... 289
75.440 ...................................... 538
75.448 ...................................... 442
75.466 ............................... 222;264
644
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78.171 ...................................... 537
78.174 ...................................... 518
78.186 ...............................125;537
78.222 ...................................... 125
78.230 ...................................... 518
78.261 ...................................... 143
78.265 ...................................... 518
78.266 ...............................295;296
78.289 ...................................... 125
78.299 ...................................... 537
78.302 ...................................... 537
78.312 ...................................... 143
78.340 ...................................... 143
78.369 ...................................... 310
78.402 ...................................... 289
78.422 ...................................... 143
78.447 ...................................... 306
78.564 ...................................... 548
78.585 ...................................... 488
78.619 ...............................518;548
78.631 ...................................... 310
78.654 ...................................... 310
78.684 ...................................... 537
78.705 ...................................... 230
78.742 ...................................... 112
79.82 ........................................ 288
79.89 .......................................... 77
79.97 ........................................ 344
79.119 ...................................... 125
79.123 ...................................... 295
79.181 ...................................... 518
79.211 ...................................... 125
79.224 ...................................... 288
79.243 ...................................... 322
79.257 .................................96;253
79.288 ........................................ 96
79.294 ...................................... 253
79.330 ...................................... 536
79.340 ...................................... 518
79.343 ...................................... 518
79.346 ...................................... 537
79.370 ...................................... 518

77.176 ...................................... 126
77.192 ...................................... 537
77.195 ...................................... 440
77.208 ...................................... 126
77.217 ............................... 440;464
77.226 ...................................... 413
77.228 ...................................... 413
77.242 ...................................... 126
77.270 ...................................... 440
77.288 ...................................... 230
77.317 ............................... 207;464
77.338 ............................... 440;464
77.365 ............................... 300;322
77.374 ...................................... 144
77.379 ...................................... 440
77.384 ...................................... 495
77.394 ...................................... 518
77.435 ............................... 440;464
77.483 ...................................... 464
77.499 ...................................... 144
77.511 ...................................... 464
77.521 ............................... 413;440
77.537 ...................................... 464
77.542 ...................................... 126
77.553 ............................... 465;482
77.561 ............................... 441;465
77.598 ...................................... 488
77.604 ...................................... 482
77.635 ............................... 443;465
77.649 ...................................... 126
77.658 ............................... 311;519
77.686 ...................................... 488
77.716 ...................................... 538
77.720 ...................................... 126
78.11 .......................................... 77
78.113 ...................................... 100
78.120 ...................................... 295
78.132 ...................................... 288
78.152 ...................................... 495
78.154 ...................................... 413
78.159 ...................................... 344
78.169 ...................................... 207
645
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81.39 ........................................ 412
81.47 ........................................ 517
81.53 ........................................ 252
81.69 ........................................ 100
81.71 ........................................ 221
81.79 ........................................ 124
81.82 ........................................ 535
81.88 ..........................412;463;517
81.98 ........................................ 124
81.126 ...................................... 124
81.134 ...................................... 206
81.141 ...................................... 253
81.143 ...............................221;253
81.148 ...................................... 253
81.152 ...................................... 170
81.158 ...................................... 310
81.159 ...................................... 124
81.168 ...................................... 439
81.171 ...................................... 124
81.188 ........................................ 96
81.196 ...............................412;488
81.199 ...................................... 306
81.201 ...................................... 439
81.206 ...................................... 439
81.214 ...................................... 288
81.223 ...................................... 535
81.245 ...................................... 535
81.263 ...................................... 535
81.269 ...................................... 517
81.285 ...................................... 535
81.291 ...............................517;535
81.301 ...............................221;253
82.27 ........................................ 288
82.29 ........................................ 516
82.32 .................................206;534
82.36 ........................................ 252
82.44 ........................................ 517
82.47 ........................................ 221
82.73 ........................................ 221
82.77 ........................................ 517
82.84 .................................334;517
82.101 ...................................... 321

79.379 ...................................... 413
79.406 ...................................... 125
79.412 ...................................... 125
79.415 ...................................... 537
79.457 ...................................... 125
79.464 ............................... 207;518
79.531 ........................................ 96
79.559 ...................................... 537
80.100 ...................................... 536
80.124 ...................................... 143
80.145 ...................................... 413
80.164 ...................................... 206
80.181 ...................................... 517
80.184 ...................................... 536
80.205 ...................................... 517
80.231 ............................... 207;310
80.242 ...................................... 334
80.260 ........................................ 96
80.294 ............................... 207;321
80.307 ...................................... 536
80.332 ............................... 299;536
80.388 ...................................... 124
80.409 ...................................... 463
80.421 ...................................... 310
80.480 ............................... 143;310
80.481 ...................................... 413
80.543 ...................................... 463
80.552 ...................................... 536
80.582 ...................................... 125
80.607 ...................................... 536
80.645 ............................... 125;263
80.654 ...................................... 253
80.674 ............................... 321;338
80.686 ...................................... 536
80.691 ...................................... 322
80.695 ...................................... 143
80.723 ...................................... 548
80.730 ............................... 295;518
80.746 ...................................... 536
80.758 ........................................ 77
81.8 ............................................ 76
81.23 ........................................ 252
646
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83.235 ...................................... 252
83.248 ...............................463;495
83.251 ...................................... 306
83.259 ...................................... 310
84.24 ........................................ 533
84.32 ........................................ 516
84.54 ........................................ 295
84.59 ........................................ 123
84.61 ........................................ 548
84.65 ........................................ 252
84.75 .......................................... 76
84.79 ........................................ 299
84.88 ........................................ 263
84.104 ...................................... 516
84.111 ...................................... 462
84.116 ...............................439;463
84.123 ...................................... 299
84.139 ...............................172;206
84.144 ...................................... 309
84.148 ...................................... 495
84.149 ...................................... 495
84.156 ...............................439;581
84.174 ...................................... 288
84.177 ...................................... 534
84.179 ...................................... 516
84.217 ...............................220;252
85.35 ........................................ 533
85.43 ........................................ 547
85.48 .................................142;294
85.50 ........................................ 516
85.52 ........................................ 516
85.61 ........................................ 288
85.70 .................................123;344
85.75 ........................................ 123
85.93 .................................306;533
85.114 ...................................... 309
85.116 ...................................... 112
85.125 ...............................465;533
85.129 ...................................... 482
85.134 ...................................... 123
85.153 .................................96;220
85.163 ...............................142;294

82.104 ...................................... 295
82.108 ...................................... 221
82.111 ........................................ 76
82.113 ..........................53;221;252
82.124 ........................143;206;252
82.138 ...................................... 517
82.186 ...................................... 112
82.199 ............................... 263;495
82.204 ............................... 112;534
82.212 ...................................... 534
82.224 ...................................... 310
82.234 ...................................... 534
82.238 ...................................... 534
82.243 ...................................... 534
82.248 ...................................... 535
82.252 ...................................... 535
82.258 ...................................... 535
82.267 ...................................... 124
82.271 ...................................... 338
82.275 ................................. 27;412
83.21 ........................................ 206
83.27 ........................................ 321
83.32 ............220;310;321;338;344
83.57 ........................................ 288
83.71 ........................................ 412
83.83 ................................. 123;295
83.93 ................................. 310;463
83.95 ................................. 439;463
83.101 ................................. 90;463
83.105 ...................................... 321
83.137 ...................................... 220
83.144 ................................. 96;252
83.154 ...................................... 123
83.163 ...................................... 124
83.173 ................................. 90;220
83.175 ...................................... 252
83.192 ...................................... 288
83.205 ...................................... 412
83.216 ...................................... 516
83.219 ............................... 295;516
83.221 ............................... 170;534
83.229 ...................................... 321
647
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87.95 .................................141;294
87.102 ...................................... 141
87.107 ...................................... 205
87.113 .................205;287;462;532
87.119 ...................................... 123
87.121 ...................................... 515
87.129 ...............................462;515
87.131 ........................................ 96
87.135 ........................................ 76
87.138 ...............................142;488
87.144 ...................................... 287
87.147 ...............................321;412
87.163 ...............................170;205
87.178 ...................................... 321
87.185 ...................................... 533
87.192 ...............................205;488
87.194 ...............................263;462
87.197 ...................................... 220
87.201 ...................................... 462
87.211 .................................76;123
87.228 ...................................... 321
87.229 ...................................... 287
87.232 ...................................... 142
87.237 ........................142;462;495
87.242 ...................................... 251
88.11 .......................................... 75
88.32 ........................................ 411
88.43 ........................................ 141
88.48 ........................................ 219
88.51 .......................................... 95
88.57 ........................................ 251
88.64 ........................................ 251
88.69 ............................75;122;411
88.78 .................................438;461
88.81 ........................................ 170
88.88 ...................................89;286
88.98 ........................................ 411
88.100 .......................8;37;320;411
88.108 ...................................... 320
88.112 ...................................... 411
88.118 ........................172;204;514
88.121 ........................438;462;581

85.166 ...................................... 516
85.169 ...................................... 142
85.181 ...................................... 533
85.204 ...................................... 309
85.209 ................................. 76;112
85.213 ...................................... 533
86.9 ............................................ 76
86.20 ........................................ 515
86.28 ........................................ 438
86.38 ........................................ 533
86.44 ........................................ 123
86.54 ........................................ 515
86.66 ........................................ 220
86.68 ........................................ 287
86.75 ................................. 439;515
86.77 ........................................ 321
86.79 ........................................ 299
86.82 ................................. 205;412
86.90 ................................... 76;252
86.93 ..........................287;412;488
86.99 ........................................ 142
86.104 ...................................... 495
86.106 ...................................... 533
86.113 ........................206;220;515
86.123 ............................... 439;462
86.133 ...................................... 321
86.138 ...................................... 206
86.142 ...................................... 516
86.163 ...................................... 220
87.9 ............................................ 22
87.20 ........................................ 219
87.30 ................................. 170;205
87.36 .......................89;95;219;287
87.42 ................................... 90;287
87.54 ................................. 251;287
87.59 ........................................ 205
87.64 ............................95;219;251
87.71 ........................................ 287
87.74 ........................................ 170
87.89 ........................................ 205
87.91 ........................................ 287
87.93 ........................................ 532
648
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89.100 ........... 95;204;219;250;336
89.104 ...................................13;75
89.109 ...................................... 410
89.112 ...............................111;204
89.119 ...................................... 250
89.122 ...................................... 532
89.130 ........................410;438;532
89.134 ...............................286;305
89.138 ...................................... 230
89.141 ...............................487;514
89.148 ...................................... 111
89.152 ...............................250;514
89.157 ...................................... 219
89.159 ...............................306;514
89.164 ........................170;309;336
89.165 ...................................... 532
89.168 ...................................... 141
89.171 ...............................286;514
89.175 .................................75;250
89.188 ...............................204;219
89.192 ...................................... 320
89.197 ...................................... 251
89.200 ......... 219;410;438;482;488
89.209 ...................................... 111
89.213 ...............................532;547
89.216 ...............................204;411
89.220 ...................................... 532
89.237 ...................................... 490
89.241
61;90;97;113;171;209;223;256;
264;291;297;520
89.369 ...................................... 230
89.370 ...................................... 141
90.9 ............................................ 11
90.10 .......................................... 75
90.45 ........................................ 305
90.50 .................................249;320
90.54 ........................................ 249
90.58 .................................169;249
90.63 ........................................ 249
90.67 ..........................249;285;581
90.71 ..........................218;249;285

88.127 ...................................... 286
88.130 ...................................... 287
88.137 ...................................... 309
88.144 ...................................... 299
88.150 ............................... 219;251
88.154 ........................204;219;514
88.156 ...................................... 532
88.158 ............................... 514;532
88.161 ...................................... 532
88.164 ...................................... 294
88.168 ...................................... 141
88.176 ...................................... 205
88.179 ...................................... 515
88.184 ...................................... 411
88.187 ...................................... 141
88.188 ...................................... 515
88.195 ................................. 75;251
88.201 ...................................... 309
88.213 ........................122;170;321
88.221 ...................................... 412
88.227 ...................................... 263
88.233 ...................................... 263
88.249
62;101;113;130;145;171;209;22
3;256;264;291;297;300;306;415
;445;471;490;520
89.11 .......................................... 75
89.34 ........................................ 531
89.38 ................................. 122;513
89.42 ..........................100;204;532
89.47 ........................................ 250
89.54 ........................................ 294
89.58 ...................100;204;230;344
89.60 ................................. 250;461
89.63 ................................. 218;262
89.68 ........................................ 461
89.75 ........................................ 461
89.78 ................................. 410;487
89.83 ........................................ 263
89.88 ........................................ 230
89.92 ................................. 169;230
89.95 ........................................ 111
649
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223;231;256;264;291;297;300;3
06;415;445;471;483;490;520;53
9
90.458
60;90;97;101;145;171;209;223;
256;262;264;291;297;315;415;5
39
90.582 ...................................... 111
90.583 ...................................... 122
90.594 ...................................... 250
90.606 ...................................... 344
91.32 .................................248;408
91.42 .................................320;408
91.47 ........................................ 248
91.59 .................................218;248
91.60 .................................460;512
91.69 .................................285;408
91.73 ........................................ 285
91.98 ........................................ 487
91.102 ........................285;460;481
91.107 ...................................... 248
91.111 ...............................202;285
91.116 ...................................... 248
91.120 ...................................... 438
91.127 ...................................... 408
91.132 ...............................202;531
91.137 ...............................285;531
91.143 ...................................... 140
91.150 ........................140;299;320
91.156 ...................................... 262
91.159 ...................................... 409
91.161 .................100;294;305;512
91.163 ........................169;203;409
91.166 ...................................... 531
91.173 ...............................122;203
91.178 ...............................409;547
91.185 ........................262;309;581
91.189 ...............................262;494
91.200 ........................203;285;495
91.207
59;101;145;171;209;223;231;26
4;291;300;306;415;490;520;539

90.80 ................................. 309;320
90.83 ..........................409;438;547
90.86 ................................. 409;512
90.90 .......................................... 37
90.117 ...................................... 286
90.119 ............................... 286;438
90.126 ...................................... 409
90.147 ............................... 218;320
90.153 ...................................... 169
90.162 ...................................... 309
90.164 ...................................... 531
90.171 .................169;286;409;512
90.177 ...................................... 513
90.181 ........................249;320;460
90.184 ...................................... 461
90.187 ........................140;218;320
90.194 ............................... 218;320
90.197 ............................... 286;513
90.206 ............................... 169;203
90.212 ...................................... 531
90.216 ............................... 218;249
90.220 ........................................ 37
90.222 ................................. 95;513
90.227 ........................169;410;461
90.232 ...................................... 410
90.236 ...................................... 513
90.240 ...................................... 140
90.243 ...................................... 410
90.246 ........................111;140;513
90.250 ...................................... 513
90.251 .................140;286;294;513
90.253 ............................... 169;203
90.260 ...................................... 203
90.266 ...................................... 531
90.270 ...................................... 141
90.276 ...................................... 250
90.288 ...................................... 250
90.291 ............................... 410;413
90.303 ................................. 95;203
90.312 ...................................... 531
90.339
59;60;90;101;130;145;171;209;
650
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92.330 ......... 111;262;437;460;494
92.334 ...............................168;202
92.347 ...................................... 100
92.352 .................................95;285
92.363
58;59;90;97;101;209;223;256;2
64;291;415;520
93.13 .......................................... 74
93.41 ........................................ 404
93.46 ........................................ 459
93.53 ..........................246;261;336
93.60 ........................................ 405
93.68 ........................................ 168
93.72 .................................200;283
93.82 ...................110;405;511;547
93.89 ........................................ 511
93.92 .................................283;437
93.100 ...................................... 405
93.103 ...............................246;283
93.112 ...............................200;261
93.119 ...............................168;437
93.137 ......... 200;217;283;305;340
93.144 .................200;283;305;340
93.149 ...............................217;262
93.156 ...................................... 200
93.162 ...................................... 405
93.167 ........................405;437;481
93.173 ...................88;200;298;340
93.178 ........................201;340;405
93.184 ...............................122;168
93.191 ...................................... 405
93.205 ...................................... 459
93.212 ...............................139;405
93.215 .................217;309;319;338
93.220 ...................89;139;283;406
93.225 ...................................... 284
93.234 ...................................... 406
93.238 ...................................... 511
93.241 .................................94;217
93.247 ...................................... 406
93.253 ...............................284;406
93.260 ...................................... 406

92.12 .......................................... 75
92.40 ..........................229;284;341
92.48 ........................................ 246
92.53 ................................. 247;284
92.60 ..............89;140;217;247;319
92.72 ................................. 247;319
92.79 ........................................ 247
92.85 ...................110;201;305;341
92.92 ................................... 94;201
92.96 ........................................ 247
92.104 ............19;140;284;336;407
92.112 ...................................... 407
92.130 ...................................... 140
92.133 ............................... 100;201
92.141
94;201;299;341;437;459;481;51
1
92.151 ............................... 122;407
92.152 ............................... 110;512
92.187 ............................... 202;305
92.192 ............................... 230;247
92.199 ...................................... 460
92.203 ................................. 89;247
92.206 ...................................... 247
92.219 ............................... 407;437
92.222 .... 29;122;140;309;338;437
92.232 .... 89;202;305;320;338;341
92.238 ..............89;95;202;217;248
92.250 ...................95;217;248;547
92.256 ...................................... 284
92.260 ...................................... 407
92.264 ...................89;111;437;512
92.267 .................284;299;341;512
92.272 ...................................... 407
92.276 .................285;299;341;512
92.282 ...................................... 407
92.288 ...................................... 408
92.292 ........................111;408;512
92.296 ..............89;95;202;218;305
92.301 ...................................... 248
92.307 ...................................... 262
92.312 .................202;285;309;460
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Oversigt over ombudsmandsudtalelser
94.255 ...............................110;404
94.260 ...............................216;319
94.265 .................................88;199
94.272 ........................172;199;404
94.307 ...................................... 199
94.311 ...................................... 404
94.323 ...............................282;459
94.329 ...................................... 404
94.334 ...............................245;261
94.340 ........... 88;245;283;308;319
94.356 ...............................246;319
94.360 ...............................283;459
94.365 ........................200;404;481
94.383 ...............................283;404
94.401 .................................74;246
94.413 ...................................... 294
94.414 ...................................... 246
94.424 .. 229;246;283;298;319;344
94.427 ...................................... 404
94.436 ...................................... 200
94.440 .................200;436;487;511
94.451 ...................................... 319
94.633 ...................................... 121
95.12 .......................................... 74
95.46 ........................................ 435
95.56 ........................................ 481
95.63 ........................................ 402
95.81 .................................216;244
95.89 ........................................ 435
95.98 ........................................ 244
95.105 ........................198;216;510
95.112 ......... 121;198;216;281;458
95.125 ...............................121;167
95.132 .................................74;244
95.139 ...............................198;510
95.145 ...................................... 281
95.156 ...............................318;530
95.162 ...................................... 281
95.170 .................281;402;436;458
95.182 ......... 109;318;402;481;530
95.191 ...................................... 436
95.199 ........................304;336;458

93.268 ...................................... 511
93.277 ...................................... 406
93.283 ........................139;305;341
93.287 .. 201;229;284;299;305;341
93.294 ........................229;246;334
93.306 ...................................... 406
93.310 ...................................... 284
93.315 ..........................89;284;338
93.320 ........................201;217;341
93.327 .................201;284;319;547
93.337 ............................... 246;262
93.342 ........................229;319;338
93.348 ..........................89;201;336
94.15 .......................................... 74
94.46 ........................................ 403
94.52 ................................. 216;510
94.56 .....................88;168;436;459
94.60 ................................. 139;510
94.73 ..........................110;511;546
94.79 ........................................ 245
94.84 ........................................ 245
94.86 ..........................110;168;261
94.95 ............................88;245;282
94.100 ........................................ 88
94.105 ...................................... 318
94.110 ...................................... 261
94.114 ...................................... 121
94.119 ...................................... 319
94.124 ...................................... 168
94.132 ...................................... 403
94.143 ..............88;94;199;304;546
94.156 ...................................... 282
94.169 ........................282;304;340
94.179 ............................... 403;436
94.191 ........................................ 94
94.196 ............20;110;540;547;581
94.200 ...................................... 403
94.207 ............................... 199;403
94.225 ........................110;403;511
94.234 .................199;216;282;294
94.242 ...................................... 404
94.248 ...................................... 404
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Kapitel 4 – Udvalgte ombudsmandsudtalelser
96.112 ...................................... 400
96.116 .................109;281;509;581
96.122 ...............................167;243
96.129 ...............................318;338
96.131 ........................260;400;494
96.139 ...............................281;400
96.145 ...................................... 216
96.150 ...............................229;401
96.155 ...................................... 139
96.160 ...............................121;281
96.164 ........................229;260;344
96.168 ...................................... 167
96.169 ...................................... 216
96.173 ........................401;458;530
96.185 ........................121;293;304
96.189 ...................................... 401
96.193 ........................281;401;530
96.203 ...................................... 121
96.210 ...................................... 401
96.221 ...................................... 243
96.234 ...............................401;509
96.240 ...................................... 401
96.252 ...................................88;94
96.270 ...................................... 243
96.273 .................................74;244
96.314 ........................167;244;510
96.326 ...................................... 510
96.335 ...................................... 281
96.339 ...................................... 401
96.347 ...................................... 458
97.13 .......................................... 73
97.74
109;138;197;308;336;399;530;5
46
97.97 ........................................ 546
97.105 ...............................242;280
97.108 .................................94;242
97.118 ...................................... 243
97.128 .................................88;293
97.141 ........................................ 99
97.146 ...................................... 243
97.150 ...............................120;508

95.207 ................................. 88;121
95.215 ...................................... 402
95.221 ..........................94;198;581
95.226 ...................................... 109
95.237 ...................................... 318
95.240 ............................... 436;458
95.244 ............................... 244;344
95.251 ............................... 121;318
95.258 ...................................... 139
95.261 ............................... 167;281
95.264 ...................................... 402
95.269 ..........168;282;402;487;531
95.276 ............................... 402;510
95.283 ........................245;260;510
95.289 .................110;139;510;546
95.298 ................................. 88;282
95.305 ...................................... 245
95.309 ...................................... 245
95.313 ...................................... 245
95.316 ............................... 198;282
95.322 ............................... 402;436
95.331 ...................................... 245
95.335 .................168;198;282;546
95.359 ...................................... 403
95.369 .... 88;199;293;304;481;510
95.381 ..........................88;260;282
95.400 ............................... 436;459
95.408 ............94;261;304;336;436
95.422 ........................261;459;494
95.432 ...................................... 494
95.437 ..............58;59;209;291;415
95.481
59;101;113;171;209;223;231;26
4;291;297;306;415;520;539
96.14 .......................................... 74
96.48 ........................................ 400
96.51 ............260;344;400;458;494
96.60 ........................................ 400
96.75 . 14;74;120;139;344;400;435
96.93 ..........................166;216;260
96.105 ...................74;167;198;243
96.107 ...................................... 243
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Oversigt over ombudsmandsudtalelser
98.183 .................165;279;397;435
98.190 ...................................... 397
98.194 ...............................108;508
98.202 .................................73;241
98.212 ...................................... 108
98.224 ........................241;279;397
98.227 ...................................... 260
98.236 ...................................... 397
98.240 ........................196;397;529
98.246 ...............................279;530
98.261 ...............................398;480
98.268 ......... 279;308;335;435;546
98.284 .................................87;241
98.299 ........................241;398;508
98.304 ........................109;138;508
98.319 ...................................... 494
98.331 ...................................... 165
98.343 ...............................279;398
98.350 ...............................165;398
98.360 ...............................165;334
98.364 ...............................120;508
98.370 ........................279;398;481
98.380 ........................279;398;508
98.403 ...................................... 241
98.409 ............. 53;87;196;215;229
98.417 ........................196;279;304
98.423 ...................87;196;279;335
98.431 ...................................... 242
98.457
.. 109;215;279;308;398;435;581
98.470 ...................................... 398
98.478 ..........................87;279;508
98.491 ..........................88;197;399
98.502 ........................166;197;546
98.524 ........................197;399;481
98.723
58;101;113;145;171;209;223;23
1;256;264;291;297;306;415;445
;471;483;490;520;539
99.68 .......................................... 99
99.73 ........................................ 239
99.80 .................................138;480

97.161 ............................... 399;508
97.168 ................................. 94;197
97.171 ...................................... 280
97.183 ............................... 138;530
97.188 ...................................... 280
97.198 ........................166;229;530
97.210 ...................................... 399
97.219 ............................... 166;280
97.223 ................................. 99;304
97.235 ...................................... 298
97.240 .................215;218;243;508
97.243 ...................................... 509
97.248 ..........166;280;340;435;509
97.256 ............................... 166;399
97.262 ..........166;260;308;336;509
97.267 ...................................... 399
97.273 .................166;197;280;509
97.283 ............................... 457;509
97.286 ...................................... 197
97.293 ............................15;73;243
97.299 ...................................... 100
97.302 ............................... 109;399
97.316 ................................. 88;280
97.323 ...................94;293;458;509
97.333 ............73;109;120;197;281
97.345 ............................... 400;546
98.12 .......................................... 16
98.74 ................................. 165;396
98.83 ........................................ 240
98.88 ........................................ 240
98.92 ..........................228;240;278
98.102 ...................................... 241
98.110 ........................196;215;228
98.117 ..........................87;215;241
98.125 ............94;196;278;396;434
98.134 ........................278;396;457
98.139 ........ 31;35;87;278;335;546
98.153 ........................165;396;434
98.158 .................278;397;435;507
98.167 ...................................... 241
98.170 ...................................... 397
98.176 ...................87;215;241;278
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99.553 ..........................94;138;196
99.693
53;57;77;90;145;171;209;231;2
91;300
99.709 ........................................ 53
99.797 ...................53;196;215;229
00.71 ........................................ 239
00.77 ............................86;137;487
00.86 ............................86;193;276
00.111 .................163;228;276;545
00.132 ..........................93;276;506
00.137 ...................................... 317
00.142 ...................................... 394
00.158 .................................86;276
00.169 ...................................... 193
00.175 .................................99;214
00.181 ........................120;259;276
00.189 ...................................... 394
00.199 ............. 87;99;193;276;394
00.205 ...................................... 317
00.212 ...................................... 394
00.215 ...................................... 433
00.229 ...................................87;99
00.232 ...............................163;457
00.240 ........................193;228;308
00.261 ...................32;193;228;276
00.272 ...............................394;507
00.285 ...............................137;318
00.302 ...................................... 545
00.310 ........................163;194;529
00.320 ........................137;194;303
00.331 .................................99;194
00.338 ...................................... 137
00.345 ........................164;194;394
00.355 ...............................276;303
00.368 ...............................137;457
00.378 ...................................... 507
00.386 ...............................172;194
00.399 ...............................194;507
00.410 ...................................... 394
00.419 ........................164;194;529
00.439 ........................194;277;434

99.89 ........................................ 240
99.102 ...................................... 395
99.117 ........................457;493;545
99.125 ............................... 240;277
99.130 ........................138;334;434
99.140 ...................................... 164
99.146 ........................480;507;529
99.156 ............................... 164;395
99.161 .................194;228;277;395
99.170 ...................93;164;195;545
99.218 ........................164;195;214
99.22687;93;164;195;214;277;335
99.239 ............................... 434;480
99.257
.. 120;195;228;277;293;529;545
99.278 ...................................... 395
99.293 ...................................... 507
99.299 .................164;395;434;545
99.310 ............................... 240;395
99.323 ............................... 240;277
99.327 ............................... 164;395
99.341 ............................... 108;138
99.350 .................277;303;434;529
99.375 ........................164;259;277
99.384 ..........165;195;277;396;507
99.394 ...................................... 457
99.398 .................165;195;277;334
99.408 ...................................... 259
99.415 ............................... 165;277
99.426 ...................................... 278
99.441 ............................... 108;396
99.453 ...................................... 304
99.457 ...................93;195;278;507
99.472 ..........196;214;228;278;434
99.490 ............................... 240;259
99.501 ...................................... 278
99.509 ........................308;337;396
99.516 ............................... 228;240
99.524 ............................... 396;493
99.536 ...................................... 494
99.545 ........................215;240;278
99.550 ........................138;293;318
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Oversigt over ombudsmandsudtalelser
01.479 ...............................393;480
01.487 ...................................... 192
01.498 ...................................... 393
01.504 ...................................... 238
01.514 ............. 72;98;163;214;238
01.527 ...................................... 238
01.534 ...............................120;163
01.539 .................163;227;333;506
01.549 ...................................... 239
01.552 ...............................192;227
01.574 ..........................99;259;303
01.588 ..........................86;136;192
01.592 ...................................... 544
01.598 ..........................86;214;276
01.608 ........... 86;193;227;276;393
01.618 ........................137;239;493
01.630 ...............................163;393
01.738 ...................................... 578
01.807 ........................................ 56
02.70 ........................................ 390
02.80 ..........................390;432;479
02.93 ............................84;190;298
02.105 .... 84;107;134;190;390;528
02.121 ........................159;390;432
02.140 .. 134;159;190;258;273;335
02.164 ...............................237;333
02.170 ...................93;213;237;504
02.178 ..........................84;273;343
02.182 ........... 98;135;237;258;504
02.194 ...............................135;160
02.212 .................107;160;213;504
02.219 ...................................... 258
02.224 ...................................... 432
02.229 ........................390;432;528
02.238 ...............................135;432
02.257 ...................................... 456
02.268 ...................................... 390
02.272 .. 160;190;273;343;433;456
02.291 ...............................343;456
02.299 ...............................213;390
02.307 ...............................213;307
02.313 ........................160;190;504

00.460 ...................................... 394
00.465 ...................................... 239
00.473 ............................... 395;545
00.485 ...................................... 493
00.496 .................308;318;337;507
00.504 ..........................17;318;333
00.520 ............................... 303;529
00.531 ............................... 137;318
00.535 ...................................... 493
00.571 ........................................ 24
01.78 ................................. 391;528
01.98 ..........................191;226;274
01.117 ........................226;259;293
01.126 ...................................... 162
01.133 ............................... 317;337
01.136 ..................................... 9;20
01.137 .................162;274;317;392
01.147 ............85;274;308;317;392
01.155 ............................... 162;227
01.167 .... 72;119;191;275;392;456
01.188 ...................................... 107
01.189 ...... 73;85;192;227;392;456
01.194 .... 85;227;343;392;433;528
01.215 ............................... 192;335
01.227 ............................... 108;136
01.248 ...................................... 392
01.261 ..........................85;275;505
01.270 ...................................... 161
01.281 ...................................... 238
01.290 ..........................86;227;275
01.302 ............................... 108;506
01.311 ...................................... 119
01.322 ............73;120;162;392;456
01.323 ...................................... 506
01.356 ..........................72;108;544
01.386 ................................. 86;275
01.408 ............................... 162;275
01.421 ........................192;214;506
01.431 ...................................... 275
01.443 .................162;192;214;529
01.457 ........................136;275;393
01.473 ...................................... 238
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03.324 ...............................388;504
03.339 ...................................... 388
03.345 ........... 93;158;237;258;342
03.357 ...............................388;527
03.379 .... 83;272;292;456;504;544
03.385 ...............................158;272
03.398 ...................84;188;302;389
03.409 .................188;225;272;389
03.426 ........................389;504;527
03.429 ...............................389;432
03.449 ...................................... 527
03.463 ......... 134;188;292;342;504
03.488 ...................................... 389
03.504 ...................93;134;189;213
03.527 ...................84;189;272;302
03.552 ...............................159;272
03.590
159;189;226;273;389;432;493;5
80
03.623 ........... 84;134;189;273;390
03.644 .... 84;159;189;213;226;333
03.686 ...............................226;333
03.699 ...............................258;580
03.734 ...................................... 415
03.735
55;101;113;130;171;209;231;26
4;291;297;306;332;334;339;577
03.794 .... 56;145;209;231;291;415
04.9 ............................................ 11
04.79 ........... 155;185;270;385;431
04.98 ...................................72;235
04.114 ........................155;235;270
04.134 ...................................... 385
04.153 ...................................... 316
04.158 ........................185;236;502
04.175 ........... 98;156;185;385;526
04.186 ...................................... 385
04.190 ...............................257;492
04.198 ........... 82;186;212;224;270
04.217 ...................................... 156
04.226 ...................................... 118
04.248 ........................................ 82

02.335 ............................... 107;505
02.338 ...................................... 273
02.340 ............................... 135;505
02.347 .................160;258;273;505
02.358 ...................93;160;237;505
02.369 ............................... 161;273
02.373 ........................274;433;456
02.382 ............................... 302;390
02.393 ........................136;237;343
02.402 ............................... 238;505
02.412 ........................161;191;479
02.450 ............................... 274;391
02.457 ........................274;391;505
02.465 ................................. 72;391
02.480 ................................... 85;98
02.491
.... 85;136;191;274;391;505;528
02.502 .................161;258;433;480
02.509 ............................... 136;391
02.519 .................191;226;274;298
02.534 ...................................... 391
02.543 ..........................28;161;544
02.553 ...................................... 259
02.562 ...................................... 161
03.85 .....................72;118;212;503
03.102 ...................................... 387
03.115 ............................... 236;431
03.125 ................................. 72;236
03.130 .... 83;107;187;271;298;339
03.149 ...................................... 118
03.164 ...................................... 118
03.169 ............................... 133;236
03.177 ...................................... 342
03.192 ..........................83;187;388
03.216 ...................83;272;431;503
03.233 ............................... 158;316
03.242 ...................................... 432
03.248 ..........................83;188;388
03.264 ...................93;158;503;543
03.280 ..........................83;188;225
03.289 ........................119;225;544
03.309 ............................... 133;317
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Oversigt over ombudsmandsudtalelser
05-2-1 ...................................... 233
05-4-1 ...............................154;543
05-4-2 ...................................... 234
05-5-1 ........................................ 82
05-5-2 ...................82;184;269;430
05-6-1 ...............................234;257
05-6-2 .................154;184;270;384
05-10-1 .............................154;234
05-10-2 .............................155;185
05-10-4 .................................... 430
05-11-1 .............................430;501
05-12-3 .................................... 333
05.13.1 ..................................... 132
05-13-1 ......................106;155;234
05-14-1 .................................... 430
05-14-2 .................................... 384
05-14-3 ......... 82;270;292;302;384
05-15-1 .................................... 235
05-17-1 .................................... 384
05-18-1 ......................431;455;478
05-19-1 ......................155;384;526
05-20-1 ........................82;185;492
05-20-2 .................................... 342
05-20-3 .............................302;339
05.20.4 ..................................... 132
05-20-4 .................................... 235
05-20-7 .............................385;431

04.251 ...................................... 186
04.262 ..........271;292;316;337;385
04.274 ...................92;186;236;527
04.285 ............................... 316;337
04.288 ............................... 316;337
04.297 ............................... 156;271
04.311 ............................... 386;478
04.323 ............................... 133;224
04.328 ............................... 156;502
04.346 ..........157;186;212;271;335
04.359 ...................................... 386
04.375 .................157;186;386;502
04.391 ..........157;187;386;502;527
04.415 ........................106;503;543
04.425 ........................157;302;479
04.439 ............................... 271;387
04.452 ..........133;225;236;431;455
04.468 ........................107;387;503
04.476
.. 157;187;271;292;387;479;527
04.498 ...................82;187;225;387
04.508 ............................... 158;387
04.517 ........................133;337;342
04.525 ........................431;456;492
04.536 ...................................... 316
04.543 ............92;187;302;339;503
04.569
55;90;101;113;130;145;171;209
;231;264;291;297;300;306;332;33
4;339;415;539;577
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