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Forord

Forord til 1. udgave
Denne bog handler om de sociale myndigheders retsanvendelse og behandling
af sager samt kontrollen med at reglerne overholdes. Hovedvægten er lagt på at
beskrive og forklare de generelle retlige krav første instanserne skal overholde
når de behandler enkeltsager om borgerne. Det er bogens ide at gøre rede for
principperne og de retlige værdier bag reglerne. Det er ikke målsætningen at
lave et opslagsværk eller en håndbog for sociale ydelser. Sådanne bøger findes
allerede og de har en helt anden karakter. Denne bog fokuserer på de dele af
socialretten som ikke har samme flygtige karakter som takster, betingelser for
ydelser og ydelsernes indhold. Det er mit håb at bogen kan medvirke til at
tydeliggøre og sikre efterlevelsen en række retlige principper som meget let
bliver væk i mængden af detaljer indenfor det sociale område.
Bogen bygger på en erkendelse af at almindelige forvaltningsretlige fremstillinger ikke kan give en fuldt dækkende beskrivelse af hvorledes de generelle offentligretlige principper fungerer i de enkelte forvaltningssektorer. Ligesom miljøretten og skatteretten har sin særegne forvaltningsret, har også socialretten sine egne forvaltningsretlige problemstillinger. De sociale afgørelser
vedrører ofte spørgsmål af meget personlig karakter, modtagere af sociale
ydelser har ofte vanskeligere end andre borgere ved at tage vare på sig selv i
juridiske konflikter, hovedansvaret for behandlingen af sociale sager ligger hos
kommunerne, de sociale sager har et selvstændigt administrativt klagesystem,
den retlige regulering af området er særligt konjunkturfølsom, lovgivers respekt for de sociale klienter er ikke den samme som for erhvervslivet, den
internationale påvirkning at det sociale område foregår anderledes end på andre ressortområder – disse og flere andre faktorer fører tilsammen til at området forvaltningsretligt fremtræder på en speciel måde. Det er hensigten med
bogen at samarbejde de almindelige forvaltningsretlige regler med de særlige
socialretlige principper om behandling og afgørelse af sager.
I den udstrækning det har været muligt er regler og afgørelser der er fremkommet inden 1. august 2004 medtaget i bogen.
Hørsholm den 27. august 2004
XIII

Forord
Forord til 2. udgave
Siden førsteudgaven kom i 2004 er strukturreformen blevet gennemført. I denne udgave er lovændringerne i den forbindelse samt naturligvis andre nyheder
blevet indarbejdet i fremstillingen. Lovene er gengivet og omtalt med det indhold, de har fra 1. januar 2007. Dette får navnlig betydning for lov om social
service, som træder i kraft med ændret tekst fra denne dato. I en kort overgangsperiode er henvisningerne til denne lov således ukorrekte.
Domme, ombudsmandsudtalelser og administrative afgørelser, der er offentliggjort inden 1. juli 2006, er så vidt muligt indarbejdet i fremstillingen.
Fejl og unøjagtigheder er blevet rettet, i den udstrækning de er blevet opdaget, ligesom diskutable standpunkter er blevet genovervejet og visse steder
omformuleret.
Jeg takker læsere, der har henvendt sig med forslag til forbedringer. Jeg er
især taknemmelig for de mange forslag til ændringer, jeg har modtaget fra min
kollega hos Folketingets Ombudsmand, Kresten Gaub. Langt de fleste af hans
forslag findes nu i teksten.
Hørsholm, den 3. juli 2006
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KAPITEL 1

Retskilder

Kapitel 1. Retskilder

A) Skrevne regler – praksisskabte regler
Denne bog handler først og fremmest om de retlige regler, der
styrer sociale myndigheders sagsbehandling og afgørelsesvirksomhed. Hvad der i denne sammenhæng forstås ved regler, trænger til en nærmere forklaring. I almindelig tale tænkes
der på generelle retningslinjer, som er skrevet ned i en samlet
systematik. Det kan være et sæt grundejervedtægter, regler om
sportsudøvelse som fodbold, offentlige regler som aktivloven
osv.
I denne sammenhæng sigtes der udelukkende til regler, der
er en del af gældende ret, dvs. regler, som vil blive lagt til
grund, når domstolene, offentlige klageinstanser, Folketingets
Ombudsmand, EF-Domstolen, Menneskerettighedsdomstolen
og andre juridiske organer træffer afgørelser. Almindelige høflighedsnormer, moralske principper samt skik og brug hører
derfor ikke med til kategorien gældende ret. Normalt er branchekutymer, faglige standarder og tekniske specifikationer
heller ikke af juridisk karakter. Disse regler kan dog være optaget som en del af de juridiske regler gennem henvisninger i
lovgivningen.
De juridiske regler består ofte af nedskrevne regler. Dele af
gældende ret er dog ikke fastsat autoritativt i form af en samlet
vedtagelse af den pågældende regel. Væsentlige dele af retssystemet udgøres af almindelige retsgrundsætninger, retssædvaner og praksisdannelse.
Dansk rets almindelige erstatningsregel, dvs. reglen om,
hvornår en person, en virksomhed eller en offentlig myndighed bliver forpligtet til at betale erstatning for en handling
1
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Præjudikater

Vanskeligt
tilgængelige

Anstaltsbetragtninger

eller disposition, der har forvoldt skade, er ikke nedfældet som
en skreven regel. Reglen er udviklet i retspraksis, dens nærmere indhold udledes af et stort antal domme. Under hvilke betingelser en borger kan forlange erstatning af en kommune,
hvis kommunen ulovligt har nægtet ham kontanthjælp, har
givet ham et dårligt (tabsgivende) råd eller har skadet hans
barn under pasning i daginstitution, må således udledes ved at
gennemse den retspraksis, der findes herom. Er der ikke retspraksis, ankeafgørelser eller ombudsmandsudtalelser, må man
forsøge at finde svaret ved at se på praksis fra beslægtede
retsområder, de skrevne erstatningsregler, der er på andre
områder, eller anvende det, der kaldes reale grunde (forholdets
natur eller sund fornuft). Det særegne er, at svaret ikke kan
støttes på en bestemmelse i en lov, bekendtgørelse eller en
lignende skreven regel.
De uskrevne retsregler bliver ofte skabt i forbindelse med
afgørelser af konkrete sager, hvori der gives udtryk for en
generel retsopfattelse. Der tales i den forbindelse om, at afgørelserne ud over at løse en konkret konflikt har generel retskildemæssig værdi – er et præjudikat.
I mange situationer overses de, simpelthen fordi de ikke er
skrevet ned og offentliggjort. Ikke sjældent er der usikkerhed
(uenighed) om de uskrevne reglers indhold og præcise rækkevidde. Som et praktisk eksempel kan nævnes de såkaldte anstaltsbetragtninger.
Det er fast antaget, at ledelsen af en offentlig institution (en
anstalt) kan træffe bestemmelse om forholdet mellem institutionen og dens brugere, også uden at der er love, bekendtgørelser, reglementer eller vedtægter om forholdet. Ledelsen kan
begrænse hospitalspatienters ret til at få besøg, kan forbyde
plejehjemsbeboere at holde husdyr, bortvise skoleelever, som
overtræder ordensreglerne groft, osv. Anstaltsbetragtninger
kan imidlertid ikke legitimere hvad som helst, f.eks. tvangsbehandling, påsætning af sladrechips på demente, aflåsning af
yderdøre på plejehjem osv.
Det er også uafklaret, præcist på hvilke institutioner den
særlige regel om anstaltsbetragtninger gælder. Det er sikkert,
at den ikke gælder i borgernes private hjem, hvad enten der er
tale om ejerboliger eller lejede boliger. Dette gælder også almene boliger, som udlejes i tilknytning til plejecentre. Det er
imidlertid ikke afklaret, hvad der gælder på privatejede institu2
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tioner, f.eks. tidligere kommunale institutioner, som er udliciteret til private, eller selvejende daginstitutioner. Om ledelsen
af private institutioner har anstaltsbeføjelser i kraft af ejendomsretten eller i kraft af, at de udfører sociale opgaver, er
ikke klart.
På dette sted er pointen at gøre opmærksom på nogle karakteristiske træk ved de uskrevne regler: Disse reglers indhold og anvendelsesområde er ofte behæftet med usikkerhed.
Usikkerheden kommer af, at reglerne er opstået i praksis.
Yderligere usikre bliver disse uskrevne regler, fordi de
ændrer sig med samfundsudviklingen og retsbevidstheden. I
dag har reglen om anstaltsbetragtninger givetvis et mere begrænset indhold end for blot 15-20 år siden, hvor ulovhjemlet
bæltefiksering var almindeligt, både på plejehjem og institutioner for psykisk udviklingshæmmede. I dag antages bæltefiksering kun at kunne ske med udtrykkelig hjemmel i lov. Forskellen på dengang og nu kan ses af, at serviceloven i § 128
opstiller ganske strenge betingelser for anvendelse af »beskyttelsesmidler« over for personer med betydelig og varigt
nedsat psykisk funktionsevne. I ombudsmandens beretninger
for 1970’erne og 1980’erne er der mange eksempler på, at der
anvendtes bælte over for samme persongruppe uden andet
hjemmelsgrundlag end anstaltsbeføjelser, se f.eks. FOB
1975.594 og FOB 1985.74.
I modsætning til de uskrevne regler er de skrevne regler
karakteriserede ved at stå i en sammenhængende og systematiseret tekst. De skrevne regler kan ændres formelt, ved at den
myndighed, der har udstedt reglen, laver en ny regel. Ændringen kan være en rettelse af den bestående regel ved, at nogle
af bestemmelserne omformuleres eller ophæves, eller ved, at
der sættes nye bestemmelser ind.
Ændringerne kan også ske ved, at det bestående regelsæt
ophæves og et helt nyt regelsæt udstedes til erstatning for det
gamle. Skrevne regler kan imidlertid også ændres ved, at der
ikke formelt laves om i de bestående regler, men ved at der
udstedes en ny skreven regel, som på nogle punkter har et
andet indhold end den bestående regel. Sådanne ændringer er
vanskelige at arbejde med, fordi der ikke skiltes med, at der nu
laves om i en bestående regel.
Som et eksempel på en formel ændring af reglerne kan
nævnes, at den sociale bistandslov blev ophævet og erstattet af
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lov om administration og retssikkerhed på det sociale område,
lov om aktiv socialpolitik samt lov om social service. Den 1.
juli 1998 skete skiftet: Bistandsloven bortfaldt, og de nye love
trådte i kraft. Et andet eksempel på en formel ændring er lov
nr. 392 af 2. juni 1999. Ved denne lov ændredes nogle mere
kortfattede regler om omsorg over for psykisk funktionshæmmede i serviceloven, og samtidig indsattes en række helt
nye regler om samme emne i serviceloven (§§ 109 a-109 m).
Med virkning fra 1. januar 2007 er disse regler blevet ændret
og flyttet, således at de nu står i kapitel 23 i serviceloven (§§
124-137). Hvis man læser reglerne i Lovtidende, kan man se,
at de gamle regler er forsvundet og nogle nye er kommet til.
Som et eksempel på en lidt mindre synlig ændringsform
kan nævnes persondatalovens kapitel 4 om behandling af
personoplysninger, som stiltiende ændrer reglerne i kapitel 8 i
forvaltningsloven. Kapitel 8 i forvaltningsloven (som trådte i
kraft den 1. januar 1987) handler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger mellem offentlige forvaltningsmyndigheder. Persondatalovens kapitel 4 handler delvis om det samme. Persondataloven (som trådte i kraft den 1. juli 2000) omhandler også private dataansvarlige og deres behandling af
personoplysninger, men gælder til gengæld (stort set) kun for
offentlige myndigheder, når de behandler personoplysninger
ved hjælp af edb. Inden for det område, persondataloven regulerer, giver den i videre udstrækning end forvaltningsloven
adgang til, at offentlige myndigheder kan videregive fortrolige
oplysninger. På dette punkt er forvaltningsloven ændret ved
persondataloven – uden at det dog kan ses af lovene – f.eks.
som en formel ændring af forvaltningsloven eller udtrykkelig
omtale heraf i persondataloven. I sundhedsloven, som træder i
kraft 1. januar 2007, er der i kapitel 9 også regler om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger. Disse
regler, som kun gælder for autoriserede sundhedspersoner,
ændrer (skærper) forvaltningslovens tavshedspligtsregler,
ligeledes uden at det formelt fremgår af lovene. Til gengæld
antages det, at persondataloven ikke ændrer sundhedslovens
kapitel 9. Af lovforslagsbemærkningerne til persondataloven
kan man se, at det ikke var hensigten med persondataloven at
lave om på de dagældende regler i patientretsstillingsloven om
tavshedspligt. Sundhedsloven viderefører de regler om tavs4

A) Skrevne regler – praksisskabte regler
hedspligt, som fandtes i patientretsstillingsloven, og disse
regler består uændret ved siden af persondataloven.
Det er således ikke altid nemmere at finde frem til gældende ret, når den bygger på skrevne regler, end når regelgrundlaget er uskrevet. Forskellene formindskes yderligere, når der er
tale om skrevne regler, som overlader forvaltningen et bredt
skøn. Når der i servicelovens § 100 står, at kommunerne skal
yde dækning af »nødvendige merudgifter ved den daglige
livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne…«, er det op til kommunen
at skønne over, hvad der er »nødvendigt«. I praksis viser det
sig, at der kan være store forskelle fra kommune til kommune
på, hvad der anses for »nødvendigt«. Kommunalbestyrelsen
kan ifølge servicelovens § 107, stk. 1 tilbyde »midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, og
som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp«. Og kommunalbestyrelsen
skal ifølge § 107, stk. 2 tilbyde midlertidigt ophold til personer
med »betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der
har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte …«( nr. 1), til personer med
»nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på
grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte
….« ( nr. 2). Som det ses, er betingelserne i teksten formuleret
lidt forskelligt. I stk. 1 anvendes ordet »kan« og i stk. 2 »skal«, og personkredsen er afgrænset forskelligt. Formuleringerne
lægger op til, at skønnet er lidt friere efter stk. 1 end efter stk.
2, men generelt set giver bestemmelsen adgang til, at der foretages et bredt skøn.
Ofte er de retlige rammer for skønsudøvelsen imidlertid
noget snævrere, end lovens ordlyd lægger op til. I ankeinstansernes praksis, i retspraksis og i ombudsmandspraksis er der
fastsat generelle grænser for skønsudøvelsen. Det vil f.eks.
ikke være lovligt at anvende skønnet i § 100 på en måde, der
skræmmer tilflyttere væk eller giver velstående familier mindre end andre, fordi de selv kan betale, og kommunen på den
måde kan spare penge ved ikke at dække de handicappedes
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udgifter. Denne begrænsning i skønsudøvelsen kan ikke læses
i servicelovens § 100, men kan udledes af en omfattende retspraksis fra mange andre områder såsom ekspropriation, elforsyning, byggetilladelser osv.
Principielt kan skrevne og uskrevne regler være af samme
juridiske værdi. En uskreven grundsætning vil typisk være på
samme retlige niveau som en lov vedtaget af Folketinget.
Nogle af de uskrevne regler antages endog at have grundlovskraft, dvs. at ligge over Folketingets lovgivning. Det gælder
f.eks. den almindelige regel om, at Folketingets Finansudvalg
kan vedtage tillægsbevillinger til finansloven. En sådan ulovbestemt regel med grundlovskraft kan ikke ophæves ved lov.
Hvor mange af de uskrevne regler der har grundlovskraft,
er uafklaret. Der tales for øjeblikket i den juridiske teori i
stigende grad om, at borgerne har grundrettigheder, som ikke
eller kun under strenge betingelser kan begrænses ved lov.
Dette gælder også rettigheder, som ikke står i grundloven,
legalitetsprincippet, dele af den såkaldte proportionalitetsgrundsætning, lighedsgrundsætningen og magtfordrejningslæren hævdes af nogle at være en del af forfatningen.
Som den følgende gennemgang vil vise, anses skrevne
regler gennemgående for at have et sikrere indhold og være
mest tilgængelige for borgerne. De er derfor gennemgående
mere velegnede som hjemmelsgrundlag for forvaltningens
afgørelser end uskrevne regler. Et eksempel kan vise hvordan:
Det anerkendes, at der gælder en ulovbestemt regel om, at en
borger kan pålægges at tilbagebetale en social ydelse, fordi
den er udtryk for dobbeltforsørgelse. Indholdet af og anvendelsesområdet for denne regel er i praksis ikke helt afklaret. I
stedet er der i lovgivningen indsat udtrykkelige – dvs. skrevne
– regler herom. Bl.a. indeholder lov om aktiv socialpolitik i §
94 en detaljeret dobbeltforsørgelsesregel. Dobbeltforsørgelsesreglen i § 94 er nemmere at arbejde med end den ulovbestemte
regel om dobbeltforsørgelse, idet den er offentliggjort, og dens
indhold er nogenlunde klart beskrevet i lovteksten. § 94 er
vedtaget af Folketinget og er ikke et produkt af domspraksis.
Der er ingen tvivl om, at en så detaljeret og nuanceret regel
som § 94 vanskeligt kunne tænkes at blive udviklet gennem
praksis. Samtidig er der med den klare lovtekst heller ikke
tvivl om, at bestemmelsen udgør det fornødne hjemmelsgrundlag for de byrder, afgørelsen pålægger visse borgere.
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B) Grundloven
Som det er fremgået af ovenstående, består regelsystemet
af såvel uskrevne som skrevne regler. De skrevne har størst
praktisk betydning, men de uskrevne må ikke overses eller
glemmes. De uskrevne regler supplerer ofte de skrevne
og/eller sætter grænser for dem. På visse områder er de
uskrevne regler næsten enerådende. På andre områder har de
uskrevne regler alene funktion som udfyldningsprincipper i
forhold til skrevne regler.
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B) Grundloven
Danmarks Riges Grundlov (lov nr. 169 af 5. juni 1953) er
Danmarks skrevne forfatning. Den indeholder det øverste sæt
retsregler, og andre retsregler må ikke være i modstrid med
grundloven. Grundloven kan kun ændres i overensstemmelse
med den procedure, der er foreskrevet i grundlovens § 88.
Målt med international målestok er grundloven forholdsvis
kortfattet. Mange af bestemmelserne går enten i uændret eller
næsten uændret formulering tilbage til den første grundlov fra
1849.
De fleste af grundlovens regler handler om valg til Folketinget, om Folketingets vedtagelse af love, om folketingsmedlemmers retsstilling, om kongens stilling i statsstyret, om
domstolene, om Folketingets Ombudsmand, om statsrevisorerne og om andre af de øverste statsorganer. Disse regler har
begrænset praktisk betydning for forvaltningsmyndighedernes
daglige virke.
I § 3 er det bestemt, at Folketinget og kongen i forening har
den lovgivende magt. Den dømmende magt er hos domstolene. Kongen har den udøvende magt. Realiteten er, at den lovgivende magt ligger hos Folketinget, som derfor er det mest
magtfulde og centrale statsorgan. Fastsættelsen af, hvad der
skal være gældende ret, ligger således i hænderne på folketingsmedlemmerne.
Grundloven giver ikke kongen, dvs. regeringen, en ret til at
udstede regler, der er sideordnede med Folketinget. I grundlovens § 82 forudsættes det, at kommunerne har ret til »selvstændigt at styre deres anliggender«. Det er imidlertid præciseret i bestemmelsen, at det kommunale selvstyre er underlagt
»statens tilsyn«, og at retten til selvstyre »ordnes ved lov«.
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Der er således ikke tale om en grundlovssikret ret til for kommunerne at udstede selvstændige regler. Der er tale om en ret
til at handle inden for de rammer, der fastsættes i gældende
ret. Kommunerne skal ligesom statsforvaltningen have hjemmel for deres beslutninger og skal administrere inden for de
retlige rammer, der er fastsat i skreven ret eller følger af
uskrevne retsgrundsætninger. Det er dog forudsat, at lovgivningen overlader kommunerne et selvstændigt råderum.
I grundlovens § 63 er det sikret, at borgerne kan anlægge
sag ved domstolene mod forvaltningen, hvis de er utilfredse
med en afgørelse, forvaltningen har truffet. I § 55 er det bestemt, at der skal være en institution, Folketingets Ombudsmand, der fører tilsyn med forvaltningen. Oprindelig omfattede tilsynet kun statsforvaltningen, men siden 1998 har ombudsmanden haft fuldt indseende også med den kommunale
forvaltning.
Grundlovens kapitel VIII indeholder de såkaldte frihedsrettigheder. Reglerne beskytter i en vis udstrækning borgerne mod,
at der ved lov gøres indgreb i deres personlige frihed, privatlivets fred, ejendomsretten, retten til at udøve erhverv, retten til
forsørgelse, retten til fri undervisning, ytringsfrihed, foreningsfrihed samt religionsfrihed. Reglerne er typisk ikke udformet
som absolutte rettigheder, men mere som principper, der bør
holdes i hævd. Bl.a. fordi grundloven er gammel og ekstremt
vanskelig at ændre, er teksten i flere af disse regler ude af trit
med samfundsudviklingen. Domstolene er af samme grund
tilbageholdende med at indlægge stærke begrænsninger for
lovgivningsmagten i grundlovens frihedsrettigheder.
Principielt sætter frihedsrettighederne en grænse for forvaltningens afgørelser, og desuden gælder reglerne som overordnede principper for fortolkning og udfyldning af lovgivningen. Som eksempel på frihedsrettighedernes praktiske
relevans på det sociale område kan nævnes, at der har været
rejst juridisk tvivl om, hvorvidt de yderste konsekvenser af
aktiveringsreglerne er i overensstemmelse med reglen i grundlovens § 75 om, at den, der ikke kan forsørge sig selv, »er
berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig
de forpligtelser, som loven herom påbyder«. Et eksempel på
betydningen af § 75 findes i lovforslag nr. 89, som blev fremsat den 13. november 2002 i Folketinget, til ændring af aktivlovens § 26, stk. 1. Efter denne bestemmelse blev starthjælpen
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B) Grundloven
til en person, der levede sammen med en kontanthjælpsmodtager, nedsat – i visse tilfælde til nul. Bestemmelsen havde fået
et indhold, der antoges at være i strid med grundlovens § 75,
stk. 2, et forhold, som lovforslaget skulle råde bod på. I lovforslagsbemærkningerne anførtes bl.a.:
»3. 1. Grundlovens § 75, stk. 2, har følgende ordlyd:
’Stk. 2. Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke
påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at
underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.’
...
3. 2. Om forholdet mellem grundlovens § 75, stk. 2, og bestemmelsen i
§ 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik bemærkes følgende:
Det må først vurderes, om en starthjælpsmodtager, der lever sammen
med en kontanthjælpsmodtager, er omfattet af den personkreds, der af
det offentlige skal garanteres en egentlig ret til hjælp. Dette forudsætter
som nævnt, at starthjælpsmodtageren ikke kan ernære sig eller sine, og at
forsørgelsen af den pågældende ikke påhviler nogen anden.
Det er bl.a. en betingelse for at modtage starthjælp, at den pågældende person ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen
eller familiens forsørgelse, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre
ydelser, jf. § 11, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik. Samlevende har
endvidere ikke – som ægtefæller – forsørgelsespligt over for hinanden,
og forsørgelsen af den pågældende starthjælpsmodtager vil derfor ikke
påhvile den anden samlever.
På den baggrund må det antages, at det offentlige skal garantere de
omhandlede starthjælpsmodtagere – hvis forsørgelse ikke påhviler nogen
anden – en egentlig ret til hjælp.
Det må dernæst vurderes, om det offentlige ved lovgivning eller regler udstedt i medfør heraf har garanteret de omhandlede starthjælpsmodtagere en ret til hjælp, der sikrer dem et fornødent forsørgelsesgrundlag.
Som nævnt indebærer bestemmelsen i § 26, stk. 1, 2. pkt., at starthjælpen for en person, der er samlevende med en kontanthjælpsmodtager, kan blive nedsat til 0 kr. Hertil kommer, at der ikke ved andre offentlige ordninger end starthjælpen, er sikret de pågældende starthjælpsmodtagere en ret til den fornødne hjælp.
For modtagere af introduktionsydelse gælder som anført, at § 26, stk.
1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Der kan derfor også i forhold til
denne kreds af personer være tilfælde, hvor det offentlige ikke har sikret
det fornødne forsørgelsesgrundlag.
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På den anførte baggrund er det regeringens opfattelse, at det offentlige – med bestemmelsen i § 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik
– ikke har sikret en retstilstand, der lever op til de krav, som grundlovens
§ 75, stk. 2, stiller.
Det er derfor efter regeringens opfattelse nødvendigt hurtigst muligt
at ændre § 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, således at
kommunerne i medfør af den foreslåede ændrede affattelse af bestemmelsen opnår grundlag for til den omhandlede personkreds at udbetale et
beløb, der ikke rejser spørgsmål i forhold til grundlovens § 75, stk. 2.
Dette er baggrunden for, at regeringen i forbindelse med fremsættelsen af dette lovforslag har anmodet om, at behandlingen af forslaget
fremskyndes mest muligt. Endvidere foreslås det, at der med tilbagevirkende kraft skabes hjemmel i lov om aktiv socialpolitik til at udbetale det
beløb, som starthjælpen eller introduktionsydelsen siden 1. juli 2002 har
været nedsat med, til de personer, der er blevet berørt af § 26, stk. 1, 2.
pkt.«

Bortvisning
af klient fra
dagcenter

Ombudsmanden har i en sag sagt, at en kommune, inden den
besluttede at bortvise en klient fra et dagcenter, fordi han
skabte uro ved at kritisere ledelsen, skulle have taget hensyn
til, at grundlovens § 77 sikrer alle – også sociale klienter –
ytringsfrihed. (FOB 1978.369).
Det har i flere retssager været gjort gældende, at afgørelser
om sociale forhold har været uberettigede, fordi de er truffet
efter regler, som er i strid med grundloven eller andre overordnede regler. I U 2006.67 H havde en kontanthjælpsmodtager vægret sig ved at deltage i aktivering, fordi han anså tilbuddet for at være i strid med grundlovens § 75 stk. 2. Han var
navnlig utilfreds med, at der ikke blev ydet overenskomstmæssig løn og ret til ferie. Herefter standsede kommunen
udbetaling af hjælp. Højesteret frifandt kommunen for en
påstand om, at tilbuddet var grundlovsstridigt. Højesteret mente heller ikke, at der var tale om tvangs- eller pligtarbejde i den
forstand, udtrykkene er anvendt i EMK artikel 4, stk. 2, eller
at tilbuddet var i strid med ILO-konvention nr. 29, artikel 1 og
2, om afskaffelse af tvungen eller pligtmæssigt arbejde, eller
nr. 122, artikel 1, om en aktiv politik til fremme af fuld og
produktiv beskæftigelse på grundlag af frit valg. I dommen
nævner Højesteret udtrykkeligt, at ILO-konventionerne ikke er
direkte anvendelige i dansk ret i den forstand, at de kunne føre
til tilsidesættelse af aktivlovens bestemmelser om aktivering.
Denne bemærkning viser, at Højesteret omvendt mener, at en
tilsidesættelse af grundloven eller EMK ville føre til, at der
blev set bort fra disse bestemmelser.

U 2006.67 H
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C) Folketingets love

C) Folketingets love
De skrevne regler, vi kender som love, vedtages af Folketinget
og stadfæstes derpå af kongen (dronningen). Stadfæstelsen
skal ske inden 30 dage efter, at Folketinget har vedtaget lovforslaget. Derpå skal kongen sørge for, at loven bliver kundgjort, hvorefter den er gyldig over for alle. De nærmere regler
om Folketingets behandling af lovforslag står i grundlovens
kapitel V samt i Folketingets Forretningsorden. Reglerne om
loves kundgørelse står i lov om lovtidende (lovbekendtgørelse
nr. 305 af 29. april 2006). Justitsministeren er i forbindelse
med en lovændring i 2005 blevet bemyndiget til at etablere en
lovtidende i elektronisk form. Den elektroniske udgave vil
blive etableret med udgangspunkt i de allerede eksisterende
databaser. Regler, der kundgøres elektronisk, træder i kraft
ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori
retsforskriften er indført i Lovtidende. En regel kan dog selv
indeholde en bestemmelse om, at den træder i kraft på et andet
tidspunkt.
Afgørende for, om en beslutning har juridisk gyldighed
som lov, er således, at den er vedtaget i overensstemmelse
med lovproceduren af Folketinget, stadfæstet af kongen og
dernæst kundgjort. Det er uden betydning, om beslutningen
vedrører et konkret forhold eller retter sig imod en ubestemt
flerhed af personer. Indfødsret besluttes således ved lov, ligesom vejanlæg, jernbanelinjer og broprojekter vedtages ved
love. Den overvejende del af lovene er dog formuleret i generelle vendinger.
Er en beslutning vedtaget som lov, har den lovskraft. Heri
ligger for det første, at den har højere gyldighed end trinlavere
regler såsom bekendtgørelser, reglementer, vedtægter, kollektive overenskomster osv. For det andet kan en lov kun ændres
ved en ny lov. Har Folketinget besluttet at regulere spørgsmål,
som tidligere har været overladt til forvaltningen, ved lov, kan
retstilstanden kun ændres ved ny lov.
En lov har normalt samme retlige niveau som ulovbestemte
retsgrundsætninger, som derfor kan ændres ved en lov. Den
ulovbestemte regel om dobbeltforsørgelse kan således ændres
og erstattes af en lov, således som det er sket i § 94 i lov om
aktiv socialpolitik. Den ulovbestemte almindelige erstatningsregel kan ligeledes – hvilket er sket på mange områder – for11
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trænges, ved at der i stedet vedtages en lov. En vigtig konsekvens af, at et spørgsmål reguleres ved lov, er således, at der
skal en ny lov til for at lave om på retstilstanden.
For øjeblikket er der en tendens til, at flere og flere spørgsmål bliver reguleret ved lov. Konsekvensen er, at alle disse
spørgsmål bliver opgaver for Folketinget. Som et eksempel på
denne udvikling kan nævnes reglerne i servicelovens kapitel
23 (§ 124-§ 137 ) om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for personer med betydelig og varig
nedsat psykisk funktionsevne. Disse forhold var indtil 1. januar 2000 ikke lovregulerede. Lovfæstelsen betyder, at ønskes
der nye regler på området, skal serviceloven ændres.
De fleste administrative områder er reguleret på den måde,
at en eller flere love fastsætter hovedprincipperne for myndighedernes og borgernes forpligtelser og rettigheder. En lang
række detailspørgsmål henstår typisk til regulering enten ved
generelle administrative regler, udfyldning gennem konkrete
skønsmæssige afgørelser eller eventuelt til regulering gennem
uskrevne retsregler (praksisdannelse).
Når der skal søges efter et svar på et juridisk spørgsmål, er
det naturlige udgangspunkt at slå op i den eller de folketingslove, der regulerer det pågældende område. Inden for det sociale område er de vigtigste love:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

retssikkerhedsloven (LOR)
aktivloven (LAS)
integrationsloven
serviceloven (SL)
pensionsloven
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
sygedagpengeloven
lov om børnetilskud
lov om individuel boligstøtte
lov om fleksydelse
lov om arbejdsskadesikring

Alle de sociale love kan indeholde bestemmelser af forvaltningsretlig karakter, ofte om specielle sagsbehandlingsspørgs12

C) Folketingets love
mål, men også om adgang til at klage, om kompetence og om
generelle hjemmelsproblemer
Retssikkerhedsloven er den mest forvaltningsretligt prægede af disse love. Dens nøjagtige titel er lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område. Den siger selv i § 2,
at den indeholder regler for, hvordan de sociale myndigheder
»skal behandle sager efter lovgivningen«.
Loven indeholder nogle – egentlig ikke så mange – sagsbehandlingsregler i kapitel 2 og kapitel 3 a. Hovedparten af
reglerne er kompetenceregler. Det bestemmes således i kapitel
4, hvilke sociale forvaltningsmyndigheder der er, og i hovedtræk, hvilke opgaver de skal varetage. Kapitel 6 handler om
samarbejde mellem kommuner, regioner og private. Kapitlerne 7-10 indeholder bestemmelser om de sociale klageinstanser
og reglerne om klageadgang, klageberettigelse, klagefrister
samt klagemyndighedernes beføjelser og nogle sagsbehandlingsregler i den forbindelse. De sidste kapitler i retssikkerhedsloven handler om koordinering af praksis, indsamling og
udarbejdelse af statistisk materiale, regnskab samt nogle centrale rådgivende organer.
Først og fremmest er retssikkerhedsloven en lov om de sociale myndigheder og deres kompetence. Kun i anden række
er retssikkerhedsloven en sagsbehandlingslov.
Også anden lovgivning indeholder væsentlige sagsbehandlingsregler. De fleste sagsbehandlingsregler, der omtales i
denne bog, står andre steder end i retssikkerhedsloven. Retssikkerhedsloven gør selv opmærksom på dette forhold. I § 2,
stk. 3, står: »Der kan i anden lovgivning være fastsat regler,
der fraviger denne lov.«
De sagsbehandlingsregler, der henvises til, kan være sagsbehandlingsregler i de øvrige sociale love. Markante eksempler herpå er kapitel 3 i pensionsloven og kapitel 11 i serviceloven. I disse to regelsæt er der særlige sagsbehandlingsregler
om henholdsvis sager om behandling af førtidspensionssager
og om foranstaltninger for børn og unge.
Af større betydning er imidlertid, at der findes en række
generelle sagsbehandlingslove. Disse love gælder for alle eller
næsten alle slags sager, der behandles i den offentlige forvaltning – ikke kun for sociale sager. De gælder imidlertid også i
sociale sager. De vigtigste af disse love er:
13
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•
•
•
•
•

forvaltningsloven (FVL)
offentlighedsloven (OFL)
persondataloven (PDL)
arkivloven
lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af
tvangsindgreb og oplysningspligter
• dele af retsplejeloven
Forvaltningsloven

Persondataloven

Offentlige forvaltningsmyndigheder
Afgørelser
Parter

Behandling af
personoplysninger

Helt central i denne sammenhæng er forvaltningsloven. Denne
lov indeholder regler om inhabilitet, vejledning, repræsentation, partsaktsindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning
samt om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger.
Persondataloven har et snævrere anvendelsesområde end
forvaltningsloven, men indeholder nogle centrale sagsbehandlingsregler: Regler om, hvornår personoplysninger må behandles, herunder om videregivelse af oplysninger, regler om
underretning til de registrerede om deres rettigheder, om indsigtsret, om ret til indsigelse, til berigtigelse, sletning og blokering samt ret til at blive fri for automatiserede vurderinger.
Forvaltningsloven gælder kun for offentlige myndigheder.
De vigtigste af reglerne giver kun rettigheder til dem, der er parter i en sag. Endelig gælder de fleste af reglerne kun for sager,
hvori der er eller vil blive truffet afgørelse. Alle tre begreber
»offentlig forvaltning«, »parter«og »afgørelser«giver i praksis
anledning til tvivl. På dette sted er det nok at gøre opmærksom
på begreberne. Retssikkerhedsloven har generelt udvidet forvaltningslovens anvendelse til at gælde for private, der har fået
overladt opgaver efter de sociale love, jf. § 43, stk. 2.
Vedkommende minister kan endvidere efter forhandling
med justitsministeren fastsætte regler om, at forvaltningsloven
skal gælde helt eller delvis for nærmere angivne selskaber,
institutioner, foreninger mv., som ikke henregnes til den offentlige forvaltning. Dette gælder kun, hvis udgifterne ved
deres virksomhed overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov
har fået tillagt beføjelser til at træffe afgørelser på statens eller
en kommunes vegne, jf. forvaltningslovens § 1 stk. 2.
Parts- og afgørelsesbegrebet er uddybet nedenfor i kapitel
8.
Persondataloven gælder for alle dataansvarlige, private såvel som offentlige myndigheder. Den gælder kun for »behand14
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ling af personoplysninger«. Personoplysninger er dog defineret ganske bredt i loven, idet de omfatter alle personhenførbare
oplysninger. Loven begrænser sig således ikke til behandling
af oplysninger om »personlige forhold«eller »personfølsomme«oplysninger. En oplysning om, at en person, der ejer et
firma, leverer varer til en daginstitution, er således en »personoplysning« lige såvel som helbredsoplysninger om en
borger, der søger om revalidering.
For offentlige myndigheder gælder persondataloven kun
for behandling, »som helt eller delvis foretages ved hjælp af
elektronisk databehandling«, jf. § 1, stk. 1. Det betyder, at sociale myndigheder skal følge lovens regler, når – og kun når –
de benytter edb, f.eks. skriver oplysninger på tekstbehandling,
e-mailer, telefaxer oplysninger, scanner dokumenter eller indfører navne i elektroniske journalsystemer. Hvis en myndighed modtager et brev (håndskrevet eller skrevet på tekstbehandling), hvis sagsbehandleren skriver notater i hånden eller
på skrivemaskine, sender dokumenter med post eller udveksler oplysninger under møder med andre, gælder persondataloven ikke. Da al moderne administration helt eller delvis foregår elektronisk, vil persondataloven altid skulle anvendes i en
vis udstrækning.
Persondataloven giver rettigheder til »registrerede« og taler
ikke om parter. Begrebet registrerede omfatter også bipersoner, f.eks. pårørende til sociale klienter, naboer, venner, bekendte og personer, der har behandlet den registrerede andre
steder i systemet, blot den pågældendes navn er omtalt (på
edb). Dette kan komplicere lovens anvendelse noget.

Behandling ved
hjælp af edb

Registrerede

D) Anordninger
På trods af grundlovens forudsætning om, at Folketinget og
kongen i forening lovgiver, er kongen – dvs. forvaltningen –
også beføjet til at udstede regler, der har gyldighed for alle.
Disse regler kaldes anordninger. I virkelighedens verden fremtræder de som bekendtgørelser, vedtægter, regulativer, reglementer, forretningsordener osv.
Anordninger udstedes med hjemmel i lov og ligger på et
trinlavere niveau end lovene. I kraft af denne retskildemæssige
placering er det foreneligt med grundloven, at ministre, byråd,
15
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styrelser og andre forvaltningsmyndigheder udsteder generelle
regler. Årsagerne til, at det har kunnet udvikle sig sådan, er
flere: Først og fremmest er det for stor en opgave for Folketinget at producere alle de mange oftest teknisk betonede detailregler, som anordningerne indeholder. For det andet er der
heller ingen grund til at belaste Folketinget med disse regler,
da de sjældent har større politisk betydning. For det tredje har
Folketinget indflydelse på anordningerne, idet de skal have
hjemmel i lov og ikke må stride mod loven.
Der er som tidligere omtalt ikke en selvstændig anordningsmagt for forvaltningen. Den afledede adgang til at udstede regler er dog ikke uden betænkeligheder. Især meget vidtgående bemyndigelser til at udstede regler kan være problematiske, idet de forskyder beslutningsmagten fra Folketinget
til forvaltningen. Der anses derfor at gælde en ydergrænse for,
hvor meget der kan overlades til forvaltningen at regulere.
Præcis hvor grænsen går, er vanskeligt at beskrive.
Anordninger antages at kunne fravige loven, hvis der er
bemyndigelse hertil. Der tales om, at forvaltningen får adgang
til at udstede derogatoriske anordninger. En sådan anordning
kan fravige den lov, den er udstedt efter, men det anerkendes
også, at en anordning kan fravige andre love end bemyndigelsesloven. Der tales om simpel og fuldstændig derogation. For
at derogation er lovlig, skal den have udtrykkelig lovhjemmel,
dvs. det skal stå i bemyndigelsesloven, at der kan udstedes en
anordning, der fraviger lovgivningen, og hvilke regler der kan
fraviges.
Et eksempel på bemyndigelse til fuldstændig derogation
findes i § 32a i forvaltningsloven. Ifølge bestemmelsen kan
»vedkommende minister ... fastsætte regler om, ret til at anvende digital kommunikation ved henvendelser til den offentlige forvaltning og om de nærmere vilkår herfor, herunder
fravige formkrav i lovgivningen, der hindrer anvendelsen af
digital kommunikation«. Bestemmelsen giver de respektive
ministre ret til at udstede en bekendtgørelse om at borgerne
skal kunne maile ansøgninger, selv om der i den pågældende
lov står, at der skal bruges en bestemt blanket. I Forvaltningslovens § 1, stk. 2, er justitsministeren bemyndiget til at bestemme, at forvaltningsloven skal omfatte institutioner og
virksomheder, som ellers ikke er omfattet af loven. I dette
tilfælde er der kun tale om bemyndigelse til, at ministeren kan
16
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fravige forvaltningslovens regel om lovens anvendelsesområde. Det fælles ved de to eksempler er, at lovgivningen kan
ændres ved bekendtgørelse – ikke nødvendigvis ved ny lov.
Bortset fra de tilfælde, hvor der er hjemmel i lov hertil, må
en anordning ikke være i strid med loven eller med almindelige retsgrundsætninger.
Nogle eksempler på problemstillingen kan nævnes:
I en bekendtgørelse fra 1979 (nr. 102 af 15. marts 1979)
bestemte socialministeren, at forældres andel af betaling for
børns ophold i daginstitution skulle beregnes som en procentdel af de gennemsnitlige driftsudgifter for daginstitutioner af
en bestemt type i den enkelte kommune. Dette stred imod
forarbejderne til bemyndigelsesbestemmelsen (§ 73 i bistandsloven) om, at beregningen skulle foretages på grundlag af
driftsudgifterne for den enkelte institution for sig. Denne beregningsmetode viste sig at være besværlig og førte til uligheder, hvorfor ministeren ændrede beregningsmåden. Det gjorde
han ved at ændre betalingsbekendtgørelsen. Ombudsmanden
gjorde opmærksom på, at der også var tale om en ændring af
loven, og at en sådan skal vedtages ved en ny lov – ikke ved
ændring af en bekendtgørelse – heller ikke, selv om den uformelt var blevet accepteret af et flertal i Folketingets Socialudvalg (FOB 1979.162).
Et andet eksempel drejer sig om en bekendtgørelse fra
1991 (nr. 790 af 4. december 1991). Den regulerede bl.a. lommepengesatser for plejehjemsbeboere. Ifølge bekendtgørelsen
kunne den høje sats udbetales til fysisk handicappede, men
ikke til psykisk handicappede. Bekendtgørelsen var udstedt i
henhold til bistandslovens § 84, der blot sagde, at det store
beløb kunne udbetales til pensionister under 60 år, »når forholdene i det enkelte tilfælde taler for det«. Ombudsmanden
mente ikke, at ministeren heri havde tilstrækkelig klar hjemmel til at fastsætte administrative regler, der indebar en forskelsbehandling som den foreliggende. Bekendtgørelsen stred
imod den almindelige ulovbestemte lighedsgrundsætning og
havde ikke tilstrækkelig hjemmel i loven til at gøre en sådan
forskel (FOB 1992.272).
En bekendtgørelse kan blive ugyldig, selv om den har
hjemmel i loven, men er i strid med grundloven. Denne situation forelå måske i FOB 1990.227. I den konkrete sag havde
en børneinstitution gjort indgreb i telefonhemmeligheden og
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krævet, at moderens telefonsamtaler med et femårigt barn
skulle kunne aflyttes af personalet. Ombudsmanden kritiserede afgørelsen, fordi den ikke havde klar hjemmel i den relevante bekendtgørelse. Han tilføjede, at han anså det for tvivlsomt, om der overhovedet kunne udstedes en bekendtgørelse,
der gav hjemmel til indgrebet, idet den lovbestemmelse, der
kunne komme på tale, ikke udtrykkeligt sagde, at kravet om
retskendelse i grundlovens § 72 kunne fraviges.
Anordninger har – ligesom lovene – gyldighed over for alle
og skal derfor kundgøres. Ministerielle bekendtgørelser skal
kundgøres i Lovtidende. De øvrige anordninger skal kundgøres på den mest tjenlige måde, jf. § 2 i lovtidendeloven.
Anordninger er en del af gældende ret og kan udgøre det
fornødne hjemmelsgrundlag både til indgreb over for borgerne
i form af magtanvendelse, opkrævning af betaling og fastlæggelse af betingelser for at yde hjælp. På dette punkt adskiller
anordningerne sig fra de administrative retningslinjer, der
omtales nedenfor – tjenestebefalinger eller vejledninger. Igennem årene er der blevet sjusket en del på dette punkt, således
at regler, der pålægger borgerne selvstændige byrder, er blevet
fastsat i cirkulærer eller vejledninger. Ud fra en principiel betragtning er der tale om en alvorlig fejl. Set fra forvaltningens
synsvinkel kan det vise sig fatalt, idet anvendelsen af forkert
forskrift kan bevirke, at et stort antal afgørelser, der træffes i
henhold til forskriften, savner hjemmel og derfor er ugyldige.
Hvis f.eks. forældrebetaling til børns ophold i daginstitution
fastsættes i et cirkulære i stedet for en bekendtgørelse, vil
opkrævningen være uhjemlet og dermed som udgangspunkt
ugyldig.
Ombudsmanden kritiserede i en sag, at Socialministeriet
ikke havde sørget for, at retningslinjer for, hvornår revalideringshjælp efter den dagældende § 42 i bistandsloven blev
ydet som lån, blev udstedt i bekendtgørelsesform. Udtalelsen
førte til, at ministeriet fastsatte reglerne i en bekendtgørelse og
ikke som tidligere i et cirkulære (FOB 1987.155).
Mange socialretlige spørgsmål er reguleret i bekendtgørelser. Som eksempler på vigtige socialretlige bekendtgørelser
kan nævnes:
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• Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det
sociale område.
• Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
• Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp.
• Bekendtgørelse om forældrebetaling for ophold i dagtilbud
til børn.
• Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen
efter lov om social service.
• Bekendtgørelse, forretningsordenen for børn- og ungeudvalgene.
• Bekendtgørelse om ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens §§ 97 og 98.
• Bekendtgørelse om magtanvendelse for børn og unge, der
er anbragt uden for hjemmet.
• Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af
arbejdsevne.
• Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.
• Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse og statsrefusion
mv. på visse dele af det sociale område.
• Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Eksempler på
sociale bekendtgørelser

Der er mange flere bekendtgørelser end de nævnte. De opregnede eksempler viser, hvorledes detaljerne om borgernes ret til
ydelser og pligt til betaling i vid udstrækning er reguleret ved
bekendtgørelser. Mange af bekendtgørelserne indeholder endvidere sagsbehandlingsregler, f.eks. forretningsordenen for
børne og unge-udvalgene.
Der findes et lidt forvirrende begreb: lovbekendtgørelser.
Der er ikke tale om anordninger, men om officielle sammenskrivninger af lovtekster, når der er foretaget mange ændringer
af loven. Der er tale om en service til dem, der skal bruge
lovene. Det er vanskeligt at overskue en lov, hvis den består af
den oprindelige lovtekst og et større antal senere ændringer.
Ministeriet sørger i en lovbekendtgørelse for at skrive ændringer ind i den oprindelige lovtekst, således at den nu fremstår
som et samlet og overskueligt hele, og kundgør ordningen i
Lovtidende. Et eksempel er bekendtgørelse nr. 685 af 29. juni
2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats. I bekendtgørelsen er
beskæftigelsesindsatsloven blevet opdateret med to ændringer

Bekendtgørelser
indeholder også
sagsbehandlingsregler
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i loven som blev gennemført i 2005 som et led i kommunalreformen.

E) Vejledninger og tjenestebefalinger
Overordnelsesforhold

Tjenestebefalinger

Særligt hjemlede
ordrer

Vejledninger

Overordnede myndigheder kan udstede generelle retningslinjer til de underordnede myndigheder i kraft af selve overordnelsesforholdet. I kraft af denne beføjelse udstedes der et stort
antal cirkulærer, cirkulærskrivelser, skrivelser mv. fra centraladministrationen til underordnede statsmyndigheder.
Inden for det statslige hierarki kan overordnede myndigheder i kraft af den overordnede stilling udstede ordrer til de
underordnede myndigheder. Socialministeriet kan således blot
i kraft af sin overordnede position udstede ordrer til Den Sociale Sikringsstyrelse jf. FOB 2004.415.
De sociale love administreres imidlertid i vid udstrækning
af myndigheder, som ikke er i et underordnet administrativt
forhold til centraladministrationen. De fleste borgerrelaterede
opgaver varetages af kommunerne. I kraft af det kommunale
selvstyre er kommunerne ikke underordnede i forhold til de
statslige myndigheder. Hvis der er hjemmel i loven, kan staten
imidlertid udstede tjenestebefalinger, også til kommunerne.
Det samme gælder i forhold til regionsråd, de sociale nævn,
beskæftigelsesankenævn, Den Sociale Ankestyrelse, børne- og
ungeudvalgene, klageråd, ældreråd og de øvrige kollegiale
organer på det sociale område. De er uafhængige af staten og
kan kun styres ved tjenestebefalinger, hvis der er hjemmel i
lov til det.
Centraladministrationen har altid ret til at udstede vejledninger. Der er her tale om uforbindende retningslinjer – generelle råd og vink til myndighederne om hvorledes myndighederne bør administrere lovgivningen. Undertiden er vejledningerne også møntet på borgerne. Hvis der udstedes bindende
ordrer (tjenestebefalinger), bruges i almindelighed formen cirkulære eller cirkulærskrivelse. Udstedes der ikke bindende
retningslinjer, benyttes normalt betegnelsen vejledninger.
Hvis en opgave lovligt er delegeret til en anden myndighed
kan den delegerende myndighed udstede retningslinier til den
myndighed der udfører opgaven, medmindre andet fremgår af
lovgrundlaget.
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Tjenestebefalinger binder kun adressaten, dvs. den eller de
underordnede myndigheder, der skal følge ordren. De har
derimod ikke gyldighed over for borgerne. Vejledninger har
formelt ikke bindende virkning. Det centrale i denne forbindelse er at cirkulærer og vejledninger ikke er regler på linje
med love, anordninger og uskrevne retsgrundsætninger. Vejledninger og cirkulærer kan ikke indeholde selvstændig regulering af borgernes forhold. Navnlig kan cirkulærer og vejledninger ikke udgøre den tilstrækkelige hjemmel for indgreb i
borgernes forhold. Et cirkulære kan ikke opstille nye selvstændige betingelser for modtagelsen af sociale ydelser. I en
vejledning kan der ikke indsættes regler, der pålægger borgerne at betale for sociale ydelser, f.eks. institutionsophold. I den
forstand er der ikke tale om egentlige retsregler.
Et cirkulære kunne eksempelvis ikke gyldigt bestemme, at
studerende ikke havde samme ret til kontanthjælp som andre
befolkningsgrupper. Dette blev fastslået af Højesteret i U
1983.614. Den dagældende bistandslov indeholdt ingen særregler om studerende. Siden er studerendes ret til at få kontanthjælp blevet begrænset ved bekendtgørelser, som er udstedt med hjemmel i loven. For øjeblikket findes disse regler i
bekendtgørelse nr. 1282 af 14. december 2004, og lovhjemlen
findes i aktivlovens § 12, stk. 1.
De detaljerede regler om hjælp til erhvervelse af invalidebil
var på et tidspunkt fastsat i en vejledning. Ombudsmanden
udtalte at reglerne burde fastsættes i bekendtgørelsesform.
Han påpegede, at regler, der regulerer borgernes forhold, principielt bør fastsættes i bekendtgørelsesform, dvs. reglerne bør
kundgøres. Vejledningen var dog gyldig som tjenesteforskrift
om hvorledes selve loven (bistandslovens § 58) skulle anvendes (FOB 1979.275).
Da tjenestebefalinger/vejledninger ikke har gyldighed over
for alle, men umiddelbart kun binder eller gælder for adressaten, stilles der ikke krav om at de kundgøres i Lovtidende eller
på anden lignende måde over for offentligheden. Alle generelle vejledninger og cirkulærer offentliggøres i Retsinformation
og i Ministerialtidende.
Vejledninger/cirkulærer indeholder mange forskellige budskaber og informationer. Ikke sjældent indeholder de en beskrivelse af gældende ret således som pågældende ministerium/styrelse opfatter den. Der er ofte tale om skjulte citater af
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lovtekster og lovforslagsbemærkninger. I andre tilfælde bygger fremstillingen på domme, ankeafgørelser og ombudsmandsudtalelser. Vejledninger kan imidlertid også indeholde
den vejledende myndigheds helt selvstændige udlægning af
gældende ret på områder, hvor loven er upræcis eller indeholder fortolkningstvivl. Ofte, men ikke altid, gives der i vejledningerne udtryk for denne tvivl.
De interne forskrifter udstedes ofte i forbindelse med at der
vedtages nye love eller gennemføres større lovændringer.
Anledningen kan dog også være, at der har vist sig et behov
for at få en problemstilling gennemgået og klarlagt. Kort beskrevet er vejledninger en blanding af gode råd og anbefalinger, skjulte referater af andre retskilder og selvstændige bud
på hvordan de andre retskilder skal fortolkes/udfyldes.
Tjenestebefalinger er som anført kun bindende for adressaterne og ikke for andre. Vejledninger retter sig også kun mod
underordnede myndigheder eller personer. Cirkulærer/vejledninger har således ikke umiddelbar virkning for borgerne.
Hvad enten der er tale om cirkulærer eller vejledninger efterleves de rent faktisk i vid udstrækning i praksis også af flere
end dem der umiddelbart er omfattet af dem.Kommunerne,
regionerne, de sociale nævn, beskæftigelsesankenævnene og
Ankestyrelsen lægger så godt som altid det til grund, der står i
disse interne regler. Dermed bliver disse regler af flere grunde
juridisk set interessante for borgerne. For det første af den
enkle grund, at det, der står i en intern regel, kan borgerne
regne med, at de administrerende myndigheder følger. For det
andet fordi det, der står i de interne regler, normalt følges i
administrativ praksis, og fordi reglerne af denne grund får en
normerende virkning. En fortolkning eller en skønsudøvelse,
der har støtte i administrativ praksis, vil ikke blive underkendt
af domstolene eller Folketingets Ombudsmand, medmindre
der gør sig noget særligt gældende.
Endelig virker den almindelige lighedsgrundsætning på den
måde, at en fast administrativ praksis, der giver borgerne fordele, ikke må fraviges uden at der er en tungtvejende saglig
grund til det. Hvis en kommune følger den faste praksis at yde
hjælp til pensionisters tandbehandling, kan kommunen ikke
uden at der er en særlig god grund til det, ophøre hermed. Hvis
den gjorde, ville den gøre forskel på borgerne. Borgeren kan
således støtte ret på den del af en intern regel, der er begunsti22

E) Vejledninger og tjenestebefalinger
gende for ham. Der tales om, at de interne regler har en afledet
retsvirkning for andre end dem, der umiddelbart er omfattet af
dem.
De interne regler må ikke stride mod de andre retskilder. Et
cirkulære eller en vejledning kan ikke fravige lov, anordning,
ulovbestemte retsgrundsætninger, EU-regler osv. Da de interne regler ikke formelt har bindende retskraft over for borgerne, taler man ikke om, at de interne regler bliver ugyldige – de
har blot ikke juridisk gennemslagskraft svarende til deres indhold.
Der er ganske mange eksempler på, at de kontrollerende
instanser – navnlig domstolene og Folketingets Ombudsmand
– giver udtryk for, at et cirkulære eller en vejledning på et eller
flere punkter er i strid med andre (højere placerede) regler.
Østre Landsret fastslog i U 1988.239 Ø, at et cirkulære fra
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen om, at sæsonarbejdere, bl.a. ledere af campingpladser, ikke stod til rådighed
for arbejdsmarkedet uden for sæsonen, var i strid med loven,
idet arbejdsløshedsforsikringsloven ikke på daværende tidspunkt udelukkede sæsonarbejdere fra dagpenge uden for sæsonen (reglerne er siden ændret).
En kommune vedtog i december 1998, at fra 1. januar 1999
ville kommunen ikke længere yde tilskud til diætkost efter
pensionslovens § 17, stk. 1, men kun efter § 17, stk. 3. Ændringen betød, at en række personer, som på grund af deres
tillægsprocent ikke kunne få tilskud efter stk. 1, heller ikke
kunne få efter § 17, stk. 3. Denne indsnævring af støttemuligheder mente ombudsmanden var ulovlig (FOB 2000.355).
De sociale nævn og Ankestyrelsen synes i praksis at være
meget trofaste/autoritetstro over for vejledninger og cirkulærer
– specielt dem, der udstedes af Socialministeriet eller styrelser
under ministeriet. I hvert fald er det vanskeligt at finde eksempler på, at disse organer på samme måde som domstolene eller
ombudsmanden underkender disse regler. Derimod findes der
flere eksempler på, at de sociale klageinstanser har grebet ind
over for retningslinjer udstedt af de kommunale myndigheder.
I SM C-7-99 underkendte Ankestyrelsen således en kommunal afgørelse om fratagelse af hjemmehjælp, som byggede på
en intern regel om, at svækkelse som følge af almindelig aldring ikke gav adgang til hjemmehjælp til rengøring.
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Offentlighedslovens § 8, nr. 4, giver enhver ret til aktindsigt i
interne retningslinjer om sagers behandling – også hvis de ikke
er offentliggjort. Reglen blev indført for at sikre borgerne kendskab til navnlig kommunernes interne retningslinjer for behandling af sociale sager. Hvis man søger om aktindsigt, skal man
dog være forberedt på, at nogle kommuner tror, at interne regler
kan holdes hemmelige. Interne regler vedrørende behandlingen
af sociale sager skal offentliggøres på forvaltningens eget initiativ i medfør af dialogprincippet i LOR § 4.
Fremstillingen foran kan måske efterlade det indtryk, at
cirkulærer/vejledninger spiller en underordnet rolle. Ud fra en
snæver retlig analyse er dette korrekt. Set fra et praktisk synspunkt er cirkulærer/vejledninger overordentlig vigtige. Det er
et godt sted at starte sin søgen efter juridiske svar og normalt
et sted, man får et godt overblik over et retsområde. Cirkulærers og vejledningers retlige status tilsiger imidlertid ikke at
lægge overdreven og navnlig ikke selvstændig vægt på denne
regeltype.
Som eksempler på vigtige cirkulærer/vejledninger inden
for det sociale område kan nævnes:
• Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område.
• Vejledning om lov om aktiv socialpolitik.
• Vejledning om ændrede rådigheds- og sanktionsregler mv.
for kontanthjælpsmodtagere.
• Vejledning om dagtilbud til børn.
• Vejledning om sociale tilbud til børn og unge med handicap.
• Vejledning om klubtilbud og andre socialpædagogiske
fritidstilbud til større børn og unge.
• Vejledning om særlig støtte til børn og unge.
• Vejledning om den sociale indsats for de mest udsatte
voksne.
• Vejledning om sociale tilbud til ældre.
• Vejledning om sociale tilbud til voksne med handicap.
• Vejledning om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning mv.
• Skrivelse om fleksibel hjemmehjælp og kommunal genoptræning.
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• Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.
Det hænder, at faglige organisationer eller interesseorganisationer såsom KL udsteder skrivelser, vejledninger osv. om den
sociale lovgivning. Disse skrivelser har også praktisk værdi,
men har ingen egentlig juridisk betydning.

Cirkulærer fra KL

F) EU-regler
Danmarks medlemskab af Den Europæiske Union har kompliceret og ændret retskildesystemet. Medlemskabet indebærer
for det første, at Danmark har tiltrådt de traktater, som har
oprettet unionen. De centrale traktater er EF-traktaten (traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) og EUtraktaten (traktaten om Den Europæiske Union). Især EFtraktaten indeholder regler, som gælder direkte i de enkelte
lande og med gyldighed over for alle, dvs. med retsvirkning
både for myndighederne og borgerne. Afgørende for, om en
traktatbestemmelse har denne virkning, er, om den er præcist
formuleret og ikke er betinget af visse fremtidige begivenheders indtræden.
Unionen består af en række organer, hvoraf de vigtigste er
Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og domstolene
(Retten i første instans og EF-Domstolen). Parlamentet og
Rådet har lovgivende magt og kan udstede regler – sekundære
retsakter. Kommissionen har en vis begrænset ret til at udstede
regler. EU-reglerne har forskellige betegnelser: forordninger,
direktiver, beslutninger, henstillinger og udtalelser (EF-traktaten, artikel 249).
En forordning er almengyldig, dvs. gælder umiddelbart i de
enkelte lande med bindende virkning for myndigheder såvel
som borgere (artikel 249, stk. 2). Inden for det sociale område
findes to forordninger af helt central praktisk betydning: RFO
nr. 1408 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og
deres familiemedlemmer (med tilføjelse i form af RFO af 14.
maj 2003) og RFO nr. 1612 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet. Begge for25
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ordninger er ændret mange gange siden den oprindelige vedtagelse.
Forordning 1408 har til formål at koordinere medlemslandenes sociale ordninger og sikre vandrende arbejdstagere
samme ret til sociale ydelser som det pågældende medlemslands borgere. Forordningen bygger på en række principper:
Ligebehandlingsprincippet, dvs. et krav om, at de, der er beskyttet af forordningen, i forhold til adgangen til sociale sikringsydelser stilles lige med statsborgere i den EU-stat, hvor
de bor. Sammenlægningsprincippet, som sikrer arbejdstagere
mv., at de ikke, fordi de flytter til en anden medlemsstat eller
får arbejde i en anden stat, mister rettigheder under erhvervelse. Eksportabilitetsprincippet, som indebærer, at de sociale
sikringsydelser kan udbetales overalt inden for Unionen. Prorata temporis-princippet, som giver den berettigede ret til en
forholdsmæssig ydelse, hvis han – fordi han skifter arbejdssted – ikke har nået at optjene tilstrækkelige rettigheder til at
kunne få fuld ydelse.
RFO 1612/68 har til formål at sikre arbejdstageres ret til at
tage og udøve lønnet beskæftigelse i hele Unionen og sørge
for, at arbejdstagerne får ens løn- og arbejdsvilkår samt tildeles samme sociale og skattemæssige forhold som statsborgere
i den stat, de arbejder i.
De to forordninger er som anført gældende ret i samtlige
medlemslande i EU.
Direktiver og beslutninger er bindende for medlemsstaterne, som skal sørge for, at de gennemføres som gældende ret,
jf. art. 249, stk. 2. Er et direktiv ikke gennemført rettidigt eller
korrekt, kan direktivet have direkte bindende virkning for
borgerne i de enkelte medlemslande. Det gælder dog kun, hvis
reglen er tilstrækkelig præcis til, at dens indhold umiddelbart
kan anvendes, kun hvis den indeholder begunstigelser for borgerne, kun i forholdet mellem borgeren og myndighederne. Er
et direktiv ikke gennemført korrekt eller rettidigt, kan en borger desuden kræve erstatning af den forsømmelige medlemsstat, hvis forsømmelsen har påført borgeren et tab. Beslutninger antages på tilsvarende måde at kunne få direkte retsvirkning.
EU kan indgå traktater med andre lande. Disse traktater har
direkte virkning i de enkelte medlemslande under samme betingelser, som EU-traktaterne selv har det.
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F) EU-regler
Domstolene, især EF-Domstolen, har gennem deres domspraksis undergivet både traktaterne og de sekundære retsakter
fortolkning og derudover udviklet ulovbestemte retlige principper. Som vigtige ulovbestemte EU-retsgrundsætninger kan
nævnes proportionalitetsprincippet, en almindelig lighedsgrundsætning, et forventningsprincip og et kontradiktionsprincip.
EU-reglerne er ikke indbyrdes rangeret i et klart hierarki
som de danske regler. Traktaterne og de ulovfæstede retsprincipper anses dog for at være retskilder med forrang frem for
de sekundære retsakter. Blandt de sekundære retsakter er der
intet fast hierarki. Eventuel modstrid må løses ved fortolkning.
I EU-traktaten (artikel 6) er det endvidere bestemt, at unionen respekterer de grundlæggende rettigheder, »således som
de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder«.
EU-retten er et selvstændigt og unikt retssystem, som dog
bygger på samme grundlæggende retlige traditioner som medlemslandenes forfatninger. Grundrettighederne har, som det
ses, høj retlig status i EU-retten. Det er flere gange hændt, at
en sekundær retsakt er blevet underkendt eller blevet undergivet en indskrænkende fortolkning af hensyn til de grundlæggende rettigheder. Anerkendelsen af grundrettighederne har
endvidere den væsentlige funktion, at det derved forebygges,
at der opstår modstrid mellem EU-retten og de nationale forfatningsbestemmelser.
EU-retten har forrang frem for nationale regler. I Danmark
er dette princip blevet fastslået af Højesteret i Maastrichtsagen (U 1998.100 H). Se også SM C-020-04.
Alle EU-regler går forud for danske regler med undtagelse
af grundloven eller ulovbestemte regler med grundlovskraft.
Dette forhold må forventes at få stigende betydning på det
sociale område. Flere og flere EU-regler får relevans også på
dette område, hvilket skyldes flere forhold: EU skærper generelt kravene om en ensartet retstilstand blandt medlemslandene. Flere og flere borgere tager længere og kortere ophold i
andre medlemslande eller efterspørger sociale ydelser i de
øvrige lande. Den danske sociale lovgivning må således indrettes på, at sociale ydelser ønskes at blive forbrugt i udlandet,
eller at andre medlemsstaters borgere ønsker deres behov
dækket her i landet. Revalideringshjælp til uddannelse kan
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tænkes gennemført ved udlandsophold. Hjælp til behandling
af narkotikamisbrug kan ligeledes tænkes ydet gennem ophold
på klinikker i andre medlemslande. Hjælpemidler kan lige så
godt erhverves hos udenlandske leverandører som hos danske.
Udenlandske lønmodtagere med ret til sygedagpenge kan tage
dagpenge med til hjemlandet osv.
I SM C-020-04 fastslog Ankestyrelsen, at en kvinde, der
boede i Sverige, havde ret til fra den kommune i Danmark,
hvori hun arbejdede, at få hjælp til dækning af merudgifter og
tabt arbejdsfortjeneste ved sønnens indlæggelse på hospital.
Dette gjaldt, selv om den relevante bestemmelse – servicelovens § 28 sammenholdt med § 2 – kræver, at modtageren har
bopæl i Danmark. Denne bestemmelse måtte ifølge Ankestyrelsen vige for forordning 1408/71.
Især reglerne i EF-traktaten om varernes frie bevægelighed
(artikel 28-30), om arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel
39-42), om retten til etablering (artikel 43-48) samt om tjenesteydelsernes frie bevægelighed (artikel 49-55) og de sekundære regler, der er udstedt til realisering af disse grundprincipper, er relevante. I nyere praksis har også EF-traktatens
artikel 17 og 18 om unionsborgerskab spillet en rolle.
Nogle EU-domme kan illustrere, hvorledes disse regler, og
navnlig forbuddet mod diskrimination af andre medlemslandes borgere, kan komme til at påvirke national dansk lovgivning.
EF-Domstolen anså, at en lov i Luxemburg, der forbød
tandlæger, læger og dyrlæger at have mere end ét forretningssted, stred mod retten til fri etablering og arbejdskraftens fri
bevægelighed. Selv om forbuddet også gjaldt luxemburgske
borgere, betød forbuddet nemlig, at udenlandske borgere reelt
ikke kunne etablere sig eller tage arbejde som læger, tandlæger og dyrlæger i Luxemburg, hvis de havde praksis eller
beskæftigelse i et andet medlemsland ( C-351/90).
I to andre sager slog EF-Domstolen fast, at det er i strid
med både reglerne om varernes frie bevægelighed og etableringsretten at have en sygesikringsordning, der nægter at
godtgøre udgifter til indkøb af briller eller tandlægeydelser i
en anden medlemsstat (C-158/96 og C-120/195).
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EF-Domstolen har godkendt en sygesikringsordning i Holland, der gik ud på, at de sikrede kun kunne få betalt udgifter
til hospitalsbehandling i en anden medlemsstat, hvis der blev
givet en forhåndsgodkendelse af myndighederne. Samtidig
sagde domstolen, at godkendelsen skulle gives på grundlag af
objektive og saglige kriterier. Det var berettiget at lægge vægt
på, at den behandling, der skulle godkendes, var tilstrækkelig
og godkendt af den internationale lægevidenskab, samt på, at
tilsvarende behandling ikke kunne ydes rettidigt på en institution under sygesikringen. Dommen synes at gå ud fra, at en
borger har ret til at få udgifter til hospitalsbehandling i en anden medlemsstat dækket af hjemlandets myndigheder, hvis de
beskrevne betingelser er opfyldt. Hvis ikke, vil der være tale
om en krænkelse af retten til fri udveksling af tjenesteydelser
(C-157/99). Flere senere domme beskæftiger sig med problemet, jf. sag C-326/00, C-56/01 og C-385/99.
De nævnte domme stiller også krav til dansk lovgivning.
Dansk lovgivning er formentlig i overensstemmelse med dommen, idet der i § 19 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp (bekendtgørelse nr. 31 af 19. januar
20001) er givet ret til behandling i udlandet under betingelser,
der i alt væsentligt svarer til det, der står i EU-dommene. I U
2004.1126 H lagde Højesteret til grund, at et afslag på at godkende en kræftbehandling på et sygehus i Stockholm ikke var
i strid med EU-retten, idet der ikke var en faglig accept af den
behandlingsmetode, der skulle anvendes.
EF-Domstolen har endvidere slået fast, at en østrigsk regel
om ret til forskudsvis udbetaling af børnebidrag ikke kunne
forbeholdes østrigske statsborgere. Princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed førte til, at også tyske statsborgere, der
var bosat og udøvede virksomhed i Østrig, havde krav herpå
(dommen har betegnelsen C-85/99). I dette tilfælde stred den
østrigske lov mod Rådets sociale forordning nr. 1408/71, som
netop skal tjene til at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed.
En fransk statsborger, der studerede i Belgien, kunne ikke
nægtes en kontanthjælpsydelse, der var forbeholdt studerende
med belgisk statsborgerskab. Begrundelsen var, at den franske
statsborger havde lovligt ophold i Belgien og derfor havde
samme rettigheder som andre unionsborgere (C-184/99).
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I dommene U 2005.602 H og U 2005.1741 H tog Højesteret
stilling til, om henholdsvis regler om børnepasningsorlov og om
førtidspension var udtryk for indirekte kønsdiskrimination og
dermed i strid med et direktiv om ligebehandling af mænd og
kvinder med hensyn til social sikring. I begge sager nåede retten
frem til, at der ikke forelå indirekte kønsdiskrimination.
Pointen her er at fremhæve, at danske regler skal respektere
EU-regler, således som EF-Domstolen fortolker og udfylder
dem.
Persondataloven udgør et særskilt problem i forbindelse
med spørgsmål om sagsbehandling. Loven implementer et
EU-direktiv fra 1995. Loven skal derfor fortolkes i lyset af direktivet, og anden lovgivning må ikke stride mod direktivet.
Den nærmere fastlæggelse af direktivets indhold hører under
EF-Domstolen, hvis praksis herom derfor må følges med særlig opmærksomhed. Domstolen har i sag C-101/01 givet udtryk for, at medlemslandene har ret til at udstrække beskyttelsen i datadirektivet til andre områder, end direktivet selv gør –
forudsat at udvidelsen ikke strider mod andre dele af EUretten. Dermed ser det ud til, at den særlige skærpede beskyttelse af oplysninger i persondatalovens § 8 må anses for forenelig med direktivet.
Datatilsynet har i årsberetningen for 2002, side 69, givet
udtryk for, at indførelse af en særlig lovbestemmelse, som
skulle give hjemmel til, at boligstøtte kan ansøges digitalt, og
at oplysninger om ansøgers ægtefælle/samlevers økonomiske
forhold kan udleveres til ansøger uden samtykke fra de registrerede, næppe ville være i overensstemmelse med direktivet.

G) Internationale regler i øvrigt
Traktatmæssige
forpligtelser skal
inkorporeres i
dansk ret

Danmark deltager ud over i EU-samarbejdet i et omfattende
internationalt samarbejde. Samarbejdet har resulteret i, at Danmark har underskrevet et utal af traktater, som forpligter den
danske stat til at indrette sin lovgivning på en bestemt måde.
Opfyldelsen af sådanne forpligtelser sker i Danmark ved, at
traktatforpligtelserne gennemføres i dansk lovgivning. Traktaterne har således ikke umiddelbar virkning i dansk ret. Typisk
sker opfyldelsen ved, at der gennemføres lov eller anordninger, der svarer til traktatforpligtelserne.
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Undtagelsesvis er inkorporeringen sket ved, at hele den
pågældende traktat er blevet gjort til dansk ret. Et praktisk og
principielt vigtigt eksempel på dette er den europæiske menneskerettighedskonvention (EMK). Konventionen blev inkorporeret ved lov i 1992 (lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998). Danske forvaltningsmyndigheder har pligt til på
egen hånd at være opmærksom på relevante bestemmelser i
konventionen i forbindelse med deres virksomhed. Ombudsmanden gjorde i FOB 2005.14-1 det sociale nævn i Århus
opmærksom på denne forpligtelse i anledning af, at nævnet i
en konkret sag havde givet udtryk for at det ikke havde pligt
til at inddrage en klagers henvisning til EMK, idet nævnet gik
ud fra, at »en lov vedtaget af Folketinget er i overensstemmelse med gældende love og regler«.
Andre vigtige socialretligt relevante traktater er Nordisk
Konvention Om Social Bistand, FN’s Børnekonvention, International Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle
rettigheder samt ILO-konventioner
Internationale forpligtelser har i modsætning til EU-regler
ikke egentlig forrang for dansk lovgivning. En dansk lov kan
for så vidt godt have et indhold, der er i strid med f.eks. EMK.
I så fald begår Danmark folkeretsbrud, hvilket naturligvis kan
skabe politiske problemer. For at undgå, at denne situation
opstår, er der i teori og praksis udviklet nogle retsgrundsætninger om danske myndigheders retsanvendelse, når der på
området er internationale forpligtelser. Danske myndigheder
er forpligtet til at fortolke danske regler, så de stemmer overens med de internationale forpligtelser (fortolkningsreglen).
Selv om der efter almindelig fortolkning er modstrid mellem
den danske regel og den internationale regel, skal myndighederne anvende den danske regel i overensstemmelse med den
internationale regel. Det formodes nemlig, at det er en fejl, at
der er uoverensstemmelse, og derfor, at den danske stat ikke
har ønsket at begå folkeretsbrud (formodningsreglen). Endelig
antages det, at skønsmæssige beføjelser skal benyttes af danske myndigheder i overensstemmelse med den internationale
forpligtelse (instruktionsreglen). Om danske myndigheder gør
som beskrevet, er tvivlsomt. Generelt bestræber myndighederne sig dog på at undgå, at der opstår kollision mellem
dansk lovgivning og statens internationale forpligtelser til at
beskytte borgernes grundlæggende rettigheder. På denne måde
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kan de internationale regler siges at have en vis forrang for
danske regler.
I tilknytning til EMK er der oprettet en domstol (Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol), som gennem en omfattende praksis har fortolket og udfyldt konventionens bestemmelser. Især gennem denne praksis er der opstået en række ganske håndfaste krav til de deltagende landes lovgivning.
Disse krav skal som anført tages i betragtning af danske myndigheder ved anvendelsen af danske regler. Formelt set har
EMK i kraft af inkorporeringen kun højere gyldighed end
anordninger og tidligere lovgivning. I forhold til Folketingets
lovgivning vil den i realiteten have en vis forrang også frem
for nyere lovgivning.
Nogle eksempler kan belyse hvorledes samspillet foregår i
praksis:
Artikel 8 i EMK beskytter retten til et privatliv og familieliv. Staterne har dog ret til ved lov at gøre indgreb i rettighederne, men det kræver gode og tungtvejende grunde, og det
skal i givet fald ske ved lov.
Den Europæiske Menneskeretlighedsdomstol har i praksis
anset det for en krænkelse af artikel 8 at splitte familier ad,
f.eks. ved afgørelser, der geografisk adskiller familiemedlemmer, typisk forældre og børn, således at et familieliv ikke eller
kun vanskeligt kan praktiseres. Ombudsmanden henviste til
artikel 8, da han i en sag kritiserede, at Socialministeriet havde
hjemsendt en chilensk statsborger, fordi han ikke kunne forsørge sig selv. Udsendelsen til Chile betød, at pågældende
blev adskilt fra en søn, som han og drengens danske mor havde fælles forældremyndighed over (FOB 1999.350).
Højesteret slog i en dom fast, at den dagældende bistandslovs regler om tvangsanbringelse skulle anvendes på en situation, som ikke direkte var beskrevet i loven. Højesteret henviste som begrundelse for denne udvidende fortolkning til EMK
artikel 8. Meningen med henvisningen var at understrege, at
en adskillelse af børn og forældre er så alvorlig en sag, at
forældrene bør have den særlige retlige beskyttelse, tvangsreglerne yder. (U 1989.928 H).
I FOB 2004.525 kritiserede ombudsmanden, at Rigshospitalet og Hovedstadens Sygehusvæsen ikke havde inddraget
hensynet til en forenings ytringsfrihed, inden de afslog en
anmodning fra foreningen om at lægge en folder frem i kli32
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nikkens venteværelse. I folderen slog foreningen til lyd for en
anden behandlingsideologi end den, klinikken fulgte, og afslaget var begrundet med, at klinikken frygtede, at folderen kunne have skadelig virkning på patienterne. Ombudsmanden
fremhævede i sin udtalelse blandt andet dom af 19. december
1994 i Vereinung demokratischer Soldaten Österreichs and
Gubi mod Østrig. I denne dom anså domstolen, at det østrigske forsvarsministeriums afslag på gratis at distribuere et blad,
der forholdt sig kritisk og satirisk til militæret, var et indgreb i
ytringsfriheden, fordi ministeriet omdelte andre blade om
militære forhold. Indgrebet, som var begrundet i frygten for, at
mandstugten og kampmoralen skulle forringes, ansås for uproportionalt og dermed i strid med EMK artikel 10.
Betydningen af EMK’s indflydelse på dansk ret afhænger
naturligvis i høj grad af om konventionens bestemmelser har
relevans for den sociale lovgivning, samt hvor intensivt Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol kontrollerer landenes
overholdelse af konventionen. To domme viser både, at konventionen er relevant, og at kontrollen er nærgående.
I den første dom (Koua v. France) afsagt 30. september
2003 havde de franske myndigheder afslået at give en særlig
invaliditetsydelse til en mand, som havde fast bopæl i Frankrig, som var erklæret 80 % invalid, men som ikke havde kunnet opnå fransk statsborgerskab. Han var derfor fortsat statsborger i Elfenbenskysten. Den franske lovgivning afskar udlændinge fra den pågældende ydelse, medmindre der forelå en
traktat baseret på gensidighed med den pågældendes hjemland
om at tildele dem ydelsen. En sådan traktat forelå ikke. Kort
efter, at ansøgeren havde tabt sagen endeligt i det franske
retssystem, ændredes loven, betingelsen om statsborgerskab
blev ophævet, og han fik ydelsen tilkendt. Menneskerettighedsdomstolen fandt, at han indtil da havde været udsat for en
krænkelse i form af tilsidesættelse af artikel 1 i protokol 1 om
beskyttelse af ejendomsretten sammenholdt med en tilsidesættelse af konventionens artikel 14 om forbud mod diskrimination blandt andet på grundlag af nationalitet i forbindelse med
nydelsen af rettigheder i henhold til konventionen. Domstolen
tilkendte ham 20.000 Euro i erstatning.
Den anden dom (Glass v. UK) er fra 9. marts 2004. Den
drejede sig om en 12 år gammel multihandicappet og meget
syg dreng, som flere gange i løbet af 1998 blev indlagt akut på
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hospital i England. Lægerne og barnets mor, der havde forældremyndigheden over barnet, var meget uenige om vurderingen af drengens tilstand, og hvad der var den rigtige behandling af ham. Lægerne mente, han var ved at dø, og ville give
ham smertebehandling med morfin. Familien, herunder moderen, var imod og frygtede, at lægerne ville udøve medlidenhedsdrab på drengen. Under en af indlæggelserne kom lægerne og medlemmer af familien direkte i håndgemæng. På et
tidspunkt foranstaltede hospitalet en behandling, som moderen
modsatte sig. Dette forhold anså domstolen for et indgreb i
drengens ret til et privatliv og især hans ret til fysisk integritet,
også selv om der var tale om en nødsituation. Lægernes indgreb byggede ifølge domstolen på legitime legale overvejelser,
for så vidt som det stod klart, at de ønskede at redde drengens
liv og yde ham den bedste behandling. Indgrebet ansås imidlertid ikke som foreskrevet i artikel 8, stk. 2, for »nødvendigt«,
og dermed forelå en krænkelse af artikel 8. Dommen er meget
konkret begrundet i sagens helt specielle og ejendommelige
forløb, men indikerer, at også danske regler om behandling
uden samtykke (sundhedslovens § 15 og servicelovens § 63)
skal anvendes med hensyntagen til EMK.

H) Uskrevne regler
Normering
gennem afgørelser

De uskrevne regler opstår gennem myndighedernes praksis.
Først og fremmest har domstolene med Højesteret i spidsen
beføjelse til at skabe retsregler. Også andre instanser har dog
denne beføjelse. Folketingets Ombudsmands udtalelser har
retsskabende virkning, ligesom Ankestyrelsens afgørelser kan
have denne virkning. Ankestyrelsen er praktisk set vigtigst,
når det drejer sig om at udvikle og afklare regler, specielt med
henblik på det sociale område. Ombudsmanden har især været
retsskabende i forbindelse med udviklingen af sagsbehandlingsregler. Domstolene har særligt skabt uskrevne grundsætninger inden for formueretten, person- og familieretten og i
forbindelse med offentlige myndigheders anvendelse af
skønsbeføjelser. Inden for det kommunalretlige område har
det kommunale tilsyn været retsskabende. Også forvaltningsmyndighedernes egen praksis kan i en vis udstrækning have
normerende virkning.
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Også inden for EU-retten og menneskerettighedsområdet
sker der praksisdannelser, der kan have karakter af selvstændige retsgrundsætninger.
Retsgrundsætninger har typisk samme retlige status som
formel lov. Det betyder, at en retsgrundsætning kan ændres
ved en af Folketinget vedtaget lov, medens en anordning ikke
uden særskilt hjemmel hertil i lov kan ændre en retsgrundsætning. Enkelte retsgrundsætninger har grundlovskraft og kan
end ikke ændres eller ophæves ved lov.
Der tales almindeligvis ikke om trinfølge inden for retsgrundsætningerne. Normalt vil eventuelle kollisioner mellem
forskellige grundsætninger blive løst ved fortolkning.
Som eksempler på vigtige uskrevne regler kan nævnes:
Kommunalfuldmagten. Der er tale om en sædvanebestemt
regel om, at kommunerne i en vis udstrækning kan benytte
deres indtægter (skat og bloktilskud) til opgaver, der ikke er
lovbestemte. I den kommunale tilsynspraksis er opstillet grænser for kommunalfuldmagten. Det antages således, at der ikke
uden lovhjemmel kan ydes enkeltpersoner trangs- eller behovsbestemt hjælp. Støtte til erhvervslivet kan kun ske på
særlige betingelser. Kommunerne kan normalt ikke selv drive
erhvervsvirksomhed osv.
Arbejdsgiverkompetencen. Den offentlige arbejdsgivers ret
til at ansætte, afskedige, lede og fordele arbejde er som udgangspunkt ulovfæstet. Der gælder en række såvel lovbestemte som praksisskabte restriktioner heri.
Anstaltsbetragtninger. Det er fast antaget, at ledelsen af en
offentlig institution kan træffe konkrete eller generelle bestemmelser om brugernes forhold til institutionen. På hospitaler, plejehjem, dagcentre, daginstitutioner, skoler, universiteter, AMU-centre osv. kan ledelsen på ulovbestemt grundlag
træffe en række bestemmelser. Beføjelsen rækker næppe videre end til at bestemme over ordensmæssige forhold såsom
besøgstid, opførsel, udsmykning, møblering og husdyrhold.
Indgreb i borgernes personlige frihed eller integritet er ikke
omfattet af denne grundsætning.
Begrænsninger i skønsudøvelsen. En række grundsætninger sætter grænser for, hvorledes forvaltningen kan anvende
skønsbeføjelser. Ofte er forvaltningen overladt meget brede
skønsbeføjelser, f.eks. i kraft af arbejdsgiverkompetencen eller
en bred lovbestemt kompetence, f.eks. som i aktivlovens § 46.
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Erstatningsregel

Dobbeltforsørgelse

Notatpligt

Ret til
repræsentation

Klageadgang

De vigtigste ulovbestemte regler om skønsudøvelse er grundsætningen om magtfordrejning, den almindelige lighedsgrundsætning, proportionalitetsprincippet og forbuddet mod, at
skønnet sættes under en regel. Se nærmere kapitel 4.
Den almindelige erstatningsregel. Reglen om, under hvilke
betingelser en person bliver erstatningsansvarlig, beror på
praksis. Udgangspunktet er, at der skal foreligge en skadegørende handling, der skal være forvoldt et økonomisk tab, og
der skal være årsagsforbindelse mellem handling og tab. Den
skadegørende handling skal være retsstridig. Om der derudover stilles krav om, at skadevolderen indså eller burde indse,
at han begik en retsstridig handling, afhænger af forskellige
forhold, navnlig om skadevolder er professionel eller ej, samt
hvilke handlinger der er tale om. På visse områder er der tendens til en objektivering af ansvaret, på andre kræves fortsat,
at der er handlet bebrejdelsesværdigt.
Dobbeltforsørgelse. I en vis udstrækning anerkendes det, at
en borger kan pålægges at tilbagebetale en forsørgelsesydelse,
hvis han (lovligt) har modtaget en anden ydelse, der skal dække samme periode og samme formål. Grundsætningen er udviklet i retspraksis ud fra en bredere regel, der kaldes berigelsesgrundsætningen.
Notatpligt. Den almindelige pligt for offentlige forvaltninger til at lave skriftligt notat om alle vigtige ekspeditioner i en
sag er kun delvis lovreguleret (i § 6 i offentlighedsloven). Der
gælder en generel uskreven regel herom.
Retten til repræsentation. Også den almindelige regel om,
at en part har ret til at udpege en fuldmægtig eller en bisidder
efter eget valg til at bistå sig under en sag, er kun delvis reguleret i lov. Forvaltningslovens § 8 har kodificeret en del af
reglen, som imidlertid på ulovbestemt grundlag har en bredere
anvendelse.
Administrativ klageadgang. Der gælder en almindelig
ulovbestemt regel om, at afgørelser truffet af en underordnet
forvaltningsmyndighed kan påklages til den overordnede
myndighed. Denne regel har beskeden betydning på det sociale område, fordi et stort antal afgørelser træffes af myndigheder, der er uafhængige af andre myndigheder, f.eks. af kommuner eller nævn og råd. Hvor der er et underordnelsesforhold, har reglen imidlertid betydning. F.eks. kan afgørelser
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truffet af Den Sociale Sikringsstyrelse påklages til Socialmini- FOB 2004.415
steriet, hvis ikke andet er bestemt ved lov, jf. FOB 2004.415.
Ugyldighedslæren. Der er tale om en domstolsskabt praksis Ugyldighedslæren
om, at en afgørelse normalt skal annulleres som ugyldig, hvis
forvaltningen har begået en væsentlig retlig fejl, og der ikke
foreligger særlige omstændigheder, der bevirker, at afgørelsen
opretholdes som gyldig.
De uskrevne regler har som tidligere anført mindst samme Forholdet til
retlige status som Folketingets love. Regler på lavere trin end skrevne regler
en lov (anordninger, vejledninger og cirkulærer) kan derfor
ikke gyldigt være i strid med de ulovbestemte grundsætninger.
For at være sikker på, at en ulovbestemt regel er blevet fraveget ved lov, kræves det, at fravigelsen har sikker og utvetydig
støtte i loven.
Samspillet mellem skrevne regler og retsgrundsætninger
kan belyses med nogle eksempler:
Bistandsloven indeholdt i § 25 en regel om, at terminshjælp
skulle kræves tilbagebetalt. Der stod ikke i bestemmelsen,
hvem der hæftede for beløbet, når hjælpen blev ydet til den
ene ægtefælle. Ankestyrelsen havde anlagt en praksis om, at
der var solidarisk hæftelse mellem ægtefæller. Højesteret var
uenig og underkendte praksis (U 1996.1608 H). Retten lagde U 1996.1608 H
særlig vægt på, at Ankestyrelsens praksis stred mod det almindelige familieretlige princip om, at ægtefæller ikke hæfter
solidarisk for hinanden. Formuefællesskab mellem ægtefæller
er i dansk ret et fællesskab med særråden og særhæften. Retsgrundsætningen gik altså forud for Ankestyrelsens praksis og
kunne ikke fraviges ved en på dette punkt uklar lovbestemmelse. Siden er retstilstanden ændret, idet lov om aktiv socialpolitik indeholder en klar og umisforståelig regel om solidarisk hæftelse mellem ægtefæller (§ 92, stk. 2).
Tilsvarende fører ugyldighedslæren til, at et tilbagebeta- Ægtefællers
lingskrav bliver ugyldigt, hvis der bliver begået en væsentlig hæftelse for tilsagsbehandlingsfejl, f.eks. manglende partshøring efter for- bagebetalingskrav
valtningslovens § 19, stk. 1. Mangelfuld begrundelse kan også
efter den almindelige ugyldighedslære føre til ugyldighed,
men der kræves i retspraksis, at der er tale om en væsentlig
mangel. På dette punkt er ugyldighedslæren blevet fraveget
ved lov, idet aktivlovens § 93, stk. 2, bestemmer, at en kommune senest ved udbetaling af hjælpen skal oplyse modtageren om, at der skal tilbagebetales, og »med hvilken begrundel37
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Indholdet ikke
altid klart

Ankestyrelsen

se«. I praksis fortolkes reglen således, at manglende eller
mangelfuld begrundelse altid medfører ugyldighed – også selv
om fejlen ikke har været væsentlig.
En kommune, der standsede en aktiveringsydelse, fordi
modtageren udeblev fra aktivering, fik af ombudsmanden at
vide, at afgørelsen om standsning var ugyldig. Kommunen
havde blot standset ydelsen uden at underrette borgeren om
afgørelsen (FOB 2000.320). To ulovbestemte regler indgik i
ombudsmandens udtalelse. For det første anvendte han den
ulovbestemte grundsætning om, at en afgørelse for at få retskraft skal meddeles til parten. For det andet lagde ombudsmanden den ulovbestemte regel om ugyldighed til grund og
nåede til den konklusion, at kommunen fortsat skulle udbetale
aktiveringsydelse, når afgørelsen om at standse ydelsen ikke
var blevet meddelt borgeren.
Indholdet af de ulovbestemte regler ligger som tidligere
omtalt ikke altid klart. Dette beror især på den måde, reglerne
bliver til på. Reglerne skal udledes af konkrete afgørelser, som
ikke altid indeholder en sammenfattende og klar beskrivelse af
den ulovbestemte regel. Ikke sjældent skal regler udledes af
flere afgørelser, som ikke udtrykker sig helt ens. De retsskabende afgørelser stammer nu og da fra forskellige myndigheder – domstolene, ombudsmanden, sociale ankeinstanser –
som ikke altid er enige om reglernes indhold. Endelig må
tidsperspektivet tages i betragtning. Afgørelser, der er nogle år
gamle, kan være helt eller delvis forældede, fordi de retsskabende myndigheder har ændret praksis, eller lovgivningen er
blevet ændret. Endelig er det praktisk besværligt at holde øje
med praksis og følge med i den. I en vis udstrækning må man
i praksis stole på, at de ulovbestemte regler er blevet beskrevet
i myndighedernes vejledninger eller i den juridiske litteratur
på området. Disse forhold synes at være en del af forklaringen
på, at de ulovbestemte regler nu og da overses i den daglige
administration.
Inden for det sociale område er de centrale aktører ved udviklingen af uskreven ret Ankestyrelsen, Socialministeriet,
domstolene og Folketingets Ombudsmand. Disse organer bruger forskellige retsmidler og følger forskellige stilarter i retsskabelsen. Ankestyrelsen skal ifølge reglerne om dens virksomhed bestræbe sig på at være retsafklarende og praksisdannende. Det er Ankestyrelsen også i praksis. Ankestyrelsen
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er overordentlig trofast over for tidligere afgørelser og holder
meget fast i tidligere afgørelser, hvilket giver konsekvens. Til
gengæld har Ankestyrelsen svært ved at udvikle nuancer i
forhold til hidtidig praksis og ændrer kun nødigt praksis.
Domstolene og Folketingets Ombudsmand er ofte bredere
og dyberegående i retsanvendelsen end Ankestyrelsen. Disse
afgørelser har principielt set en vis forrang frem for Ankestyrelsens praksis, idet Ankestyrelsen er undergivet kontrol både
fra ombudsmanden og fra domstolene.

Domstolene
Folketingets
Ombudsmand

I) Legalitetsprincippet
1) Princippets indhold, funktion og grundlag
Al offentlig forvaltning er undergivet legalitetsprincippet.
Princippet går ud på, at en trinlavere norm ikke må bryde en
trinhøjere norm (den formelle lovs princip), og stiller krav om,
at forvaltningens virksomhed skal være legitimeret i lov eller
en anden af de foran omtalte retskilder.
Legalitetsprincippet er helt grundlæggende for det danske
statsstyre, idet det sikrer, at det er Folketinget, der får den
centrale position i forfatningslivet. Det er fra Folketinget, alle
overordnede dispositioner skal afledes. De to øvrige statsmagter – domstolene og forvaltningen – skal handle i overensstemmelse med det, der enten direkte er fastsat af Folketinget
som gældende ret eller er fastsat af andre, uden at Folketinget
har grebet ind. Princippet er desuden med til at sikre, at grundlæggende regler i almindelighed underkastes en alsidig og
grundig behandling gennem lovgivningsproceduren.
Endelig beskytter princippet imod vilkårlighed ved at opstille krav om, at konkrete afgørelser træffes på grundlag af
generelt formulerede, nogenlunde præcise og tilgængelige regler. Dermed får borgerne også lejlighed til på forhånd at sætte
sig ind i reglerne og indrette sig på dem, samtidig med at forvaltningen bliver underlagt nogle generelle rammer for sine
aktiviteter.
I fortsættelse af den sidste funktion danner legalitetsprincippet basis for den kontrol, der udøves med forvaltningen af
domstolene og Folketingets Ombudsmand.
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Det står mærkværdigvis ikke udtrykkeligt i grundloven, at
der gælder et legalitetsprincip. Det er imidlertid forudsat i
grundlovens § 3 samt i flere af reglerne om frihedsrettigheder,
jf. grundlovens §§ 71, stk. 2, § 73, stk. 1, 2. pkt., samt § 72.
EMK går i flere bestemmelser ud fra, at medlemslandene bygger på legalitetsprincippet, jf. artikel 6-11. I retspraksis, ombudsmandspraksis, lovgivningspraksis og forvaltningens egen
praksis indgår princippet som en fast og naturlig forudsætning.
2) Kravet om hjemmel
Foran under A-H er rangfølgen mellem de forskellige retskilder beskrevet, og dermed er også en væsentlig del af legalitetsprincippet – princippet om den formelle lov – blevet gennemgået.
Den anden del af princippet – kravet om, at forvaltningens
aktiviteter skal have hjemmel – rejser en række praktiske og
principielle problemer. Kravet går ikke ud på, at enhver aktivitet skal kunne henføres til en bestemt af Folketinget vedtaget
lov.
Det retlige grundlag for forvaltningens afgørelser kan findes i en hvilken som helst af de beskrevne retskilder. Retsgrundlaget kan således være en udtrykkelig lovbestemmelse,
en forordning udstedt af EU, en ulovbestemt retsgrundsætning, en bekendtgørelse, et ikke korrekt implementeret EUdirektiv osv. Jo videregående et indgreb, der foretages i borgernes forhold, desto sikrere kræves det i praksis, at hjemmelen er. Med sikker tænkes i denne forbindelse på, hvor tæt på
den egentlige lovgivningsmagt reglen er besluttet, og hvor
klart det fremgår, hvad reglen går ud på. Frihedsberøvelse af
en borger må således kræve udtrykkelig hjemmel i en af Folketinget vedtaget lov. Er der tale om tildeling af sociale ydelser, kan grundlaget derimod findes i en lov, der giver forvaltningen bred skønsbeføjelse.
Afgørelser, der griber ind i borgernes frihed og ejendom, er
i almindelighed undergivet et skærpet hjemmelskrav, jf. bl.a.
FOB 1995.400. Indgreb eller begrænsninger i borgernes ytringsfrihed, ret til familieliv og ret til en privat bolig kræver
ligeledes klar hjemmel. Det skærpede hjemmelskrav kan i
disse tilfælde også støttes på grundlovens §§ 77 og 72 samt
EMK artikel 10 og 8.
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Tillægges en bebyrdende regel tilbagevirkende eller derogatorisk kraft, skal der også være klar og utvetydig hjemmel.
Opkrævning af afgifter og gebyrer kræver ligeledes en
særligt kvalificeret hjemmel, i hvert fald i de tilfælde, hvor
afgiften eller gebyret er højere end de administrative omkostninger ved at udøve den aktivitet, afgiften skal dække. Er der
tale om egentlige fiskale afgifter, dvs. afgifter, der kan sidestilles med skat eller moms, skal der være klar hjemmel i lov. Se
FOB 1987.47 og U 1993.757 H.
Inddrivelse af penge hos borgerne ved udpantning eller
lønindeholdelse kræver ligeledes klar hjemmel. I praksis anerkendes det dog, at inddrivelse af offentligretlige krav kan ske
ved modregning i henhold til en ulovbestemt retsgrundsætning.
Meget belastende byrder kan heller ikke pålægges borgerne
uden udtrykkelig lovhjemmel.
Fravigelse af hævdvundne principper, f.eks. forbuddet mod
varetagelse af ulovlige formål eller af den almindelige lighedsgrundsætning, kræver i almindelighed også klar støtte i
lov og skal naturligvis endvidere ske med respekt af grundloven og andre højere rangerende retskilder.
Omvendt anses kravet om hjemmel for lempet på den måde, at hjemmelen accepteres, selv om den findes i en bred
skønsbestemmelse eller subsidiær retskilde, når den pågældende foranstaltning ikke påvirker borgerens forhold særligt
intensivt. Er der tale om en foranstaltning, som kun har indirekte betydning for borgerne, er kravet om hjemmel afsvækket. Det samme gælder, hvis der er tale om en aktivitet, som
set fra borgerens synsvinkel er frivillig. Det er således klart, at
sociale ydelser, som det står borgeren frit for at søge eller
undlade at søge, kan tildeles på et mere uklart lovgrundlag,
end hvis der er tale om at påtvinge borgeren hjælp.
Der er dog ikke fri adgang for sociale myndigheder til at
yde borgerne hjælp eller tilbyde dem service. Aktiviteten skal
have hjemmel. Er der tale om trangsbestemt hjælp, stilles der
krav om udtrykkelig lovhjemmel.
Som beskrevet ovenfor anerkendes det, at ledelsen af offentlige anstalter som sygehuse, plejehjem, skoler, højere
læreranstalter og biblioteker kan udstede generelle regler og
træffe konkrete beslutninger til regulering af retsforholdet
mellem anstalten og de borgere, der bruger den. Det antages,
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at beføjelsen især drejer sig om ordensmæssige forhold, og at
sanktionen alene kan gå ud på at ophæve eller begrænse borgerens adgang til at bruge anstalten. En mand kunne således
formenes adgang til at tage sin hund med på biblioteket, jf. U
1988.731 Ø. Ledelsen af et AMU-center kunne bortvise en
elev, der overtrådte skolens ordensforskrifter, jf. U 2001.83 H.
Ankestyrelsen har i SM C-59-05 udtalt, at reglerne i serviceloven om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten indeholder en udtømmende opregning af, hvilke indgreb i den personlige frihed der lovligt kan finde sted inden
for det sociale område. Udtalelsen må forstås således, at der
efter Ankestyrelsens opfattelse ikke kan træffes beslutninger
om sådanne indgreb på grundlag af anstaltsbetragtninger.
Begunstigende afgørelser kan inden for snævre rammer tilbagekaldes, selv om tilbagekaldelsen ikke har hjemmel i skreven ret, men i den ulovbestemte lære om tilbagekaldelse.
I en vis udstrækning kan hjemmel bestå i, at borgeren giver
sit samtykke til myndighedens disposition. Et beløb, som var
blevet fejludbetalt, kunne således tilbageføres fra den konto,
det var blevet indsat på, efter aftale med kontohaveren, jf.
FOB 1991.132. Ligeledes kan forvaltningen uden lovhjemmel
aflægge en borger hjemmebesøg med borgerens samtykke.
Forudsætningen er, at der er tale om en rettighed, som er undergivet borgerens selvbestemmelse, og at samtykket afgives
frivilligt.
3) Tilsidesættelse af legalitetsprincippet
Afgørelser, der er truffet uden hjemmel eller i strid med gældende regler, bliver som hovedregel ugyldige. Dette gælder,
hvad enten der er tale om bebyrdende eller begunstigende afgørelser. Borgernes indrettelse på at kunne opretholde en
ulovlig begunstigelse beskyttes dog i praksis inden for snævre
rammer. Er der udbetalt en social ydelse på ulovligt grundlag,
kan beløbet kun kræves tilbage, hvis der i loven er fastsat tilbagebetalingspligt, eller borgeren har været i ond tro ved modtagelsen af ydelsen. Er der tale om en varig ydelse, vil den
normalt kun kunne standses eller ændres med et rimeligt varsel.
Den ledende afgørelse er U 1887.640 H (læbæltedommen),
som opretholdt en ulovlig næringstilladelse som gyldig under
hensyn til, at modtageren havde været i god tro, at lovligheden
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skyldtes en mindre fejlberegning, som ikke kunne bebrejdes
borgeren, at fejlen var begået mere end 20 år, før afgørelsen
blev tilbagekaldt, samt at borgeren havde udnyttet tilladelsen i
hele perioden. Dommen er udtryk for de strenge betingelser,
der skal være opfyldt, for at en afgørelse med et ulovligt indhold kan opretholdes. I U 2003.435 V (SM A-26-00) kunne en
revalidend, som ved en fejl fik suppleret elevgodtgørelse op til
fagets mindsteløn, ikke forlange, at bevillingen blev opretholdt. Selv om eleven havde været i god tro, måtte hun finde
sig i, at bevillingen blev ændret og beløbet nedsat. Se også SM
D-3-02.
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A) Forskellene på de to begreber
I retsteorien skelnes mellem fortolkning og skønsudøvelse.
Ved fortolkning forstår man en tekstnær virksomhed, der består i at fastlægge/præcisere betydningen af ord og sætninger i
skrevne regler. Denne aktivitet fokuserer på en tekst, f.eks. for
at forklare, hvad der menes med ordet »indtægter« i § 30, stk.
1, i lov om aktiv socialpolitik.
Ofte vil det være ligetil at afklare, hvad der er en indtægt.
Det er f.eks. løn, pension, sygedagpenge og renter. Bevæger
man sig uden for det sikre meningsindhold, får fortolkningen
af udtrykket en selvstændig betydning. Er det en indtægt, hvis
en kontanthjælpsmodtager får et banklån, bruger af et varelager til eget forbrug, modtager overskydende skat, har en kassekredit, som der stadig kan lånes på, står på god fod med sin
velhavende far osv.? Fastlæggelsen af udtrykket »indtægt« i
forhold til sådanne mere atypiske situationer sker ved fortolkning. Svaret beror ikke kun på bestemmelsens ordlyd. Man må
se på forarbejderne til bestemmelsen, formålet med bestemmelsen, den praksis, der har været fulgt, den sammenhæng,
(kontekst) udtrykket er brugt i, fortolkningen af tilsvarende
udtryk i andre love, retspraksis, ombudsmandspraksis, klageinstansers praksis, konsekvenserne af, at den ene eller den
anden fortolkning anvendes, relevante internationale regler,
om fortolkningsresultatet er rimeligt eller urimeligt. Pointen er
at fremhæve, at fortolkningsmetoden er mere selvstændig end
den blotte læsning af loven. Hvis det viser sig, at forarbejderne
siger, at lånoptagelse er en »indtægt«, er dette udgangspunkt
for fastlæggelsen af udtrykket i § 30, også selv om denne
fortolkning ligger langt fra teksten.
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Fortolkning er altså ikke blot og bar tekstlæsning. Navnlig
nytter det sjældent at afgøre tvivlsspørgsmål ved at falde tilbage på ordbøger, leksika eller almindelig læsemåde. Disse
kilder kan være en hjælp, men er det ikke altid i de vanskelige
tvivlstilfælde.
Skønsudøvelse taler man om, når det retsgrundlag, der
anvendes, ikke er helt præcist. Den manglende præcision
overlader forvaltningen et skøn. I forvaltningsretten tales også
om, at der foregår en »udfyldning«. Med denne betegnelse
gøres der opmærksom på, at i samme udstrækning som en
forvaltningsmyndighed bruger en regel, der ikke fuldstændigt
beskriver, hvornår der kan eller skal træffe afgørelse, og/eller
hvad afgørelsen skal eller kan gå ud på, fylder forvaltningen
tomrummet ud. Dette hænger sammen med, at konkrete afgørelser altid træffes på grundlag af kriterier – hvad enten de er
beskrevet på forhånd i en regel, eller myndigheden opstiller
dem, når de træffer afgørelse.
Når der eksempelvis i servicelovens § 83, stk. 1, står, at
»kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje og
hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
…«, siger lovteksten intet præcist om, efter hvilke kriterier
hjælpen (hjemmehjælp) kan eller skal tildeles. Selv om det er
anført, at kommunen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, er det ikke præcist afgrænset,
hvilken hjælp der sigtes til. Lovens tavshed på disse punkter
betyder, at det er kommunen der bestemmer, hvilke kriterier der
skal lægges vægt på, hvilken vægt kriterierne skal have, samt i
en vis udstrækning indholdet af den ydelse, borgeren får. Bedømt efter lovteksten har kommunen stor valgfrihed ved den
konkrete udfyldning af bestemmelsens upræcise dele.
Skønnet er imidlertid indsnævret væsentligt i kraft af de
almindelige ulovbestemte grundsætninger om skønsudøvelse.
Kommunen kan ikke lægge vægt på hvad som helst. Det er
formentlig klart for de fleste, at hjemmehjælp skal gives til
personer, der har vanskeligt ved at klare sig selv. Der kan ikke
bevilges hjælp til helt raske og rørige personer, fordi de er
venner med borgmesteren og har betalt skat i mange år og nu
vil have noget igen. Omvendt kan der heller ikke nægtes personer, som er syge og hjælpeløse, hjemmehjælp, fordi de har
stemt på et andet parti end borgmesterens, har kritiseret borgmesteren i avisen, er nytilflyttere til kommunen, er muslimer,
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er af afrikansk oprindelse osv. Disse retlige grænser for skønsudøvelse bygger på andre typisk mere subsidiære retskildefaktorer. Skønsudøvelse er retligt set aldrig fri, men grænserne
for skønnet er ofte lidt mere flydende og i konkrete tilfælde
mindre håndfaste end de retlige rammer, der sættes ved fortolkning.
Forskellen på, om der er tale om fortolkning eller anvendelse af retskildeprincipper med henblik på skønsudøvelse, er
i praksis ikke skarp.
Selv ret præcise regler kan imidlertid vise sig at give den
pågældende myndighed en ganske vid ramme for forskellige
beslutninger. Ifølge arbejdsskadelovens § 17 tilkommer der
eksempelvis en person, der har været ude for en »arbejdsskade«, erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har
»nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde«. På papiret udøver Arbejdsskadestyrelsen ikke et skøn,
når den vurderer, om en person har været udsat for en arbejdsskade. I praksis er det imidlertid ikke altid ligetil at afgøre, om
den pågældende har været udsat for en arbejdsskade. Hvis en
hjemmehjælper får en rygskade ved at løfte en klient, er det
ikke sikkert, at det er en arbejdsskade. Det beror bl.a. på, om
rygskaden opstod ved en pludselig og uventet bevægelse fra
klienten. Principielt er der tale om fortolkning af udtrykket
»arbejdsskade«, men i praksis er usikkerheden ved læsningen
af teksten så stor, at afgørelsen minder om skønsudøvelse.

Fortolkning kan
ligne skøn
Arbejdsskade

B) Præcise eller upræcise regler
Om en beføjelse er skønsmæssig eller regelbunden, beror som
udgangspunkt på, hvor præcist den relevante regel er formuleret. Høj grad af præcision giver normalt mindre spillerum,
mens åbne og upræcise bestemmelser taler for, at de konkrete
afgørelser, der træffes, kaldes skønsmæssige.
Mest skønsmæssige er afgørelser, der træffes på grundlag
af uskrevne regler eller regler, der blot siger, at forvaltningen
»kan« træffe afgørelse eller »træffer« afgørelse. Som et eksempel på en uskreven regel kan nævnes »kommunalfuldmagten«. Som et eksempel på en upræcis skreven regel kan nævnes § 107 i serviceloven: »Kommunalbestyrelsen kan tilbyde
midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af
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betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.«
Efter § 82 i aktivloven kan kommunen »yde hjælp til udgifter til sygebehandling ..., der ikke kan dækkes efter anden
lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for
at betale udgifterne«. I dette eksempel er kommunens skøn
dog indsnævret på to punkter: ydelsen må ikke kunne dækkes
efter anden lovgivning, og ansøgeren skal være i en trangssituation.
I aktivlovens § 46, stk. 1, defineres revalidering som »erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage
til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes
eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. En person, der er berettiget til sådan hjælp, kaldes en revalidend. ...«. I stk. 2 står der: »Kommunen giver tilbud om
revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller
anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende
kan klare sig selv«. Ifølge § 47 »tilrettelægger (kommunen)
revalideringen i samarbejde med revalidenden således, at
tilbudet er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov og
under hensyn til egne ønsker til fremtidig beskæftigelse«.
Disse bestemmelser giver kommunen et vist skøn over,
hvem der er berettiget til revalideringshjælp, samt over, hvilke
aktiviteter hjælpen skal gå til. Bestemmelsens ordlyd sætter
dog nogle grænser. Kommunen har ikke ret til at skønne over,
om den vil tilbyde hjælp, hvis pågældende opfylder de betingelser, der er beskrevet – det er den forpligtet til. Det følger af,
at § 46, stk. 3, indeholder ordet »skal«. Den økonomiske
hjælp, der ydes under revalideringsforløbet, er forholdsvis
præcist reguleret i aktivlovens § 51. Hvilket uddannelsesforløb
der skal ydes hjælp til, er derimod næsten ikke beskrevet i
loven. På dette punkt har kommunen mange valgmuligheder.
Revalideringshjælp er således et eksempel på en blandet
skønsmæssig og lovreguleret beføjelse.
Ifølge aktivlovens § 11 yder kommunen hjælp »i form af
kontanthjælp, starthjælp og tilbud om hjælp efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats«. I § 11, stk. 2 og 3, er de nærmere
betingelser for hjælp angivet. Hovedsagelig er der tale om
følgende betingelser: Ansøgeren skal have været ude for en
social begivenhed, som har bevirket, at ansøgeren ikke kan
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forsørge sig selv eller familien, og vedkommende skal have
haft ophold i Danmark i sammenlagt 7 år inden for de seneste
8 år. Personer, der opfylder disse betingelser, har ret til at få
hjælp. I § 13 kræves det dog yderligere, at ansøgeren skal
have udnyttet sine arbejdsmuligheder. Når disse betingelser er
opfyldt, har ansøgeren til gengæld krav på at få hjælp. Her er
det kommunale skøn ganske snævert.
§ 58 i serviceloven indeholder et eksempel på en skønsmæssig beføjelse for børn og unge-udvalget til at træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet uden
samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Det kræves
ifølge bestemmelsen, at »der er åbenbar risiko for, at barnets
eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på
grund af

Anbringelse
af børn

1. utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller
den unge,
2. vold eller andre alvorlige overgreb,
3. misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære
sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller
4. andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller
den unge,
...«.
Selv om § 58 overlader børn og unge-udvalget et skøn, er
skønsudøvelsen ganske indgående beskrevet i selve lovteksten. Det er bestemt, hvilke forhold der kan bevirke, at der
sker en tvangsanbringelse, ligesom det kræves, at der skal
være en meget høj risiko for, at barnet tager skade ved ikke at
blive anbragt.
I servicelovens § 129 er et eksempel på en endnu snævrere
reguleret beføjelse til at tvinge voksne personer med betydelig
og varigt nedsat psykisk funktionsevne til at tage ophold eller
bolig et bestemt sted.
Mange bestemmelser indeholder vage og elastiske udtryk.
Som yderligere eksempler herpå kan nævnes vendinger som
»fuld uarbejdsdygtighed på grund af sygdom« (sygedagpengelovens § 5, stk. 1), »personens arbejdsevne er varigt nedsat«
(pensionslovens § 16, stk. 1), »udvist uforsvarlig økonomi«(aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 1), »ubegrundet har opsagt et
arbejde«(aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 3) osv. Der er tale om
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rummelige og fleksible udtryk, som i praksis viser sig at dække et stort antal situationer – ud over de klare kernesituationer
– som udtrykkene i første række tager sigte på.
Sidst på skalaen over skøn og regel er regler, som fuldt ud
beskriver såvel retsfaktum som retsfølge. Et eksempel er §§ 1
og 2 i børnetilskudsloven, som klart definerer, hvem der ydes
børnetilskud til, og hvor stort et beløb der er tale om. Ligeledes er afgrænsningen i boligstøtteloven af, hvem der er berettiget til boligstøtte og reglerne om udmålingen heraf, helt
præcis. At den er sprogligt indviklet, er en anden sag. Der
overlades imidlertid intet skøn til kommunen ved beregningen
af den almindelige boligsikring. Det kan i praksis ske ved
hjælp af edb.
Om og hvor omfattende en skønsbeføjelse, forvaltningen
har fået tildelt, beror på fortolkningen af den pågældende
skrevne regel. En sådan fortolkning kan resultere i, at en bestemmelse, som efter ordlyden overlader forvaltningen et
skøn, korrekt fortolket viser sig at regulere retsfaktum og retsfølge fuldt ud. Et eksempel herpå er børnetilskudslovens § 11,
stk. 1. Efter denne bestemmelse kan et af statsforvaltningen
fastsat børnebidrag udbetales til den bidragsberettigede, når
det ikke betales på forfaldsdagen. Bestemmelsen må fortolkes
således, at forskudsvis udbetaling af børnebidrag skal ske, når
lovens betingelser er opfyldt.
Beskrivelsen foran viser, at lovgivningen i varierende grad
overlader forvaltningen et råderum for, hvilke kriterier der kan
inddrages ved den konkrete afgørelse og/eller ved udformningen af retsfølgen. Det almindeligste er, at der gives et vist
råderum med hensyn til at vælge kriterier for afgørelsen, medens retsfølgen normalt i højere grad er beskrevet i lovgivningen.

C) Retsvirkningerne af, om der foreligger fortolkning
eller skøn
Grænsen for
myndighedens
beføjelser

Som flere gange fremhævet gælder der ulovbestemte grænser
for forvaltningens skønsudøvelse. Hvad der på papiret ser ud
som en bred skønsbeføjelse, kan være indsnævret ved uskrevne regler, der sætter grænser, både for hvilke kriterier der lovligt kan anvendes, vægtningen af disse kriterier, og for valget
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C) Retsvirkningerne af, om der foreligger fortolkning eller skøn
af retsfølge. De retlige principper, der regulerer skønsudøvelsen, minder om, men er alligevel forskellige fra de faktorer,
der er afgørende for fortolkning af skrevne regler. Sondringen
mellem skøn og fortolkning spiller således en betydelig rolle
for, hvilken retskildefaktor der er afgørende for den nøjagtige
fastlæggelse af, hvad der er gældende ret.
Desuden siger sondringen mellem skøn og fortolkning
noget om forvaltningens valgfrihed. Jo mindre præcist en
skreven regel beskriver jus, desto større råderum har forvaltningen, selv om der er ulovbestemte retlige grænser for skønsudøvelsen. Denne valgfrihed viser sig også, når der klages
eller anlægges retssag. De sociale klageinstanser, Folketingets
Ombudsmand og domstolene er alle mere tilbageholdende
med at prøve – og navnlig underkende – skønsmæssige afgørelser end fuldt lovbundne.
Nu og da skelnes der mellem retsbestemte og skønsmæssige ydelser. De retsbestemte ydelser antages i denne sammenhæng at sikre borgerne bedst. Her sigtes bl.a. til den praktiske
realitet, der ligger i, at forvaltningerne ikke altid er lige loyale
over for de retsregler, de administrerer, og nu og da søger at
smyge sig uden om forpligtelserne. Det lader sig i højere grad
gøre, hvis der er givet forvaltningen et skøn, end hvis betingelserne er fuldt ud beskrevet i regler. Om den ene eller den
anden regeltype foretrækkes, beror på social- og retspolitiske
overvejelser. Den helt præcise retsregel indsnævrer forvaltningens handlemuligheder. Dette kan være en fordel for borgerne, men sandelig også til skade. Hvis alt er beskrevet i den
generelle regel, har forvaltningen ikke mulighed for ved et
individuelt og konkret skøn at yde en hjælp, der er tilpasset til
det sociale behov, den enkelte borger har. Sondringen mellem
ret og skøn dækker således over en anden diskussion end sondringen mellem fortolkning og skønsudøvelse, men bygger på
samme retlige realitet, nemlig at forvaltningen i det ene tilfælde har større retlig bevægelsesfrihed end i det andet.
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A) Fortolkningsfaktorer
Som beskrevet i kapitel 2 defineres fortolkning som fastlæggelse af indholdet af teksten i retsreglerne. Det er værd at
gentage, at der er tale om en virksomhed, som går videre end
traditionel tekstlæsning. I fortolkningen indgår flere forskellige faktorer. De vigtigste af disse faktorer er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortolkningsfaktorer

ordlyden
bestemmelsens forarbejder
andre tilkendegivelser fra lovgiver
bestemmelsens formål
reglernes indbyrdes sammenhæng
menneskerettigheder
internationale forpligtelser (i øvrigt)
retspraksis
klageinstansernes praksis, især Ankestyrelsens
anden praksis
konsekvenser
forholdets natur

De forskellige faktorer overlapper til dels hinanden. En bestemmelses formål vil eksempelvis ofte fremgå af forarbejderne og af reglens ordlyd, og dermed kan alle tre faktorer siges
at være inddraget som grundlag for fortolkningen. De er imidlertid ikke altid entydige. Lovens ordlyd er ikke altid i fuld
harmoni med forarbejderne. I visse tilfælde kan der være direkte modstrid mellem de relevante faktorer.
Faktorerne er ikke lige tungtvejende. Der er en tendens til,
at ordlyd, forarbejder og formål spiller en særlig betydnings53
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fuld rolle. Støder disse tre faktorer sammen med f.eks. konsekvensbetragtninger, har de dog ikke egentlig forrang. Når de
tre første ofte i praksis spiller en særlig rolle, hænger det formentlig sammen med, at lige netop ordlyd, forarbejder og
formål ofte er forholdsvis klare og entydige. De giver derfor
gennemgående de sikreste svar og får dermed også en ganske
særlig gennemslagskraft.

B) Ordlyden
Enkle tilfælde

Atypiske
tilfælde

SM O-12-98

I praksis vil fortolkningsspørgsmål ofte fremstå som enkle og
ukomplicerede. Når der i aktivlovens § 14 står, at en kommune
ikke kan yde hjælp, »hvis ansøgeren eller ægtefællen har en formue, som kan dække det økonomiske behov«, vil der i et stort
antal dagligt forekommende tilfælde ikke være tvivl om reglens
indhold. Hvis en ansøger har en bankkonto med 100.000 kr.,
kan der uden videre gives afslag på kontanthjælp. Om en ansøger er »under uddannelse« og derfor udelukket fra kontanthjælp
(aktivlovens § 12, stk. 1), kan ligeledes i de fleste tilfælde afgøres uden videre. Hvis en person er optaget på en uddannelse og
følger undervisningen planmæssigt, kan sagen afgøres alene på
lovens ordlyd. De to eksempler er kernetilfælde.
Det er først, når situationen ændrer sig fra typetilfældet, at
andre fortolkningsfaktorer bliver inddraget. De atypiske tilfælde
kan ofte kun afgøres efter nøje undersøgelse og overvejelse af
ordlyd, forarbejder, sammenhængen i reglerne, formålet osv. Er
det f.eks. en formue i § 14’s forstand, at en person ejer en antik
spisestue, som vurderes til 100.000 kr.? Eller er en person, der
er optaget på en uddannelsesinstitution, men som har fået orlov
fra studierne, under uddannelse? Her slår ordlyden ikke til. I
SM O-12-98 fandt Ankestyrelsen, at en sådan person var under
uddannelse, og lagde herved især vægt på, at ansøgeren, som
netop var kommet hjem fra en udenlandsrejse, ville have været
berettiget til SU-hjælp, hvis ikke han havde søgt om orlov.
Grunden til, at studerende ikke kan få kontanthjælp, er dels, at
de normalt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, dels, at
studerende modtager støtte fra en anden kasse: SU. Ankestyrelsen lagde således vægt på formålet med at udelukke uddannelsessøgende fra kontanthjælp samt sammenhængen mellem SUlovgivning og den sociale lovgivning. At ansøgeren i SM O-1254

C) Forarbejder
98 var i stand til at opfylde kravet i aktivloven om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, blev derimod ikke tillagt vægt ved
vurderingen af, om ansøgeren var »uddannelsessøgende«.
På det sidst punkt er afgørelsen i overensstemmelse med
SM O-096-96, hvor en kvinde, som startede selvstændig virksomhed, ikke ansås at opfylde sin forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, uanset at hun havde modtaget og
passet et aktiveringstilbud på 30 timer om ugen. Ankestyrelsen lagde også i denne afgørelse særlig vægt på, at formålet
med kontanthjælpsreglerne er at være laveste sociale sikkerhedsnet, som ikke skal komme persongrupper, som har andre
forsørgelsesmuligheder, til gode.
De to afgørelsers resultat kan diskuteres, men de er typiske
for den retlige metode, der tages i anvendelse på tilfælde, der
ligger i randområdet af den naturlige ordlyd. Som eksemplerne viser, må man være forberedt på, at den naturlige forståelse
af ordlyden ikke løser alle tilfælde, og på, at man ofte må inddrage andre fortolkningsfaktorer end ordlyden.

SM O-096-96

C) Forarbejder
Forarbejderne til reglerne er af særlig betydning. Forarbejderne består først og fremmest af de ofte meget detaljerede og
fyldige forklarende bemærkninger, der udarbejdes i forbindelse med et lovforslag. Lovteksten og forarbejderne bliver forelagt samlet for Folketinget. Traditionen her i landet er, at lovteksterne ofte er ganske kortfattede. Til gengæld er mange
sproglige tvivlstilfælde løst i forarbejderne. Klare og entydige
lovforarbejdsbemærkninger tillægges i overensstemmelse med
denne lovgivningstradition uhyre stor vægt.
Et eksempel kan nævnes: I § 30 i aktivloven står, at hvis
ansøgeren eller dennes ægtefælle har »indtægter«, fratrækkes
disse i kontanthjælpen. I forarbejderne står der, at »indtægter
trækkes fra, uanset hvordan de behandles skattemæssigt. Lønindtægter trækkes først fra, efter at indtægten er reduceret med
udgiften til arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle
kollektive pensionsbidrag. Det vil sige, at det er den skattepligtige personlige indkomst, der trækkes fra«. Den tvivl, udtrykket »indtægter« kunne efterlade med hensyn til, om det er
den skattepligtige personlige indkomst eller bruttolønnen, der
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Forarbejders
betydning kan
svækkes

FOB 2002.534

er tale om, er løst i bemærkningerne. Den helt præcise og
umisforståelige tekst i lovforslagsbemærkningerne er næsten
lige så fuldgod som lovteksten selv.
Forarbejder som fortolkningsfaktor må dog tages med et
vist forbehold. For det første, fordi det alene er lovteksten, der
stemmes om. Det er lovteksten, der vedtages i Folketinget, og
det er kun denne, som kundgøres i Lovtidende. Selv om et
flertal i Folketinget måtte være uenig i lovforslagsbemærkningerne, kommer dette ikke til udtryk, hvis lovforslagets tekst
vedtages. Hvis lovteksten vedtages med et andet indhold end i
lovforslaget, kan forslagsbemærkningerne have mistet en del
af deres betydning. Er der gået lang tid, siden loven blev vedtaget, og loven eller anden lovgivning i mellemtiden er blevet
ændret mange gange, kan lovforslagsbemærkningerne vise sig
at være forældede. Hvis f.eks. der indføres et nyt personskattesystem, som ophæver begreberne arbejdsmarkedsbidrag og
pensionsbidrag, er det tænkeligt, at de citerede lovforslagsbemærkninger ikke længere er relevante for fortolkningen. Yderligere vægt taber forarbejderne, hvis de er indbyrdes selvmodsigende, uklare eller ligefrem bygger på vildfarelser. Forarbejderne kan endvidere være rene manipulationer. Den slags
forarbejdsbemærkninger har naturligvis ringe fortolkningsmæssig betydning.
Nogle eksempler kan illustrere problemstillingen:
Ombudsmanden udtalte sig i en sag (FOB 2002.534) om
fortolkningen af reglerne om optagelse af elever i gymnasiet.
Den konkrete sag handlede om en elev, der helst ville på Thisted Gymnasium, men som i stedet kom på gymnasiet i Nykøbing Mors. Sagen løste sig ved, at eleven senere blev flyttet til
Thisted Gymnasium. Ombudsmanden koncentrerede sin undersøgelse mod regelgrundlaget, især §§ 5 og 12 i gymnasieloven. Ifølge § 5, stk. 3, optages »ansøgere på den skole, de
ønsker, såfremt der er plads. Undervisningsministeren fastsætter regler om fordelingen af elever mellem skoler«. Ifølge §
12, stk. 3, træffer rektor »alle konkrete afgørelser vedrørende
skolens elever, herunder optagelse af elever«. Undervisningsministeriet havde i en bekendtgørelse fastsat regler om fordeling af elever, der ikke kunne få deres primære ønske opfyldt.
Beslutninger om fordeling var efter disse regler henlagt til et
fordelingsudvalg.
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Sagen havde vist, at der var uklarhed om, hvad rektor skulle afgøre, og hvad der hørte under fordelingsudvalget. Undervisningsministeriet fortolkede reglerne således, at rektor skulle
træffe afgørelse om ansøgerens egnethed til optagelse i den
danske gymnasieskole, mens fordelingsudvalget traf afgørelse
om, hvilket gymnasium ansøgeren skulle optages på. Dette
stred imod ordlyden i § 12, stk. 3, hvorefter »rektor træffer
alle konkrete afgørelser vedrørende elever, herunder om optagelse af elever«. Ordlyden lagde ifølge ombudsmanden op til,
at rektor traf afgørelse om, hvilke primære ansøgere der skal
optages på hans gymnasium. Fordelingsudvalget skulle træffe
afgørelse om placeringen af de elever, rektor havde afvist,
fordi der ikke var plads til dem. Ministeriet henviste til støtte
for sin fortolkning til, at ordningen var gennemført med et
bredt politisk forlig, og til, at loven var blevet vedtaget enstemmigt. Ombudsmanden udtalte, at hvis det var ministeriets
opfattelse, at der var bred politisk opbakning til en anden
kompetencefordeling end den, § 12, stk. 3, foreskrev, havde
det været naturligt, om ministeriet havde fremsat et ændringsforslag til § 5. Som lovteksten og bekendtgørelsen var formuleret, kunne ombudsmanden ikke nå til en anden forståelse.
Ombudsmanden henviste yderligere til, at det i statsretslitteraturen var antaget, »at forarbejder i almindelighed ikke kan føre
til resultater, der strider mod lovens tekst«.
Når en kommune udbetaler sygedagpenge til en borger,
som er kommet til skade ved en handling, som en anden er
ansvarlig for, opstår det problem, om kommunen kan kræve at
få pengene refunderet af skadevolder – om der kan søges regres. Indtil 1989 stod der i dagpengeloven, at udbetaling af
sygedagpenge ikke kunne danne grundlag for regres over for
skadevolder (dagældende dagpengelovs § 51). Hvad nu, hvis
denne regel blev ophævet? Ja, så gjaldt den almindelige regel i
den dagældende erstatningsansvarslovs § 17, stk. 1, hvorefter
ydelser i henhold til den sociale lovgivning, herunder dagpenge, ikke kunne danne grundlag for regreskrav mod den erstatningsansvarlige. Alligevel skrev Socialministeriet i 1990 i
forslaget til en ændring af dagpengeloven, hvorved § 51 blev
ophævet, følgende:
»Bestemmelsen om, at udbetaling af dagpenge fra kommunen ikke kan danne grundlag for regreskrav imod en skadevolder, er udeladt. Herefter er det op til kommunen, om den
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Samtykke efter
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ønsker at gøre regreskrav gældende over for en skadevolder.«
(FT 1989-90, tillæg A, spalte 1025).
Det var imidlertid ikke »op til kommunen«, idet § 17 i
erstatningsansvarsloven ikke blev ophævet, og der derfor
fortsat ikke var ret til regres. Først ved lov nr. 1110 af 20.
december 1995 ændredes retstilstanden, således at kommuner
fik ret til regres mod skadevolder for udbetalte sygedagpenge
(erstatningsansvarslovens § 17, stk. 1, 2. pkt., og § 32, stk. 2, i
dagpengeloven). Bemærkningerne til lovforslaget i 1990 var,
som det ses, ikke ganske retvisende.
Et eksempel på utilstrækkelige bemærkninger findes i lovforslag nr. 138 (FT 2002-03) om ændring af retssikkerhedslovens §§ 10-12. Ifølge forslagets § 11 a, stk. 3, skal de sociale
myndigheder have samtykke fra borgeren til indhentelse af
oplysninger om borgeren. Et gyldigt samtykke kræver normalt
en udtrykkelig tilkendegivelse fra borgeren om, at der kan
indhentes bestemte oplysninger. For de sociale klageinstanser
er det gjort lettere at indhente samtykke, idet det ifølge § 11 a,
stk. 3, er tilstrækkeligt, »at borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på,
hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette«. I bemærkningerne står der blot, at der er tale om en lovfæstelse af »den nuværende praksis«.
Det nævnes ikke med et ord, at der er tale om en fravigelse
af de almindelige krav til et gyldigt samtykke i forvaltningslovens § 28, stk. 4, og persondatalovens § 6. Det nævnes heller
ikke, at ombudsmanden i en undersøgelse af arbejdsskadesager i 1990 pegede på, at netop den måde at indhente samtykke
på, der fastsættes i § 11 a, stk. 3, havde givet anledning til
problemer i praksis. Fremgangsmåden lider nemlig af den
svaghed, at den kræver, at borgeren aktivt skal gribe ind, hvis
han/hun ikke ønsker, at der indhentes oplysninger. Den forudsætter desuden, at myndigheden venter med at indhente oplysninger, indtil den fastsatte frist er udløbet. Ombudsmandens
undersøgelse viste både, at borgerne ikke altid nåede at gøre
vrøvl inden fristens udløb, og at myndighederne ikke altid
ventede til fristens udløb med at bede andre om oplysninger.
Disse problemer kunne have været omtalt i forarbejderne for
at give Folketinget et fyldestgørende beslutningsgrundlag.
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Der må også tages hensyn til, på hvilket stadium af lovgivningsprocessen de forklarende bemærkninger er indsat. Er det
de ledsagende bemærkninger til lovforslaget eller ministres
svar på spørgsmål fra det udvalg, der behandlede lovforslaget,
vil de normalt have stor betydning. Er der derimod tale om
enkelte folketingsmedlemmers bemærkninger i folketingssalen eller bemærkninger uden direkte forbindelse med vedtagelsen, mister bemærkningerne betydning som fortolkningsbidrag. Dog tillægges der i praksis de såkaldte »efterarbejder«
en vis rolle. Herved sigtes til bemærkninger i Folketinget,
efter at en lov er vedtaget, om den nærmere fortolkning af
loven. Det kan være i forbindelse med, at ministeren svarer på
spørgsmål fra et udvalg under Folketinget, som et led i udvalgets almindelige kontrol med ressortområdet eller ministerens
udtalelser under et samråd.
Også bemærkninger i forbindelse med anden lovgivning
eller ny lovgivning om, hvorledes en bestemmelse skal eller
bør fortolkes, kan spille en rolle. Det er dog klart, at den retskildemæssige værdi er noget ringere i disse tilfælde.
Som et eksempel på, at også bemærkninger knyttet til en
anden lov end den, der umiddelbart gælder i det foreliggende
tilfælde, er relevante som fortolkningsgrundlag, kan nævnes
Højesterets dom i U 2001.1258 H. Sagen drejede sig om revalideringshjælp til en ung mand, som var stærkt synshæmmet.
Han havde fået hjælp til at blive cand.mag. i historie og tysk.
Da han var færdig med historie ved Odense Universitet, ønskede han at tage tysk som bifag ved universitetet i Lund i
Sverige. Myndighederne afslog at ændre revalideringsplanen,
så han kunne gennemføre studiet i Lund, idet det ville kræve,
at han fik to års ophold uden for landets grænser. Den dagældende bistandslovs § 1 tillod som udgangspunkt kun, at hjælp
ydes til personer, som opholder sig her i landet. Da sagen blev
indbragt for domstolene, var bistandsloven blevet afløst af lov
om aktiv socialpolitik. Denne lov indeholder i § 5, stk. 2, en
udtrykkelig regel om hjælp til personer, der opholder sig i
udlandet. Efter denne nye og endnu ikke under sagen ikrafttrådte regel kan hjælp undtagelsesvis bevares »under kortvarige ophold i udlandet«. I bemærkningerne til § 5 nævnes, at
revalideringshjælp ville kunne ydes i udlandet til uddannelsesophold af en varighed på 1-2 semestre. Såvel landsretten
som Højesterets flertal stadfæstede myndighedernes afslag.
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Landsretten henviste til bemærkningerne til aktivlovens § 5,
stk. 2, og fandt på denne baggrund, at det ikke var foreneligt
med bistandslovens § 1 at yde hjælp til et toårigt uddannelsesophold i udlandet. Sagen kan sammenholdes med SM C-02004 (omtalt i kapitel 1, F).

D) Kontinuitet i lovgivningen
Lovgivningens
røde tråd

U 1980.107 H

Tilbagebetalingskrav eller
erstatningskrav

Også bestemmelsens forhistorie som sådan kan spille en rolle
for fortolkningen. Den sociale lovgivning følger – til trods for,
at lovgivningen inden for dette område ustandselig bliver
ændret – nogle generelle principper, der ofte fastholdes i meget lang tid, selv om lovgivningen i øvrigt ændres væsentligt.
En højesteretsdom om tilbagebetalingspligt belyser, hvorledes
denne kontinuitet i den sociale lovgivning spiller en rolle for
fortolkningen.
I U 1980.107 H blev en social klient dømt for socialt bedrageri. Under straffesagen gjorde anklagemyndigheden gældende, at tiltalte skulle tilbagebetale det beløb (1.362 kr.), han
havde snydt for. Tiltaltes advokat mente, at den dagældende
bistandslovs regler om tilbagebetaling (§§ 25-27) udtømmende regulerede, hvorledes det offentlige kunne gennemføre tilbagebetalingskrav. Der kunne derfor ikke kræves tilbagebetaling på grundlag af almindelige erstatningsretlige regler, således som anklagemyndigheden krævede. Pointen var, at der
dengang i § 27 i bistandsloven var en regel om 3 års forældelse af krav på tilbagebetaling efter bistandsloven, mens der
gjaldt en 5-årig forældelse for erstatningskrav. På det tidspunkt, da kravet om tilbagebetaling blev rejst, var den 3-årige
forældelsesfrist udløbet, men der var endnu ikke gået 5 år.
Hvis anklagemyndigheden fik medhold i, at tilbagebetaling
kunne kræves på grundlag af de almindelige ulovbestemte erstatningsregler, var kravet fortsat retskraftigt. Højesteret gav
anklagemyndigheden medhold og begrundede sin dom således:
»...
Til brug for Højesteret er tilvejebragt yderligere oplysninger. Det
fremgår heraf, at appellanten har indgivet klage til amtsankenævnet for
Vejle amt over, at indstævnte ikke har truffet afgørelse i henhold til
bistandslovens regler med hensyn til tilbagebetaling af den omhandlede
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hjælp. Amtsankenævnet har den 22. marts 1978 afvist klagen. Appellanten har derefter indanket nævnets afgørelse for Den Sociale Ankestyrelse, der den 13. november 1978 har truffet følgende afgørelse:
’Ankestyrelsen må lægge til grund, at domstolene hidtil har anset sig
for beføjet til i forbindelse med pådømmelse af straffesag for socialbedrageri at tilkende den besvegne kommune erstatning hvilende på almindelige erstatningsregler.
Bistandslovens regler i §§ 25-27 om tilbagebetaling af ydet hjælp har
afløst tidligere i forsorgslovens herom gældende regler.
I bemærkningerne til forslaget til bistandslovens § 27 er anført, at
forslaget svarer til bestemmelserne i forsorgslovens §§ 66 og 67. Der ses
ikke i bemærkningerne i øvrigt til forslaget om bistandsloven eller efter
det under folketingets behandling af lovforslaget fremkomme at være
holdepunkter for at antage, at der med de nævnte bestemmelser er sket
nogen ændring af domstolenes adgang til under en straffesag at tage
erstatningsspørgsmålet under påkendelse.
Ankestyrelsen finder herefter, at den pligt til at kræve hjælp tilbagebetalt, som er fastsat i bistandslovens (§) 25, er opfyldt ved at indbringe
erstatningsspørgsmålet for retten, og at der ikke i sådanne tilfælde kan
antages derudover at være pligt til at gøre tilbagebetalingskravet gældende på den i lovens § 27 foreskrevne måde.’
Bestemmelserne i bistandslovens §§ 25-27 findes efter deres ordlyd
og forarbejder ikke at afskære indstævnte fra – i overensstemmelse med
hidtidig praksis – at opnå dom for erstatningskravet under den mod
appellanten for socialbedrageri rejste straffesag, jfr. retsplejelovens
§ 991, stk. 2.
...«

Selv om begrundelsen er lidt snørklet, er det klart, hvorledes
Højesteret har tænkt: Denne problemstilling er gammelkendt,
og der har længe været fulgt en fast praksis. Vi må se, om der i
forbindelse med den seneste større lovændring er truffet beslutning om at bryde med denne praksis. Da undersøgelsen
viste, at det ikke var tilfældet, bestemte Højesteret, at den
hidtidige praksis om, at sådanne krav kunne gennemføres som
erstatningskrav, kunne opretholdes.
Dommen er typisk i den forstand, at det hyppigt i den sociale lovgivning er nødvendigt at følge lovens udvikling ganske
langt tilbage for at se, om der et eller andet sted i forbindelse
med de hyppige ændringer skulle være taget stilling til det
rejste fortolkningsspørgsmål.
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E) Formålet
Formålsfortolkning

FOB 1995.264

»Nødvendige
merudgifter«

Inddragelse af formålet med lovbestemmelser spiller generelt
en betydelig rolle i forvaltningsretten. Det hænger sammen
med, at lovgivningen ofte er udfærdiget med klare og entydige
formål for øje. Naturbeskyttelseslovens formål er klart og
utvetydigt at beskytte og bevare natur, landskaber osv. Den
sociale lovgivning er ikke på samme måde knyttet til et bestemt entydigt formål. Det kan selvfølgelig hævdes, at lovgivningens formål er at hjælpe borgerne. Hjælpen ydes imidlertid
ikke altid på en måde eller i et omfang, som svarer til den
enkelte borgers ønsker. Det er især iøjnefaldende ved regler,
der tilsigter at hjælpe dem, der ikke forstår deres eget bedste,
jf. f.eks. servicelovens §§ 123 ff. Nogle regler hjælper dele af
befolkningen, men gør indgreb i andres rettigheder, såsom
servicelovens regler om tvangsmæssig hjælp til børn og unge.
En del sociale ydelser gives på vilkår om aktivering eller tilbagebetaling, hvor den enkelte kan komme i tvivl om foranstaltningens egentlige formål. Der er således ikke et samlet
overordnet formål, der kan styre fortolkningen af de enkelte
bestemmelser.
De enkelte bestemmelser har imidlertid ofte nogle afgrænsede, mere teknisk betonede formål såsom at hjælpe ansøgere
tilbage til arbejdsmarkedet, afhjælpe den økonomiske belastning ved at have handicappede børn i hjemmet eller forebygge, at der overkompenseres for sociale begivenheder.
Hvis formålet lader sig afgrænse nogenlunde entydigt, er
også formålssynspunktet af væsentlig betydning for fortolkning af sociallovgivningen.
At formålsbetragtninger på denne måde indgår som fortolkningsdata i mere afgrænsede sammenhænge, kan to ombudsmandssager vise. Den første af sagerne er FOB 1995.264.
Den drejede sig om en kørestolsbruger, der ansøgte om hjælp
efter den dagældende bistandslovs § 48, stk. 4, om hjælp til
dækning af udgifter til dæk, slanger og pudebetræk til kørestolen. Kommunen afslog, idet den ikke mente, at der var tale om
»nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af
handicappet«. Ombudsmanden var ikke enig i den meget
snævre fortolkning af udtrykket, de sociale myndigheder havde anvendt. For ombudsmanden var det helt afgørende, at
kørestolsbrugeren var omfattet af § 48, at udgifterne var mer62
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udgifter knyttet til brugen af kørestolen, samt at personer, der
kan færdes ved hjælp af egne ben, ikke har disse udgifter, altså
en fortolkning med udgangspunkt netop i formålet med § 48.
Denne fortolkningsmåde gjorde samtidig ombudsmanden
skeptisk og betænkelig ved at anerkende den fortolkning, som
de sociale myndigheder dernæst introducerede. De mente, at
der kunne reduceres i hjælpen under hensyn til den besparelse,
ansøgeren havde ved at bruge kørestol, og dermed spare på
forsåling af sko mv. Denne reduktion ville, fandt ombudsmanden, have en alt for diffus og ubestemt karakter.
Den anden sag står i FOB 1996.189. Et forældrepar havde
fået afslag på at få dækket merudgifterne til medicin til deres
datter, som led af astmatisk bronkitis. Betingelsen for at yde
hjælp var efter § 48, stk. 2, nr. 2, i den dagældende bistandslov, at der var tale om en »kronisk lidelse«. Det mente myndighederne ikke, der var tale om, fordi lidelsen kun periodevis
var i udbrud og således ikke konstant symptomgivende. Årsagen til, at datteren i en længere periode havde været symptomfri, var, at hun var i daglig behandling med den medicin, der
søgtes hjælp til. Ombudsmanden anså kommunens afslag for
uberettiget og lagde, som det ses, i stedet for en ren bogstavfortolkning vægt på formålet med § 48 – at støtte forældre, der
har tyngende merudgifter ved at forsørge handicappede børn i
hjemmet.
I U 2004.164 H besluttede Sikringsstyrelsen, at A, der
modtog førtidspension fra Danmark og havde fast bopæl i
Tyskland, ved opgørelsen af de indtægter, der brugtes ved
reguleringen af pensionen, ikke kunne fratrække beløb, han
indbetalte på en ratepension. Styrelsen henviste til at efter
pensionslovens § 28 skal indtægtsgrundlaget opgøres på
samme måde som den personlig skattepligtig indkomst, og til,
at kun personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, har
fradragsret for indbetaling til en ratepension. Denne afgørelse
blev stadfæstet af Ankestyrelsen, men underkendt af Højesteret. Højesteret mente, at formålet med reglerne var at sikre, at
indtægtsgrundlaget blev opgjort ens for personer, der er fuldt
skattepligtige i Danmark, og personer som A, der ikke er det.
Dette princip medfører, at indtægter, der ikke er skattepligtige
her i landet, skal medregnes i pensionsberegningen. Modstykket hertil fandt Højesteret måtte være, at disse personer har ret
til samme fradrag som personer, der er fuldt skattepligtige her
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i landet. Dette måtte således også gælde de beløb, A indbetalte
på ratepension.

F) Internationale forpligtelser
Internationale
forpligtelser

Grundrettigheder

U 1989.928 H

Internationale forpligtelser spiller en stigende rolle ved fortolkningen, også af den sociale lovgivning. Myndighederne
skal fortolke danske regler, så de ikke strider mod landets
internationale forpligtelser. Da en større og større del af lovgivningen udspringer af internationalt samarbejde, får dette
princip stigende betydning.
Overordnede grundlæggende retlige idealer er også styrende for fastlæggelsen af lovgivningen. Det drejer sig om den
gruppe af rettigheder, som samles under betegnelserne menneskerettigheder og grundrettigheder. De har navnlig deres retlige fundament i grundloven, i den europæiske menneskerettighedskonvention samt i EU-retten. Som eksempler kan nævnes
ytringsfrihed, retten til et familieliv og privatliv, religionsfrihed, det almindelige lighedsprincip, proportionalitetsgrundsætningen og princippet om berettiget forventning.
Et skelsættende eksempel på anvendelsen af sådanne synspunkter i fortolkningen er U 1989.928 H. Under sagen var det
relevant at fortolke den dagældende bistandslovs § 123, stk. 2,
og problemet var, om denne regel, der indeholdt en særlig beskyttelse af forældrenes rettigheder i forbindelse med tvangsmæssige foranstaltninger over for deres børn, også gjaldt, når
anbringelsesstedet for et tvangsfjernet barn ændres. Myndighederne mente ikke, at det var påkrævet at følge den særlige
tvangsprocedure, taget i betragtning, at den var fulgt, da barnet
i sin tid blev tvangsfjernet. Både landsret og Højesteret mente,
at tvangsproceduren også gjaldt her. Højesteret anførte bl.a.:
»Bestemmelserne i bistandslovens afsnit VIII må i overensstemmelse
med de afgørelser, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har
truffet vedrørende tilsvarende spørgsmål, forstås således, at afsnittet
omfatter spørgsmålet om ændring af anbringelsesstedet også for børn,
der tvangsmæssigt er anbragt uden for hjemmet. Med denne bemærkning
stadfæster Højesteret dommen af de grunde, der er anført af landsretten.«
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En anden faktor, der spiller en fortolkningsmæssig rolle, er,
hvad man kan kalde sammenhænge i lovgivningen som sådan.
Reglerne skal ikke blot stemme overens med overordnede
idealer, men også være i harmoni med sideordnet lovgivning.
Ønsket om at skabe indbyrdes konsekvens i lovgivningen
spiller således en rolle for fortolkningen af reglerne. Udtryk
som »indtægt«, »erhvervsdrivende«og »sygdom«forekommer
i flere forskellige lovgivningsmæssige sammenhænge. Bestræbelserne på at skabe indre sammenhæng viser sig derved,
at sådanne ord eller begreber tillægges samme indhold, uanset
i hvilken lov, de forekommer.
Harmoniseringsbestræbelserne har dog deres grænser. Der
er således flere eksempler på, at det anerkendes, at samme
udtryk har forskelligt meningsindhold beroende på, hvilken
lov det optræder i. Selvstændige erhvervsdrivende har en anden rækkevidde i den sociale lovgivning end i skatte- og afgiftslovgivningen. Begrebet »sygdom«er heller ikke identisk i
sygedagpengeloven og i funktionærloven.
Et eksempel på, at ønsket om at skabe enhed kan spille en
rolle, findes i U 2001.1875 H. Sagen drejede sig om en 43-årig
mand, A, som indrejste i Danmark den 3. juli 1993 fra Island.
Allerede fra den 9. juli 1993 fik han kontanthjælp. Den 13.
januar 1994 traf Socialministeriet afgørelse efter den dagældende bistandslovs § 4 om at hjemsende A til Island, dels fordi
hans forhold viste, at han havde behov for vedvarende hjælp,
dels fordi han ingen anden tilknytning havde til Danmark, end
at han i 1991 havde været her på et kortvarigt besøg. Han havde
ingen ægtefælle eller børn. Hans øvrige familie boede i Island,
og A var islandsk statsborger. A rejste ikke hjem til trods for, at
kommunen i april 1994 besluttede at yde støtte til hans hjemsendelse. Han modtog herefter heller ikke sociale ydelser i Danmark, og fra 1999 boede han i telt i Brøndby. A anlagde sag
mod Socialministeriet med påstand om, at hjemsendelsesafgørelsen af 13. januar 1994 var ugyldig. Påstanden støttedes på to
synspunkter: Det ene gik på, at A havde tættere tilknytning til
Danmark end til Island, og at beføjelsen i § 4 som følge af statens forpligtelser efter EØS-aftalen skulle fortolkes indskrænkende. Deri var hverken landsretten eller Højesteret enig. Det
andet synspunkt var, at A efter 3 års lovligt ophold i Danmark
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ikke kunne hjemsendes efter § 4. De regler, denne fortolkning
relaterede sig til, var følgende:
Udlændingelovens § 1:
De relevante regler

»Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse
indrejse og opholde sig her i landet.«

Bistandslovens § 4, stk. 1 (nu lov om aktiv socialpolitik § 3,
stk. 4):
»Bliver der behov for vedvarende hjælp til forsørgelse af en person, der
ikke har dansk indfødsret eller ret til hjælp i medfør af § 3, afgør socialministeren eller den myndighed, ministeren giver bemyndigelse hertil,
om pågældende skal hjemsendes.«

Om socialretlige hjemsendelsesbeslutninger gælder udlændingelovens § 18 (dagældende § 18, stk. 1):
»En opholdstilladelse bortfalder, når der af forsørgelsesmæssige grunde
er truffet afgørelse om, at en udlænding, der ikke har de fornødne midler
til sit underhold skal hjemsendes.«

Udlændingelovens § 30, stk. 1 og 2, indeholder følgende:
»En udlænding, der efter reglerne i kapitlerne 1 og 3-5 a ikke har ret til at
opholde sig her i landet, skal udrejse af landet.
Stk. 2. Udrejser udlændingen ikke frivilligt, drager politiet omsorg for
udrejsen. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herom.«

Sagsøgers
synspunkt

A mente, at han som islandsk statsborger ikke skulle have
opholdstilladelse for at opholde sig her i landet. Følgelig fandtes der heller ikke en opholdstilladelse, som efter udlændingelovens § 18 kunne bortfalde, efter at det var besluttet, at A
skulle udsendes. Derfor måtte hans fortsatte ophold betragtes
som lovligt. Myndighederne derimod mente, at A’s opholdsret
bortfaldt, efter at hjemsendelsesafgørelsen var truffet. Ud over
de direkte implicerede regler henviste A også til den europæiske menneskerettighedskonvention (protokol 4 og 7) samt
grundlovens § 75, stk. 2. Det ville ifølge A være i strid med
§ 75, stk. 2, at fortolke bistandslovens § 4 således, at nordiske
statsborgere for bestandigt bliver frataget muligheden for
hjælp til vedvarende forsørgelse, blot fordi de én gang har haft
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kontakt med de sociale myndigheder og på grundlag heraf har
været genstand for en beslutning om hjemsendelse.
Højesterets flertal frifandt myndighederne og begrundede
det således:

Højesterets flertal

»Efter bistandslovens § 4, stk. 1, (nu lov om aktiv socialpolitik § 3, stk.
4) afgør socialministeren eller den myndighed, ministeren giver bemyndigelse hertil, om en udlænding, der får behov for vedvarende hjælp,
’skal hjemsendes’. Efter ordlyden indebærer en beslutning således, at
udlændingen ikke lovligt kan opholde sig her i landet. Som en konsekvens heraf bestemmer udlændingelovens § 18, stk. 1 (nu lovens § 18),
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. Der er imidlertid efter
formålet med og forarbejderne til bestemmelsen, jf. betænkning nr.
968/1982 om udlændingeloven s. 25-26, 37-39 og 154-55, ikke grundlag
for at antage, at det har været hensigten, at der skulle gælde en anden
ordning for nordiske statsborgere, der efter lovens § 1 har ret til ophold
her i landet uden en sådan tilladelse. Der er således ingen holdepunkter
for at antage, at det ved gennemførelsen af udlændingelovens § 1 har
været meningen at ændre bistandslovens § 4, stk. 1, på den måde, at en
afgørelse om hjemsendelse af en nordisk statsborger alene skulle have
den konsekvens, at den pågældende herefter ikke har ret til hjælp efter
bistandsloven. Udlændingelovens § 1 må på denne baggrund forstås med
forbehold for tilfælde, hvor der i henhold til bistandslovens § 4, stk. 1, er
truffet afgørelse om hjemsendelse, jf. herved også udlændingelovens §
30, stk. 1, hvorefter en udlænding, der − bl.a. efter kap. 1 – ikke har ret til
at opholde sig her i landet, skal udrejse af landet. Muligheden for at
hjemsende nordiske statsborgere på grund af behov for social bistand er
da også opretholdt i art. 7 i Den Nordiske Konvention af 14. juni 1994
om Social Bistand og Sociale Tjenester.
Af det anførte følger, at A i hvert fald i en periode efter Socialministeriets endelige afgørelse om, at han skulle hjemsendes, har været uberettiget til fortsat at opholde sig her i landet i den forstand, at han kunne
hjemsendes efter udlændingelovens § 30, stk. 2. Påstanden om lovligt
ophold her i landet siden den 3. juli 1993 kan derfor ikke tages til følge.
...«

Højesterets
mindretal

En dommer ville derimod give A medhold:
»Hjemsendelse i medfør af bistandslovens § 4 medfører efter udlændingelovens § 18, stk. 1, at den hjemsendte udlændings ’opholdstilladelse’
bortfalder. Det bevirker, at efterfølgende ophold er ulovligt og kan medføre straf, jf. § 59, stk. 1, nr. 3, og udvisning efter § 25 b, udrejsepligt
efter § 30, stk. 1, jf. § 30, stk. 2, om politiets medvirken, hvis den, der
ikke har ret til at opholde sig her i landet, ikke frivilligt udrejser. Til § 30
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(udkastet § 23) knytter betænkning nr. 968/1982 s. 182 den bemærkning,
at ’da reglen har karakter af en tvangsforanstaltning, finder udvalget, at
den bør fremgå udtrykkeligt af loven’. En beslutning om hjemsendelse
med disse retsvirkninger bør efter min opfattelse have en klar lovhjemmel.
Det første spørgsmål er, om denne hjemmel findes i udlændingelovens § 18. Denne bestemmelse må efter dens ordlyd »opholdstilladelse«,
dens placering i lovens kapitel 3 om ’Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser’, og lovens nøje skelnen i andre bestemmelser (§ 22, stk. 1, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1) mellem opholdstilladelse og
lovbestemt opholdsret være begrænset til at angå udlændinge, der er
omfattet af reglerne om opholdstilladelse. § 18 (udkastet § 14) var ikke
omfattet af den ovennævnte henvisning i betænkning nr. 968/1982 s. 122
til de begrænsninger, der skulle gælde for nordiske statsborgeres opholdsret, hvilket ikke bestyrker den opfattelse, at bortfaldsreglen i § 18
finder anvendelse på dem.
På denne baggrund finder jeg, at der under hensyn til den belastende
virkning af en hjemsendelse ikke er tilstrækkelig klar hjemmel til at
anvende § 18 også på den opholdsret, der tilkommer nordiske statsborgere umiddelbart i medfør af lovens § 1.
Dernæst er spørgsmålet, om den fornødne hjemmel findes i bistandslovens § 4 (nu lov om aktiv socialpolitik § 3, stk. 4). Ikke-nordiske statsborgere, der i kraft af en (individuel) opholdstilladelse har ret til at opholde sig her i landet, jf. udlændingelovens § 5, kan blive hjemsendt i
medfør af bistandslovens § 4. Den sociale myndigheds beslutning om
hjemsendelse ’pågældende skal hjemsendes’ medfører ikke i sig selv, at
opholdstilladelsen bortfalder. Denne følge beror på den særlige hjemmel
i udlændingelovens § 18. De sociale myndigheders beslutning om hjemsendelse ophæver kun den opholdsret, udlændingen har i medfør af § 5, i
kraft af et særligt lovgrundlag, nemlig § 18. Bistandslovens § 4 er således
ikke – i forhold til udlændinge med opholdstilladelse – tilstrækkeligt
grundlag for at gøre fortsat ophold ulovligt. De af flertallet nævnte passager i betænkning nr. 968/1982 belyser den nærmere koordination af
socialret og udlændingeret, og der er heri ingen støtte for at antage, at
bistandslovens § 4 i forhold til nordiske statsborgere skulle have en
særlig effekt, der skulle overflødiggøre en udlændingeretlig bortfaldshjemmel. Bistandslovens § 4 kan derfor efter min opfattelse heller ikke i
forhold til nordiske statsborgere være tilstrækkeligt grundlag for at gøre
fortsat ophold − efter en beslutning om hjemsendelse − ulovligt.
Med flertallet er jeg enig i, at der ikke i forarbejderne til udlændingeloven er gengivet overvejelser, der viser, at det med loven har været
hensigten at indføre en særlig begrænsning i forhold til nordiske statsborgere af retsvirkningerne af en hjemsendelsesbeslutning. Imidlertid
blev subsistensløshed fjernet som udvisningsgrund med udlændingeloven 1983, jf. om sammenhængen mellem hjemsendelse og udvisning
betænkning nr. 882/1979 s. 199-200, jf. s. 110-12. Loven bevarede subsistensløshed som afvisningsgrund (§ 28, stk. 1, nr. 4), men med hensyn
til udvisning fandt udlændingeudvalget det ’ikke rimeligt at anvende
udvisning som en foranstaltning, der af forsørgelsesmæssige grunde
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træffes for at bringe udlændinge, der har opholdstilladelse, tilbage til
hjemlandet’, betænkning nr. 968/1982 s. 53, jf. s. 37-38. Den hjemmelsmangel, der efter min opfattelse er i denne sag, ville ikke have foreligget
uden denne – velovervejede – politiske beslutning.
I forhold til personer, der er omfattet af udlændingelovens § 1, kan
der således efter min opfattelse ikke i medfør af bistandslovens § 4 træffes en afgørelse, der indebærer, at den pågældende mister sin ret til at
opholde sig i Danmark. Den nordiske statsborger kan ikke efter en beslutning om hjemsendelse straffes som den, der opholder sig i landet
’uden tilladelse’, § 59, stk. 1, nr. 3, der gælder ikke nogen udrejsepligt
efter § 30, stk. 1, og der er ikke grundlag for politimæssig medvirken til
gennemførelse af en hjemrejse, § 30, stk. 2. Efter det oplyste har de
sociale myndigheder heller ikke i denne sag gjort noget for at gennemtvinge hjemrejsen. En beslutning om hjemsendelse efter bistandslovens §
4 indebærer på den anden side, at der kan bevilges den pågældende
midler til finansiering af hjemrejsen.
A’s ret i medfør af udlændingelovens § 1 til at opholde sig i Danmark
er herefter efter min opfattelse ikke bragt til ophør ved Socialministeriets
afgørelser af 13. januar 1994 og 14. september 1994 om hjemsendelse,
og jeg stemmer derfor for at tage A’s subsidiære påstand til følge, idet
han må anses for at have haft lovligt ophold i Danmark siden den 3. juli
1993.«

Flertal og mindretal lægger vægt på de samme bestemmelser og
er enige om den retlige problemstilling. Mindretallet ser på
afgørelsens virkninger for A og kræver noget mere af de fortolkningsfaktorer, der taler for hjemsendelse, end flertallet.
Hverken flertallet eller mindretallet henviser til de internationale
regler eller til grundlovens § 75, stk. 2. Det udelukker ikke, at
bestemmelserne kan have haft betydning for mindretallets større
betænkeligheder ved at give myndighederne medhold. Dommen viser med al tydelighed det komplicerede samspil, der ofte
er mellem forskellige regelsæt, og at bestræbelserne på at skabe
sammenhæng i reglerne indgår med stor vægt. For flertallet har
det været udslagsgivende, at der burde gælde det samme for
nordiske som for andre udenlandske statsborgere.
I en vis forstand er forsøget på at finde en sammenhæng
også et forsøg på at finde frem til det mere specifikke formål
med reglerne og lade dette indgå i fortolkningsresultatet, jf.
den ovenfor gengivne U 2004.164 H.
Et mere overskueligt eksempel på fortolkning, der implicerer overvejelser over sammenhænge i retssystemet, ses i SM
C-33-02. I flere sager skulle Ankestyrelsen tage stilling til.
hvad der er »hjælpemidler« efter servicelovens § 97, og hvad
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der må henregnes til »forbrugsgoder«, som er omhandlet i
§ 98, og hvad der falder uden for disse to bestemmelser og må
betragtes som »behandlingsredskaber« eller »behandlingsudgifter«. Ved denne afgrænsning tog Ankestyrelsen udgangspunkt i følgende:
»Ankestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at det følger af sektoransvarlighedsprincippet, at behandlingsudgifter/redskaber henhører under
sundhedssektoren. Der kan således ikke bevilges hjælp efter serviceloven
til udgifter, der vedrører behandling.
Sektoransvarlighedsprincippet er bl.a. kommet til udtryk i Indenrigsministeriets cirkulære af 20. februar 1975 om afgrænsningen af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.
Det fremgår bl.a. af Indenrigsministeriets cirkulære, at behandlingsredskaber er apparatur og hjælpemidler, som patienter forsynes med som
led i eller som fortsættelse af den på sygehuset påbegyndte behandling.
Med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af den på
sygehuset påbegyndte behandling eller at forhindre forringelse af det ved
sygehusbehandlingen opnåede resultat.«

På dette grundlag traf Ankestyrelsen afgørelse om, at en kugledyne og et duodorumplaster begge var hjælpemidler og
dermed omfattet af servicelovens §§ 97 og 98. En oppustelig
tommelortose kunne være såvel et behandlingsredskab som et
hjælpemiddel beroende på en konkret vurdering af lidelsens
karakter og formålet med at bruge ortosen. Luerlockkateter,
sprøjter, medicinbægre og sterilt vand skulle betragtes som
behandlingsredskaber. Sektoransvarlighedsprincippet er udtryk for overvejelser om, hvad formålet med §§ 97 og 98 specifikt må antages at være. Se også FOB 2005.14-2.

H) Praksis mv.
Det siger sig selv, at når Højesteret, ombudsmanden eller Ankestyrelsen har taget stilling til et fortolkningsspørgsmål, får
dette forhold i sig selv betydning som fortolkningsdatum.
Forholdet mellem bistandslovens § 4 (nu aktivlovens § 3) og
udlændingelovens § 18 må anses for afklaret, så længe bestemmelserne har deres nuværende ordlyd. Forholdet mellem
behandlingsredskaber på den ene side og hjælpemidler og
forbrugsgoder på den anden skal afklares som foreskrevet i
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Ankestyrelsens netop omtalte afgørelser osv. Se også FOB
2005.14-2.

I) Konsekvens
Et forhold, som i tvivlstilfælde spiller en rolle ved fortolkningen, er konsekvenserne af, at den ene frem for den anden fortolkning af den pågældende bestemmelse vælges. Dette synspunkt spillede en stor rolle i U 1980.970 Ø. Et forældrepar
kunne ikke få deres barn i en kommunal vuggestue, og barnets
mor måtte udeblive fra sit arbejde i seks dage for at passe
barnet. Senere måtte forældrene antage en privat plejemor.
Først ca. 5 måneder senere kom barnet i kommunal vuggestue.
Forældrene mente, at den dagældende bistandslovs § 69 (som
svarer til servicelovens § 20, stk. 1) om, at kommunen skal
sørge for det nødvendige antal daginstitutionspladser, måtte
indebære, at kommunen skulle betale erstatning for deres
ekstraudgifter til pasning af barnet, indtil det kom i vuggestue.
Bestemmelsen måtte fortolkes således, at der ingen ventelister
måtte være. Kommunen påberåbte sig, at vurderingen af, hvor
mange pladser der skulle være, var et »skøn«, hvori indgik
mange faktorer: Befolkningens ønsker, kvaliteten af pladserne,
det beløb, forældrene bør betale, befolkningens sammensætning og borgernes beskæftigelsesmuligheder. Konsekvensen
af forældrenes anbringende ville, påpegede kommunen, have
medført en engangsudgift ved lovens vedtagelse i 1974 på 200
mio. kr. og en årlig ekstra driftsudgift på 100 mio. kr. En sådan merudgift var ikke tilsigtet ved lovens vedtagelse. Østre
Landsret frifandt kommunen og anførte:
»Det påhviler den enkelte kommune at afgøre, hvad der skal foretages til
opfyldelse af kommunens forpligtelse efter bistandslovens § 69 til at
sørge for det nødvendige antal daginstitutionspladser. Denne afgørelse
beror på et skøn over en række faktorer, hvoraf flere er behæftet med
betydelig usikkerhed. Som sagen foreligger til pådømmelse ses sagsøgte
med det nuværende antal institutionspladser og muligheder i øvrigt i
forbindelse med sin planlægning og udbygning af daginstitutionspladser
under de givne forhold at have opfyldt lovens krav.
Der er ikke i sagens oplysninger grundlag for at anse det for godtgjort, at sagsøgte har udvist noget forhold, som kan pådrage sagsøgte
erstatningspligt over for sagsøgerne.«
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Forholdets natur

»Sund fornuft«

FOB 1995.264
og 1996.189

Som det ses, er domstolen kortfattet og floromvunden i sine
præmisser. Det er vigtigt at mærke sig, at det er kommunens
anbringende om, at der er tale om en lokalpolitisk beslutning,
som domstolene bør holde sig fra, der bærer afgørelsen. Konsekvenserne for kommunens økonomi ved at give forældrene
medhold har givetvis spillet en helt central rolle. Tilsvarende
spillede de økonomiske konsekvenser af sagens udfald en
afgørende rolle i U 1985.368 H og U 2000.1196 H.
En fortolkningsfaktor, der ofte nævnes, er »forholdets natur« eller »reale hensyn«. Begreberne dækker også over »sund
fornuft«. Denne faktor vil altid spille en rolle, også ved anvendelsen af de øvrige fortolkningsfaktorer. Til tider spiller
synspunktet en selvstændig rolle for fortolkningen. Dette vil
især være tilfældet, hvor de øvrige faktorer enten ikke giver
noget resultat eller peger i hver sin retning og derfor neutraliserer hinanden. Hvad der er et rimeligt eller fornuftigt resultat,
kan naturligvis ikke beskrives generelt. I de to ombudsmandssager, FOB 1995.264 og FOB 1996.189, om hjælp til dæk og
slanger til en kørestolsbruger og til medicin til et barn med
astma, stred myndighedernes synspunkter mod »sund fornuft«. At hævde, at udgifter til reparation af dæk og slanger på
en kørestol ikke er merudgifter knyttet til handicappet, støder
formentlig de flestes retsfølelse og er tæt på at være krænkende for ansøgerens ulykkelige situation. At give afslag på tilskud til medicin, fordi barnet – når det tog medicinen – ikke
havde symptomer, kunne Kafka ikke have udtænkt bedre.

J) Fortolkningsstil
Indskrænkende
fortolkning

Udvidende
fortolkning

Anvendelsen af de omtalte fortolkningsfaktorer giver sig udslag i forskellige fortolkningsstilarter. Der tales om indskrænkende fortolkning, når der i fortolkningen kræves stor sikkerhed i ordlyden for at anse, at den fortolkede regel omfatter det
konkrete tilfælde. Der er tale om en forsigtig eller tilbageholdende holdning i forhold til at anerkende, at reglerne anvendes
på tvivlstilfælde.
Modsat tales der om udvidende fortolkning, når ordlyden
bliver strakt til det yderste i den konkrete situation. Analogislutning tales der om, når en regel anvendes helt uden for sin
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ordlyd på tilfælde, som minder om dem, der er dækket af den
pågældende regel.
Modsætningsslutninger dækker over en konstatering af, at
en given retsregel ikke finder anvendelse på den konkrete
situation, men tværtimod giver holdepunkt for at antage, at
den modsatte retsregel bør anvendes.
At lægge stor vægt på formålet med fortolkningen kaldes
ofte teleologisk fortolkning.
Det kunne forventes, at de sociale reglers karakter af at
skulle sikre og hjælpe svagt stillede borgere kunne trække i
retning af en udvidende fortolkning af regler om tildeling af
sociale ydelser. Således er det ikke. Der er ingen fast tendens
hos de kontrollerende organer til en sådan særligt borgervenlig
fortolkning.
At der til tider er tale om indgreb i borgernes personlige
frihed eller personlige integritet, kunne tænkes at føre til en
indskrænkende fortolkning. Der kan spores en svag tendens
hos de kontrollerende myndigheder til at kræve særlig klar og
sikker hjemmel for særligt byrdefulde afgørelser. I denne
forstand kan der siges at være en tilbøjelighed til indskrænkende fortolkning på disse områder. På den anden side taler
fortolkningsfaktorerne i sig selv, ofte f.eks. ordlyd og forarbejder, i retning af en tilbageholdende anvendelse af reglerne.
Det kan derfor diskuteres, om der er tale om indskrænkende
eller blot normal fortolkning i disse sager.
Analogi- og modsætningsslutninger er sjældne. Det hænger
sammen med, at disse to fortolkningsmåder forudsætter, at der
er et hul i lovgivningen, dvs. at der er et område, hvor der ikke
gælder nogen regel. Dette er sjældent tilfældet inden for socialretten.
Afgørelsens karakter kan til tider føre til en egentlig indskrænkende fortolkning. Det gælder de sjældne tilfælde, hvor
den pågældende regel er sanktioneret med straf. I disse tilfælde er der en tilbøjelighed til, at domstolene underkaster den
pågældende regel en indskrænkende fortolkning. Der kan
faktisk være forskel på, om reglen fortolkes under en almindelig civil retssag, hvor en borger ønsker myndighederne dømt
til at anerkende, at han/hun har ret til en social ydelse, og sager, hvor anklagemyndigheden har rejst tiltale for socialt bedrageri. Begrebet »reelt enlig«kan meget vel blive tillagt forskelligt indhold i en civil- og i en straffesag.
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K) Urigtig fortolkning
Konkret
subsumption

Ugyldighed

Spørgsmålet om en regel skal fortolkes på den ene eller den
anden måde, er klart af retlig karakter. Det kan derfor forventes at blive prøvet både af de sociale rekursinstanser, Folketingets Ombudsmand og domstolene. Al fortolkning forudsætter
imidlertid en stillingtagen til konkrete faktiske forhold. Eksempelvis forudsætter en stillingtagen til, om en person er
enlig forsørger og derfor berettiget til forhøjet børnetilskud, en
fastlæggelse af, hvad et ægteskabslignende samliv er, men
naturligvis også en bevismæssig vurdering af, om der er oplysninger nok i den konkrete sag til at statuere, at et sådant
samliv foreligger. Ikke sjældent karakteriseres sådanne vurderinger som et skøn. Den konkrete subsumption omfatter på
den ene side en vurdering af, hvad den anvendte regel går ud
på, og en bedømmelse af, hvorledes de faktiske oplysninger
skal forstås, samt dernæst en vurdering af, om disse oplysninger passer til reglen. I praksis minder sådanne sammensatte
vurderinger ofte om en skønsmæssig afgørelse, især hvis der
er både bevistvivl og fortolkningstvivl. Principielt er der dog
ikke tale om skøn, men om fortolkning, som er undergivet
fuld prøvelse ved prøvelsesinstanserne.
Denne usikkerhed med hensyn til, om en beslutning bygger
på skøn eller fortolkning, har navnlig vist sig i retssager om
førtidspension og arbejdsskade. Om en person har været udsat
for en arbejdsskade, er principielt et fortolkningsspørgsmål. I
et stort antal sager har sociale myndigheder gjort gældende, at
domstolene burde være tilbageholdende i deres stillingtagen,
fordi der var tale om et skøn. Heri har myndighederne imidlertid ikke fået medhold. Derimod er domstolene og ombudsmanden tilbageholdende med at tage stilling til den del af den
konkrete afgørelse, som bygger på skøn og faglig vurdering.
Når kontrolinstanserne til det resultat, at en afgørelse bygger på en fejlagtig fortolkning, er det konstateret, at afgørelsen
er materielt urigtig. Hvad enten der er tale om en begunstigende eller bebyrdende afgørelse, er den ugyldig. Er der tale om
en begunstigende afgørelse, begrænses ugyldigheden normalt
til at gælde for fremtiden. Der kan således ikke støttes et tilbagebetalingskrav mod borgeren på fejlen, ligesom en løbende
ydelse først kan standses med et rimeligt varsel.
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A) Skønsbegrebet
Forvaltningsmyndighedernes afgørelsesvirksomhed kan teoretisk opdeles i tre faser:
a) en fastlæggelse af, hvilke retsbetingende kendsgerninger
der skal foreligge, for at en bestemt afgørelse kan træffes
(fastlæggelse af retsfaktum),
b) den konkrete anvendelse af retsfaktum på det oplysningsmateriale, der er tilvejebragt i forbindelse med den enkelte
sag, og
c) en fastlæggelse af afgørelsens indhold (fastsættelse af retsfølge).
Lovgivningen er normalt udformet med denne beslutningsmodel for øje og tager mere eller mindre udtømmende stilling til,
hvilke betingelser, der skal være opfyldt, og hvilken retsfølge
forvaltningen kan vælge. Det er imidlertid – som påpeget i
kapitel 2 – almindeligt, at loven ikke i detaljer gør op med
disse spørgsmål, i så fald taler man om, at forvaltningen har
fået overladt et skøn, eller om, at loven skal udfyldes af forvaltningen, inden der kan træffes afgørelse.
Skønsudøvelsen er underlagt nogle generelle begrænsninger, som for de flestes vedkommende er udviklet i ombudsmandens og/eller domstolenes praksis. Skønnet kan dog også
være normeret ved almindelig tværgående lovgivning som
f.eks. ligebehandlingslovene og lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold. Yderligere eksempler
er lov nr. 285 af 29. januar 1992 om den europæiske menneskerettighedskonvention, lovbekendtgørelse nr. 31 af 12. janu75
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ar 2005 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og lov nr. 374 af 28. maj 2003 om etnisk ligebehandling.
I det følgende ser vi på
Lovlige kriterier

Afvejningen

Retsfølgen

1) principperne for, hvorledes det afklares, om et kriterium
lovligt kan benyttes til at supplere lovens ufuldstændige
beskrivelse af retsfaktum,
2) kravene til forvaltningens afgrænsning af, hvilke (lovlige)
kriterier der skal indgå i den enkelte sag, og med hvilken
vægt det skal ske, samt
3) retningslinjerne for forvaltningens valg af retsfølge i de
tilfælde, hvor denne ikke er fuldstændigt beskrevet i lovgivningen.
Om loven kræver supplering og i hvilken udstrækning, beror
som anført i kapitel 2 på, hvor præcist lovene formuleres. Den
sociale lovgivning er i denne henseende overordentlig varieret,
og der forekommer mange eksempler på de forskellige præcisionsgrader (se kapitel 2).

B) Lovlige – ulovlige kriterier
Loven i videste
forstand

Arbejdsevnevurdering

Afgrænsningen af, hvilke kriterier der kan bruges til at udfylde
de tomme eller upræcise dele af lovbestemmelserne, sker på
en måde, som minder om fortolkning, dvs. ved inddragelse af
de almindelige retskildefaktorer.
1) Loven og dens forarbejder
Som ved fortolkning vil det praktiske udgangspunkt for en
stillingtagen til, om et kriterium er lovligt, være lovteksten,
den kontekst, bestemmelsen indgår i, og lovens forarbejder,
Disse faktorer spiller en særlig rolle, således at forstå, at hvis
loven i videste forstand giver støtte for, at et kriterium er lovligt, vil de øvrige faktorer sjældent kunne rokke ved resultatet.
Et eksempel på forarbejdernes betydning for skønsudøvelsen findes i § 16 i lov om social pension. Ifølge bestemmelsen
er det en betingelse for at få førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant
omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter
den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke
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vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Bemærkningerne til lovforslaget indeholder en definition af
begrebet »arbejdsevne« og en nærmere beskrivelse heraf:
»’Evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for
at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med
henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse’.

Forarbejderne
til pensionslovens
§ 16

Med denne definition af arbejdsevnebegrebet er det hensigten at udtrykke
det samme som med erhvervsevnetabsbegrebet i 1921 – nemlig at fremhæve de karakteristika, der er afgørende for, om en person er i stand til at
udfylde en stilling på arbejdsmarkedet i et sådant omfang, at pågældende
er i stand til helt eller delvist at være eller blive selvforsørgende, dvs. er i
beskæftigelse på almindelige vilkår eller i fleksjob.
Men med arbejdsevnebegrebet er det en række ’nye’ karakteristika,
der fremhæves, idet der tages højde for, at en række forhold er blevet
vigtigere, når en persons mulighed for at udfylde en stilling på arbejdsmarkedet skal vurderes – end ’blot’ en fysisk invaliditetsgrad, som i væsentlig større grad end tidligere kan afhjælpes med hjælpemidler.
Arbejdsevnebegrebet er således defineret direkte i forhold til det
aktuelle arbejdsmarked, og de krav der stilles som forudsætning for at
kunne varetage konkrete arbejdsfunktioner. Dermed er ’arbejdsevne’ et
dynamisk begreb, som forandres i takt med, at kravene til at kunne udføre konkret specificerede arbejdsopgaver ændrer sig – men også i takt med
at selve arbejdsopgaverne ændrer sig f.eks. på grund af den teknologiske
udvikling.
Det forhold, at arbejdsevnebegrebet forandres og altid skal være i
overensstemmelse med de krav, der stilles på arbejdsmarkedet, er centralt, idet det eneste formål med at foretage vurderinger af arbejdsevnen
er, at gøre myndighederne i stand til at vurdere, om og i givet fald hvordan placering på arbejdsmarkedet er mulig med henblik på indtjening til
forsørgelse.
...«

Samtidig introduceredes til styrkelse af retssikkerheden en ny
sagsbehandlingsmetode. Et væsentligt element i metoden er, at
følgende 14 ressourceparametre skal belyses med henblik på,
at borgernes ressourceprofil kan kortlægges.
»...
1) Drømme og ønsker. Indeholder borgerens drømme, ønsker og visioner
for sin egen fremtid – herunder i forhold til arbejdsmarkedet, samt hvilke
drømme og ønsker borgeren selv mener, at det er muligt at realisere.
2) Uddannelse. Indeholder de formelle uddannelser, som borgeren har
påbegyndt, gennemført eller afbrudt, samt eventuelle kompetencegivende
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kursusforløb. Det afklares, om kompetencerne umiddelbart er anvendelige, eller om de kan udbygges, så de bliver konkret anvendelige.
3) Indlæringsevne. Indlæringsevnen kan belyses ud fra borgerens erfaringer med at tilegne sig ny viden. Det angives på hvilke områder, borgeren har positive indlæringserfaringer og eventuelle foreliggende indlæringsblokeringer. Som eksempel kan nævnes en borger, der har en god
indlæringsevne, når bare ikke der optræder tidspres eller overvågning i
indlæringssituationen.
4) Intelligens. Herved forstås de intelligensmæssige forudsætninger for at
skaffe sig overblik og indsigt og håndtere normale eller komplekse arbejdsfunktioner. Eksempelvis vil intelligensen kunne være så lav, at det
må vurderes som urealistisk at placere borgeren på arbejdsmarkedet.
5) Arbejdsmarkedserfaring. Arbejdsmarkedserfaring handler om hvilke
kvalifikationer, formelle såvel som uformelle, borgeren har opnået i
ansættelsesforhold eller andre jobmæssige sammenhænge. Formålet er at
afdække, hvilke kvalifikationer der umiddelbart kan anvendes, og hvilke
der kan udbygges f.eks. gennem jobtræning eller uddannelse.
6) Arbejdsidentitet. Indeholder borgerens forestilling om en fremtid på
arbejdsmarkedet. Afklaringen handler om, hvorvidt borgeren kan se sig
selv som selvforsørgende og med hvilket tidsperspektiv.
7) Fritidsinteresser. En gennemgang af, hvad borgeren foretager sig i sin
fritid, kan bidrage væsentligt til at afklare borgerens ressourcer. Det kan
forekomme, at borgeren foretager sig noget i sin fritid, som reelt kan
udnyttes eller udvikles i forhold til arbejdsmarkedet. Eksempelvis kan
nævnes en ufaglært arbejder, der i sin fritid er regnskabsfører i en større
forening og dermed har kendskab til bogholderi m.m.
8) Præstationsforventninger. Her afklares borgerens forventninger til sin
præstationsevne på arbejdsmarkedet og sine præstationer i øvrigt. Borgerens forestilling om egen præstationsevne kan f.eks. være kendetegnet
ved en positiv eller negativ forventningsspiral.
9) Konfliktberedskab. Under parameteren konfliktberedskab tilstræbes
en afklaring af borgerens typiske reaktionsmønstre, når der opstår konflikter. Formålet er at vurdere, om borgeren har gode eller dårlige forudsætninger for at tackle konflikter, som kan opstå i det daglige samarbejde
på en arbejdsplads.
10) Sociale kompetencer. Indeholder forhold som borgerens personlige
hygiejne, almindelige fremtræden og forståelse for spilleregler (’takt og
tone’) i omgangen med andre mennesker.
11) Omstillingsberedskab. Her afklares borgerens erfaringer med at
skulle tilpasse sig og fungere i nye og uvante sammenhænge. Eksempel-
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vis at arbejde i en ny virksomhed, at få nye arbejdsopgaver og at fungere
sammen med nye kolleger.
12) Støtte i netværket. Her beskrives familieforhold, venskaber og omgangskreds. Formålet er at afdække, om der er praktisk og psykisk opbakning i hjemmet eller omgangskredsen til at borgeren opnår en fast
tilknytning til arbejdsmarkedet.
13) Bolig og økonomi. Beskrivelsen af disse forhold tjener til at afklare,
om der er underliggende incitamenter, der påvirker borgerens ønske om
at udnytte og udvikle sin arbejdsevne i negativ retning.
14) Helbredsforhold. Er der tale om en fysisk sygdom, dvs. foreligger der
objektive fund ved den kliniske sygdomsbeskrivelse, afklares sygdommens betydning for funktionsevnen i forhold til arbejdsområder og i
forhold til konkrete arbejdsopgaver. Er der misforhold mellem borgerens
egne (subjektive) klager og de lægelige (objektive) fund, beskrives dette.
I tilfælde af psykisk sygdom beskrives om der er tale om en kronisk
sindssygdom. Under helbredsforhold skal det også afklares, om borgeren
har et misbrug af psykoaktive stoffer.«

Ved de konkrete afgørelser om en persons arbejdsevne er det
lovligt at inddrage de beskrevne 14 kriterier, ligesom disse
kriterier må betragtes som pligtmæssige i den forstand, at de
skal inddrages, hvis sagens oplysninger giver mulighed herfor.
Samtidig udgør denne beskrivelse sammen med den øvrige
tekst en grænse for, hvilke andre kriterier der lovligt kan inddrages. Kommunens økonomi kan eksempelvis ikke lægges til
grund ved afgørelsen. Derimod indeholder beskrivelsen ingen
angivelse af, med hvilken vægt de enkelte kriterier kan eller
skal indgå i afvejningen.
2) Formålsbetragtninger
Lovgivers bemyndigelse til forvaltningen er altid givet med
henblik på, at forvaltningen skal løse nogle mere eller mindre
specifikt definerede opgaver. Det er derfor naturligt, at afgrænsningen af kriterier til udfyldning af upræcise lovbestemmelser kan ske på grundlag af betragtninger over det tilkendegivne eller formodede formål med bemyndigelsen. Også den
sociale lovgivning indeholder sådanne legale beskrivelser af
intentionerne med lovbestemmelserne.
§ 1 i aktivloven har følgende beskrivelse:
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Ingen oplysning
om vægtningen

Aktivlovens § 1

Kapitel 4. Skønsudøvelse
»Formålet med denne lov er
1) at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at
fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
2) at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden
måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.
Stk. 2. Formålet med at give hjælp til forsørgelse er at sætte modtageren i
stand til at klare sig selv. Modtageren og ægtefællen skal derfor efter
evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne, herunder ved at tage imod
tilbud om arbejde eller aktivering.
Stk. 3. Modtageren skal ud fra sine behov og forudsætninger have
mulighed for indflydelse og medansvar ved tilrettelæggelsen af hjælpen.«

Retssikkerhedslovens § 1

Retssikkerhedslovens § 1 fastlægger sit formål således:
»Formålet med denne lov er at
1) sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager,
2) fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en
tidlig helhedsorienteret hjælp,
3) forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at
fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
4) fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af
sociale sager.«

Servicelovens § 1

Også servicelovens § 1 indeholder en formålsangivelse:
»Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et
forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes
mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og
forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig
selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons
behov og forudsætninger«.

Integrationslovens
§1

Integrationslovens formål angives i denne lovs § 1 at være følgende:
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»Lovens formål er gennem en integrationsindsats at
1) bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse
på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske,
arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,
2) bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt bliver selvforsørgende,
og
3) bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds
grundlæggende værdier og normer.«

Der er, som det ses, tale om generelt formulerede, vidtfavnende og til dels indbyrdes modstridende formål. Deres brede
formuleringer til trods vil de dog kunne medvirke til at afgrænse visse kriterier som lovlige. Derimod er det næppe muligt på denne baggrund at diskvalificere visse kriterier som
ulovlige. Fordi et kriterium falder uden for formålsbeskrivelsen, modvirker det ikke nødvendigvis de angivne formål, og
det er derfor ikke nødvendigvis af denne grund ulovligt.
I rets- og ombudsmandspraksis er der udviklet nogle mere
almene principper for anvendelsen af formålsbetragtninger i
forbindelse med afgrænsningen af lovlige og ulovlige kriterier.
Et af principperne går ud på, at en skønsbeføjelse må formodes at være tillagt myndigheden for at varetage offentlige
formål og ikke til fordel for de ansattes eller andre personers
private interesser. Dette fundamentale krav om adskillelse
mellem person og hverv kan bl.a. ses i reglerne om speciel
inhabilitet og i straffelovens forbud i §§ 144 og 145 mod bestikkelse. Synspunktet har været lagt til grund i mange sager,
uden at det har givet anledning til diskussion. Det lader til, at
stort set alle er enige om, at vennetjenester, berigelse af enkelte personer og nepotisme ikke er lovligt.
Et eksempel på, at sådanne private og uvedkommende hensyn formodningsvis er ulovlige kriterier, findes i FOB
1998.457. Ombudsmanden kritiserede, at Uddannelsesrådet
ved Den Sociale Højskole i København ved besættelsen af en
lektorstilling ikke havde taget den bedst kvalificerede og i
stedet for truffet beslutning på baggrund af de enkelte rådsmedlemmers »personlige præference«. Dette kriterium kunne,
påpegede ombudsmanden, »under ingen omstændigheder
lovligt ... lægges til grund«. Et større antal eksempler kan ses i
FOB 1999.170. Sagen drejede sig om en borgmesters håndtering af indberetninger fra socialdirektøren om, at socialforvaltningen blev presset af to politikere til at yde hjælp til bor81
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gere, som havde henvendt sig til politikerne. Pressionen var
udtryk for magtfordrejning, uanset om der var tale om nære
pårørende, venner og bekendte, eller der blot var tale om at
tækkes vælgere. Socialchefens opfattelse var, at de to politikere brugte konkrete sager til at skaffe sig politisk opbakning. I
den konkrete sag modsatte socialchefen og forvaltningen sig
pressionen. Havde de ikke gjort det, havde der været tale om
ulovlig varetagelse af private interesser. At en politiker vil
hjælpe en borger, er ikke et lovligt kriterium.
Mere usikkert er det, hvorvidt sociale myndigheder kan
bruge skønsbeføjelser til at fremme andre private interesser
end dem, der kan varetages efter den sociale lovgivning – hvis
der er tale om uegennyttige formål. Kan kommunen f.eks.
forlange, at en kontanthjælpsmodtager skal hente pengene på
rådhuset og tage en antabuspille, for at hjælpe vedkommende
selv af med at alkoholproblem og lette tilværelsen for familien? Sådanne kriterier er formentlig kun lovlige, hvis de har tæt
forbindelse til bemyndigelsens direkte formål. Kontanthjælpsreglerne kan ikke benyttes som i det beskrevne eksempel til at
føre sundhedspolitik. Ligesom kontanthjælp ikke kan holdes
tilbage for at presse forældre til at sørge for, at deres børn
kommer i skole.
Hvis en myndighed varetager en anden offentlig myndigheds privatretlige interesser, er der også tale om magtfordrejning. En kommune kan naturligvis ikke lovligt tilbyde daginstitutionspladser til de ansatte på en virksomhed, som er i færd
med at købe en grund af regionen, for derved at fremme handelen.
En særlig variant af den forannævnte formodning imod, at
forvaltningen kan benytte sine offentligretlige skønsbeføjelser
til varetagelse af private interesser, er den omfattende retspraksis omkring foreningsmagtfordrejning.
I ganske mange domme er det blevet slået fast, at offentlige
myndigheder ikke har ret til at benytte deres skønsmæssige
beføjelser til at fremme bestemte private foreningers interesser. Tilskyndelsen hertil har været særlig stærk i forhold til at
sikre høj grad af organisering af lønmodtagere i forhandlingsberettigede faglige organisationer. Bestræbelserne på også på
denne måde at fremme organisering har sammenhæng med
udviklingen af det særlige arbejdsretssystem – den såkaldte
danske model – som i højere grad end i andre europæiske
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lande har været udviklet af arbejdsmarkedsparterne selv og
derfor været afhængig af høj grad af organisering, både blandt
lønmodtagere og arbejdsgivere.
Formodningen imod at anerkende foreningsinteresser som
et lovligt kriterium har ikke blot støtte i formålsbetragtninger,
men understøttes også af synspunkter, der kan udledes af
menneskerettighederne. Især bestemmelsen i den europæiske
menneskerettighedskonventions artikel 11 om foreningsfrihed
har betydning. Det vil således være ulovligt som vilkår for et
fleksjob at forlange, at pågældende melder sig ind i den forhandlingsberettigede faglige organisation. Ligesom det vil
være ulovligt, hvis en kommune forlanger, at de ansatte i en
daginstitution eller en fleksjobber ikke melder sig ind i en
bestemt faglig organisation. Det vil også være magtfordrejning, hvis en kommune forlanger, at en selvejende institution
for at få driftsoverenskomst med kommunen melder sig ind i
eller melder sig ud af en bestemt sammenslutning.
I U 1997.1508 H, U 2005.2111 H og U 2006.657 V belv
det fastslået, at der ikke ved fastsættelse af lokalløn hos en
offentlig forvaltningsmyndighed kan lægges vægt på lønmodtagerens fagforeningsforhold.
Heller ikke partipolitiske eller andre politisk prægede hensyn må indgå i skønsudøvelsen, medmindre det har særlig
støtte i lovgivningen. Ombudsmanden har et par gange udtalt
sig herom. I FOB 1974.156 erklærede han sig enig med Undervisningsministeriet i, at det ved ansættelse af lærere i folkeskolen »må ... være udelukket ved kvalifikationsbedømmelsen
at lægge vægt på ansøgerens politiske stilling«. I U 2005.3346
H blev A’s medlemskab af folkekirken bragt til ophør under
henvisning til, at han havde udbredt en troslære, der på en
række punkter var i strid med folkekirkens lære. Højesteret
underkendte afgørelsen som uhjemlet. To af dommerne ville
erklære afgørelsen ugyldig allerede som følge af, at det måtte
lægges til grund, at det egentlige formål med at udelukke A fra
folkekirken var at opnå, at han ikke længere kunne være medlem af menighedsrådet.
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3) Specialitetsprincipperne
En lidt mere teknisk betonet anvendelse af formålsbetragtninger er udtrykt i de principper, som kaldes det organisatoriske
og det materielle specialitetsprincip. Ifølge det organisatoriske
specialitetsprincip må en forvaltningsmyndighed ikke varetage
hensyn, som det ifølge loven tilkommer en anden myndighed
at varetage. Det materielle princip forbyder en myndighed, der
administrerer flere hjemmelsgrundlag, at sammenblande de
forskellige beføjelser. De her nævnte principper spiller en stor
rolle ved afgrænsningen af lovlige og ulovlige kriterier. De er
imidlertid kun vejledende i visse tvivlssituationer og er ikke
faste dogmer.
En kommune kan ikke lovligt som et led i en forhandling
om ekspropriationserstatning til en vejudvidelse tilbyde grundejeren en daginstitutionsplads. Dette vil være i strid med det
materielle specialitetsprincip. Kommunen sammenblander sine beføjelser efter serviceloven og pligter efter vejlovgivningen.
Det vil stride mod det organisatoriske princip, hvis en
kommune benytter hjemmehjælpere eller pædagoger til at
»spionere«mod borgerne – f.eks. undersøge, om en borger bor
sammen med en anden – for at afsløre socialt bedrageri. Det er
politiets opgave at efterforske forbrydelser, ikke hjemmehjælpskontorets.
Bag specialitetsprincipperne ligger nogle grundlæggende
legalitetssynspunkter. En skønsmæssig beføjelse kan ikke anvendes til indgreb i borgernes forhold, når der derved forfølges formål, som ligger uden for det kerneområde, beføjelsen
er tænkt at skulle varetage.
Der ligger endvidere nogle grundlæggende kompetenceovervejelser bag principperne. Den myndighed, der udøver
skønnet, savner ofte den fornødne fag- og sagkundskab til at
varetage det pågældende formål. I FOB 1975.75 benyttede
stationsforstanderen på Randers Station sin beføjelse efter
DSB-loven til at forbyde en 15 år gammel dreng at opholde
sig på stationen. Ikke fordi drengen var til gene, men for at
hjælpe det skolehjem, som drengen boede på, og hvorfra han
skulkede på grund af sin store interesse for jernbanetog. Ombudsmanden kritiserede beslutningen og pegede på, at DSB
ikke kan bruge sine beføjelser til at udøve børneforsorg.
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Bag principperne ligger også ønsket om at forebygge omgåelser af processuelle retsgarantier. Hvis socialforvaltningen
bruger beføjelser inden for hjemmeplejen eller børneforsorgen
til at føre kontrol med borgernes overholdelse af oplysningspligten i sociale sager samt eventuelt til at foretage strafferetlig efterforskning, kan der ske en udhuling af reglerne om
strafferetspleje i retsplejeloven. Denne omgåelsesrisiko er nu
også reguleret i § 9 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens
anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligt.
Bag principperne ligger endvidere hensynet til borgernes
mulighed for at varetage deres interesser i de konkrete sager.
Hvis en myndighed forfølger hensyn, som ligger helt uden for
den kreds, forvaltningen naturligt forventes at varetage, vil
parten have vanskeligt ved at føre sin sag fornuftigt. Lad os
som eksempel tage en handicappet borger, der søger om en elscooter. Kommunen skal se på, om ansøgeren har behov for
en sådan, og om han vil kunne gøre brug af den. En borger der
søger om en el-scooter, regner derfor med at skulle fortælle
om sit handicap og den frihed til at bevæge sig rundt, en sådan
scooter vil give ham. Hvad nu, hvis kommunen har erfaring
med, at brugere af el-scootere risikerer at komme ud for trafikuheld, eller at scooterne giver miljøproblemer, og derfor
agter at lægge vægt på sådanne synspunkter, når de træffer
afgørelse? Ud over at kommunen næppe har den fornødne
indsigt i disse problemer til at træffe en sagligt set korrekt
afgørelse herom, foreligger der også det problem, at ansøgeren
ikke er forberedt på over for socialforvaltningen at skulle
argumentere for, at et sådant køretøj ikke forurener nævneværdigt, eller på at skulle tilbagevise påstande om, at der kan
være trafiksikkerhedsmæssige problemer med anvendelsen.
Varetagelsen af disse hensyn ligger langt fra de opgaver, som
kommunen skal løse i medfør af serviceloven, og derfor også
helt uden for, hvad borgeren forventer er relevant.
Endelig er specialitetsprincipperne også beslægtede med
proportionalitetsgrundsætningen. Der er en nærliggende fare
for, at den besluttende myndighed i sin iver efter at varetage
uvedkommende formål griber uforholdsmæssigt hårdt ind i
borgerens interesser.
Flere af disse synspunkter var fremme i U 1990.892 H,
hvor Højesteret ligesom både amtsankenævnet og Den Sociale
Ankestyrelse mente, at det var ulovligt, at Hanstholm Kom85
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mune havde givet en beboer i Frøstrup-lejren afslag på kontanthjælp, fordi pågældende ved at bo i området overtrådte byog landzoneloven. Håndhævelsen af denne lov hørte under
politiet og amtskommunen og befandt sig ikke godt i hænderne på socialforvaltningen.
Særligt markant kom dette forhold til udtryk i FOB
1984.156. Ministeren for offentlige arbejder havde opsagt
ministeriets og dets styrelsers abonnementer på dagbladet
Politiken, fordi bladet havde bragt en artikel, som ministeren
anså for blasfemisk. Ombudsmanden udtalte, at det efter hans
mening faldt uden for rammerne af den kreds af hensyn, som
ministeriets kontorholdskonto tog sigte på, at gennemføre en
sådan straffeaktion. På linje hermed er den tidligere nævnte
sag FOB 1975.75 om DSB’s forbud imod, at en dreng fra et
nærliggende optagelseshjem opholdt sig på jernbaneområdet
på Randers Station.
I FOB 1995.400 havde en kommune uden samtykke anbragt en gammel mand, der lå i koma hjemme hos sin søn, på
plejehjem. Herefter rejste mandens søn umyndiggørelsessag
og blev beskikket som værge for faderen. Da sønnen herefter
besluttede, at faderen skulle bo hos ham, nægtede kommunen
at yde hjemmehjælp og hjemmesygepleje under henvisning til,
at kommunen havde en principbeslutning om, at personer, der
lå i koma, skulle være på plejehjem. Nægtelsen, som klart
havde karakter af pression for at opnå, at sønnen gik med til
plejehjemsanbringelse, fandt ombudsmanden var ulovlig. Det
er klart, at kommunen primært ønskede at presse en løsning
igennem, som den anså for bedst for den gamle mand. Principielt set er det imidlertid betydningsfuldt at få fastslået, at
frihedsberøvelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
kræver udtrykkelig lovhjemmel og ikke bør kunne presses
igennem ved skønsmæssige afslag på hjælp. Der er for stor
risiko for, at der sker regulære misbrug, samt for, at legalitetsprincippet udhules.
Samme synspunkter er relevante, når myndighederne benytter skønsbeføjelser til at sikre en bedre efterlevelse af lovgivningen. På dette punkt er der et klart slægtskab mellem
specialitetsprincipperne og proportionalitetsgrundsætningen.
Et eksempel fra levnedsmiddellovgivningen kan illustrere
problemstillingen. Levnedsmiddelkontrollen i København besluttede at offentliggøre de foreløbige resultater af undersøgel86
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ser af hygiejnen hos en række spisesteder. Meningen var at
tvinge restauratørerne til at være mere omhyggelige med renligheden. På daværende tidspunkt havde offentliggørelsen
ikke anden hjemmel end myndighedernes almindelige ret til at
orientere offentligheden om relevante forhold, blot det skete
inden for tavshedspligtens rammer. Problemet var, at offentliggørelsen kunne ramme og ramte nogle spisesteder meget
hårdt økonomisk. Derved opstod problemet, om der i realiteten var tale om et helt nyt og effektivt tvangsmiddel, som
krævede udtrykkelig lovhjemmel.
Det ses nu og da, at en myndighed bruger sine skønsbeføjelser på en måde, der kan påvirke borgernes lyst til at udnytte
klagemuligheder. Det siger sig selv, at der i sådanne tilfælde
er tale både om utidig indblanding i andre myndigheders
kompetenceudøvelse og et uetisk indgreb i borgerrettigheder.
En kommune kan således ikke rykke en person ned på ventelisten til daginstitution, fordi den er ærgerlig over, at borgeren
har benyttet sig af sin ret til aktindsigt, eller anlægge en særlig
restriktiv aktiveringspraksis over for en kontanthjælpsmodtager, der har klaget over kommunen til beskæftigelsesankenævnet.
Denne begrænsning blev belyst i FED 2003.883 V. A, der
var taxavognmand, klagede til Trafikministeriet over en telefonvagtordning, kommunens tre vognmænd havde etableret
efter pålæg fra kommunen. Ordningen indebar, at A, som i
modsætning til de øvrige vognmænd kun havde en enkelt
hyrevognsbevilling, havde vagt hver 3. dag. Ministeriet gav
ham medhold i, at vagtfordelingen burde bygge på antallet af
bevillinger, og henstillede, at kommunen lavede ordningen
om. Herefter skulle A kun have vagt hver 7. dag. Kommunen
undlod i første omgang at foretage sig noget i anledning af,
trafikministeriets henstilling. Da A’s advokat truede med at
klage til det kommunale tilsyn, ændredes vagtfordelingen. A
fremsatte desuden krav på erstatning af tabt fortjeneste. Derpå
bestemte kommunen, at kommunens sociale kørsel, som hidtil
havde været delt ligeligt mellem kommunens tre vognmænd,
skulle fordeles mellem de to andre vognmænd. A skulle således ikke længere have del i denne kørsel. Afgørelsen om den
nye vagtplan blev truffet 24. juni 1996, A fremsatte krav på
erstatning i august 1996, og afgørelsen om at fratage A del i
den sociale kørsel blev truffet 9. oktober samme år. Det for87
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hold, at der slet ikke forelå en begrundelse for fratagelsen,
hverken i forvaltningens indstilling eller i en meddelelse til A
om beslutningen, og sammenfaldet i tid mellem A’s krav på
erstatning og afgørelsen om, at fratage ham social kørsel,
skabte ifølge retten en formodning om at afgørelsen ikke hvilede på et sagligt grundlag. Vestre Landsret fandt derfor, at
fratagelsen ikke hvilede på et sagligt grundlag, og at A derfor
havde krav på erstatning for tab af omsætning. Erstatningen
fastsattes skønsmæssigt til 100.000 kr.

Opkrævning

U 1929.452 H

FOB 1977.586

SM C-7-99

4) Finansielle hensyn
Specialitetsprincipperne har fået en nogenlunde fast udformning vedrørende kriteriet det offentliges økonomi. Synspunktet går ud på, at beføjelser, der ikke umiddelbart har med skatte- og afgiftsopkrævning at gøre, ikke uden særlige retskildemæssige holdepunkter må benyttes til at opnå økonomiske begunstigelser af den offentlige sektor.
Et gammelt, men stadigvæk illustrerende eksempel, er
dommen U 1929.452 H. Randers Kommune havde i regulativerne for det kommunale gasværk og elektricitetsværk bestemt, at man kunne afbryde forsyningerne til brugere, der
skyldte statsskat, kommuneskat og i øvrigt havde gæld til
kommunen. Sagsøgeren var gift med en fabrikant af damekonfektion, som var gået konkurs. Da boet ikke var tilstrækkeligt
til at dække skatterestancer, blev først gasforsyningen og senere elektriciteten afbrudt til ægteparrets villa og fabrikken.
Højesteret fandt kommunen uberettiget til uden lovhjemmel at
anvende forsyningsafbrydelse som tvangsmiddel. Et andet
eksempel ses i FOB 1977.586. Sagen drejede sig om Københavns Kommunes oprettelse af nøddaginstitutioner i forbindelse med en omfattende pædagog- og medhjælperstrejke.
Ombudsmanden fandt det uberettiget at lade forældrenes
manglende betalingsvillighed indgå som et kriterium for udvælgelsen af børn, der kunne få plads i nødinstitutionerne.
Mere direkte varetagelse af kommunaløkonomiske interesser
forelå i SM C-7-99 om en række kommuners inddragelse af
hjemmehjælp. En af kommunerne havde henvist til kommunal
omfordeling af ressourcerne, således at de svageste skulle sikres
bedst mulig hjælp, som begrundelse for, at personer, der psykisk og socialt var velfungerende, ikke længere kunne få hjemmehjælp, selv om de ikke længere var i stand til at klare gulv88
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vask og støvsugning. Det sociale nævn mente ikke at sparehensyn kunne berettige kommunen til at tage hjælpen fra personer,
der opfyldte betingelserne for at få hjælp.
Heller ikke den mere indirekte varetagelse af det offentliges økonomi, der består i gennem konkrete afgørelser at
medvirke til en generel forbedring af myndighedens beskatningsgrundlag, er lovlig.
Det er således ulovligt ved ansættelsesbeslutninger at lægge vægt på, om den pågældende har bopæl – og dermed er
skattepligtig – i ansættelseskommunen. Afskedigelsen af en
bibliotekar, som i strid med overenskomsten mellem Vejle
Kommune og bibliotekarforeningen var flyttet til en anden
kommune, blev således ved U 1963.129 H kendt uberettiget.
Kommunens jagt på penge gik også for vidt, da et byråd
som betingelse for at anbefale, at en tysk statsborger fik dansk
indfødsret, krævede at, pågældende tilbagebetalte en arbejdsløshedsunderstøttelse, jf. U 1925.906.
De mest oplagte sager om finansiel magtfordrejning er de
tilfælde, hvor en offentlig myndighed vil tage sig betalt for at
træffe en begunstigende myndighedsafgørelse. I U 1963.349
H forlangte Hvidovre Kommune betaling for at ændre en
servitut om bebyggelsesgrad. Da kommunen selv i sin tid
havde solgt ansøgeren grunden, fremsattes kravet som et tillæg til den oprindelige købesum. Da servitutten var indsat af
byplanmæssige grunde, kunne kun sådanne grunde føre til, at
servitutten blev ændret.
Praksis vedrørende finansiel magtfordrejning er righoldig
og kan bibringe det indtryk, at finansielle hensyn generelt er
ulovlige. Et sådant indtryk er fejlagtigt. I visse sammenhænge
er det ikke alene lovligt, men ligefrem pligtmæssigt, at tage
økonomiske hensyn. Afskedigelser kan gennemføres for at
skabe besparelser, ligesom offentlige serviceydelser må og
skal tilrettelægges, så unødige driftsomkostninger undgås.
5) Lighedsbetragtninger
Kravet om »lighed«stikker dybt i retsbevidstheden og har
fundet udtryk i flere bestemmelser i grundloven. Alligevel har
idealet om lighed spillet en mindre fremtrædende rolle ved
afgrænsningen af, hvilke kriterier der er lovlige, end bl.a.
formålsbetragtninger og retsbeskyttelsessynspunkter. Dette
beror på, at forestillingerne om ensartet behandling og konkre89
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te beslutninger er svære at forene, idet den konkrete afgørelse
netop består i at vurdere et konkret tilfælde og afgøre, om
pågældende borger skal have en ydelse eller pålægges en forpligtelse, som andre ikke får/bliver pålagt. Lighedsbetragtninger har dog stigende betydning for afgrænsningen af, hvilke
kriterier der er lovlige.
Lighedsbetragtningerne støttes for det første på en almindelig lighedsgrundsætning, der går ud på, at det i alt væsentligt
ensartede i retlig henseende skal behandles lige. Som supplement til og præcisering af den almindelige lighedsgrundsætning har der i praksis og i lovgivningen udviklet sig en række
specielle lighedsgrundsætninger, som forbyder, at bestemte
kriterier anvendes i specielle sammenhænge.
Udskillelse af ulovlige kriterier ved hjælp af lighedsbetragtninger forudsætter, at der foretages en sammenligning
mellem sager eller forskellige krav i samme sag. Sammenligningen mellem sager kan foregå i tid, dvs. ske som en sammenligning af samme myndigheds afgørelser efter samme
retsgrundlag truffet på forskellige tidspunkter. En sådan sammenligning er nemmest, når myndighedens afgørelser følger
et bestemt mønster, og det kan konstateres, at mønsteret bliver
fulgt eller bliver brudt. Hvis mønsteret ikke overholdes, må
det undersøges, om de grunde, der anføres til støtte herfor, er
holdbare, eller om bruddet er udtryk for forskelsbehandling.
Det er i disse tilfælde forvaltningen, der skal forklare, hvorfor
den behandler borgere i samme situation forskelligt, og forklaringen skal være god.
Man kan også sammenligne forskellige myndigheders afgørelser på samme retsgrundlag. Hvis den ene myndighed er
overordnet i forhold til den anden, ophæves den underordnede
myndigheds afgørelse som en følge af hierarkiet. Hvis f.eks.
Ankestyrelsen har anlagt en bestemt praksis for tilkendelse af
hjælpemidler, vil underordnede sociale myndigheder være
forpligtet til at følge denne praksis. En fravigelse vil ikke være
udtryk for en krænkelse af lighedsgrundsætningen, men for en
krænkelse af princippet i retssikkerhedsloven om, at Ankestyrelsen som øverste sociale rekursinstans lægger kursen.
Karakteristisk for vanskelighederne ved at underkende
konkrete skønsmæssige afgørelser på grundlag af lighedssynspunkter er ombudsmandens udtalelse i FOB 1978.506 vedrørende Hammel Kommunes afslag på at yde tilskud til et by90
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rådsmedlems deltagelse i et kursus om lokalplanlægning. Det
fremgik af sagen, at vedkommende var medlem af det sociale
udvalg. Ombudsmanden anførte: »Det er klart at der ud fra politiske rimelighedsvurderinger kan være forskellige opfattelser
af kommunalbestyrelsesbeslutninger om kursusdeltagelse som
de omtalte. Men der er efter min opfattelse ikke grundlag for
at anse det kriterium, kommunalbestyrelsen har lagt vægt på –
nemlig om vedkommende kursus angår et emne, der falder
inden for arbejdsområdet for et udvalg, hvoraf vedkommende
kommunalbestyrelsesmedlem er medlem – for usagligt, således at kommunalbestyrelsens beslutninger anses som stridende mod en retligt bindende lighedsgrundsætning«.
I visse tilfælde – især når forvaltningen skal fordele knappe
goder, f.eks. daginstitutionspladser eller tilskudsbevillinger –
opleves anvendelsen af et bestemt kriterium som usaglig forskelsbehandling, f.eks. hvis der gives delvis afslag på institutionsplads alene med henvisning til, at ansøgeren er udlænding.
Den sikre fornemmelse af ulighed har sjældent anden forklaring, end at en anvendelse af netop dette kriterium i den pågældende situation strider mod retsbevidstheden.
I U 1993.727 Ø ansås det for usaglig forskelsbehandling, at
en kommune ophørte med at give elever i private skoler gratis
mælk, mens elever i de kommunale skoler fortsat kunne få.
Det blev oplevet som uretfærdigt, at privatskoleelever ikke fik
tilskud til mælk, når pengene er skattefinansieret, dvs. også er
betalt af privatskoleelevernes forældre.
En række specielle lighedsgrundsætninger er lovfæstede.
Mange af grundrettighederne er også bygget op som diskriminationsforbud, f.eks. foreningsfrihedsbestemmelsen i grundlovens § 78 og den europæiske menneskerettighedskonventions
artikel 11 samt reglerne i § 77 i grundloven og artikel 10 i den
europæiske menneskerettighedskonvention om ytringsfrihed.
Visse kriterier er ved lov kvalificeret som ulovlige ud fra
lighedsbetragtninger. Køn eller kønsbetingede forhold er det i
medfør af ligebehandlingslovene (lov om ligebehandling af
mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov og lov om ligeløn til mænd og kvinder) generelt forbudt at
inddrage i en række sammenhænge.
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Lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold forbyder forskelsbehandling i forbindelse med
afskedigelse på grund af en lønmodtagers medlemskab eller
ikke-medlemskab af en forening. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet udelukker forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion, alder, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering
eller national, social eller etnisk oprindelse. I en vis udstrækning forebygger lov om brug af helbredsoplysninger mv. på
arbejdsmarkedet, at der sker usaglig forskelsbehandling på
grundlag af en lønmodtagers sygdom.
EMK artikel 14 og protokol 12 til konventionen og EUtraktatens artikel 2, 3, 12, 13 og 14 indeholder ligeledes krav
om ligebehandling.
EU-retten bygger på et grundlæggende forbud mod diskrimination mellem medlemslandenes statsborgere (EU-traktatens artikel 6). Forbuddet gælder primært diskrimination af
statsborgere i EU, mens andre landes statsborgere ikke er
beskyttet. Dette kan føre til sammenstød mellem denne specielle lighedsgrundsætning og andre retsgrundsætninger. FOB
2000.410 er et interessant eksempel herpå. I denne sag havde
en irakisk statsborger, A, en italiensk lægeeksamen. Sundhedsstyrelsen antoges at være berettiget til at stille krav til A –
bl.a. sprogkrav – for at A kunne praktisere i Danmark. Havde
A været italiensk statsborger, havde disse krav været i strid
med EU-rettens diskriminationsforbud. Da A som irakisk
statsborger ikke var beskyttet af dette forbud, var spørgsmålet,
om forskelsbehandlingen var i strid med den almindelige lighedsgrundsætning. Det fandt ombudsmanden ikke var tilfældet, idet de krav, styrelsen stillede, var sagligt relevante. At A
blev behandlet anderledes end EU-statsborgere, fandt ombudsmanden ikke kunne tillægges betydning, fordi den »alene
var begrundet i Danmarks forpligtelser som medlem af EU«,
forpligtelsen til ikke at diskriminere mellem unionens borgere.
EU-traktatens artikel 13 bemyndiger EU’s lovgivende institutioner til at fastsætte nærmere regler om ligebehandling og
forbud mod forskelsbehandling. Bemyndigelsen er indtil videre blevet udnyttet til fastsættelse af to direktiver:
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• Direktiv til implementering af ligebehandling uafhængig af
racemæssig eller etnisk oprindelse (2000/43)
• Direktiv til fastlæggelse af et regelgrundlag for ligebehandling i beskæftigelse og ansættelse (2000/78).
Direktiverne er implementeret ved lov nr. 374 af 28. maj 2003
om etnisk ligestilling samt ved en ændring af lov om forbud
mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
EU’s charter om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 21, indeholder en generel beskrivelse af de
EU-retlige ligebehandlingskrav.
Forholdet mellem den almindelige ulovbestemte lighedsgrundsætning og de specielle lighedsgrundsætninger – hvad
enten de er lovfæstede eller praksisfunderede – er ikke helt
afklaret. De specielle lighedsgrundsætninger må formodes at
erstatte den almindelige lighedsgrundsætning. Det er dog
tænkeligt, at den almindelige grundsætning i særlige tilfælde
fortrænger specielle lighedsgrundsætninger, der er fastsat ved
anordning, eller en tilsvarende lavere rangerende skreven
regel. I praksis kommer den almindelige grundsætning desuden til at virke som en residualregel – altså en regel, der faldes
tilbage på, når de specielle ikke gælder eller giver et klart svar.
Den almindelige grundsætning påberåbes hyppigt i sociale
sager af borgere, som er blevet nægtet ydelser, på den måde, at
de henviser til, at andre har fået en tilsvarende ydelse. En
sådan forskelsbehandling er ikke nødvendigvis udtryk for
usaglig forskelsbehandling. Det er naturligvis ikke forskelsbehandling, hvis den, der sammenlignes med, har ret til ydelsen efter lovgivningen, mens den, der klager, ikke har det.
Sammenligningen hjælper heller ikke den klagende, hvis
den sag, der sammenlignes med, er afgjort ulovligt. Der er
flere domme, der klart fastslår, at en ulovlig begunstigelse af
en person ikke forpligter myndigheden til at gentage ulovligheden over for en anden.
I U 2003.388 H søgte A, der var kommet til skade i 1966,
og som i 1968 havde fået erstatning for 10 % invaliditet, sagen
genoptaget. Anmodningen om genoptagelse blev indgivet i
1999. Der var gået mere end 20 år, fra kravet blev stiftet, og
det var derfor forældet, jf. DL 5-14-4. For Højesteret påberåbte A sig de sociale myndigheders praksis om at anse 20-årsfristen for suspenderet. Højesteret frifandt Ankestyrelsen,
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fordi kravet var forældet. At de sociale myndigheder i »enkelte andre tilfælde« efter konkrete vurderinger har anset den 20årige forældelsesfrist for suspenderet, gav efter Højesterets
mening ikke grundlag for at fastslå, at der var sket et brud på
den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning.
Er den afgørelse, der sammenlignes med, ikke ligefrem i
strid med loven, men kan det dokumenteres, at der blev inddraget et ulovligt kriterium, da afgørelsen blev truffet, må
situationen også være den, at klageren ikke får medhold i, at
der er tale om forskelsbehandling. Er der f.eks. givet hjemmehjælp til A, fordi A kender borgmesteren, kan B ikke påberåbe
sig, at han også kender borgmesteren og derfor vil have hjemmehjælp. Og han kan heller ikke få medhold i, at når kommunen tilsyneladende havde favoriseret A på grund af dennes
venskab med borgmesteren, må han, B, kunne få en mere
lempelig bedømmelse end ellers.
Er begge afgørelser, der sammenlignes, lovlige, kan forskellen bero på, at den første afgørelse byggede på en praksis,
som nu er blevet ændret. I dette tilfælde kræver det sikker
dokumentation fra myndighedernes side for, at praksis lovligt
er ændret, og at der ikke er tale om en vilkårlig enkeltstående
fravigelse.
6) Administrativ praksis
Når myndighederne følger en fast administrativ praksis, får
lighedssynspunkter en særlig funktion. For det første må den
etablerede praksis ikke støtte sig på kriterier, der indikerer, at
der foreligger usaglig forskelsbehandling. Praksis får endvidere en vis normerende virkning, således at fravigelsen af praksis i konkrete tilfælde kan blive anset for forskelsbehandling.
En enkeltstående fravigelse af en lovlig administrativ praksis vil som udgangspunkt blive anset for usaglig forskelsbehandling. I retspraksis betegnes sådanne fravigelser ikke altid
som forskelsbehandling, men som afgørelser, der er i strid
med retsgrundlaget. Dette er imidlertid blot en understregning
af, hvor normerende en virkning praksis har, idet den opleves
som en del af selve retsgrundlaget.
Er en fravigelse af praksis udtryk for en generel ændring af
praksis for fremtiden, er lighedsbetragtninger ikke relevante.
Hvis den nye praksis i øvrigt ikke strider mod overordnede
regler, må den betragtes som lovlig. Praksisændringer skal
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dog for at undgå, at der opstår usaglig forskelsbehandling,
meddeles borgerne på en måde, så disse kan indrette sig på
ændringerne. Typisk kræves det både, at praksisændringen bliver offentliggjort på en hensigtsmæssig måde, og at der bliver
givet borgerne et rimeligt varsel til at omstille sig.
Enkeltstående fravigelser af praksis til fordel for en borger
må for så vidt anses for en krænkelse af den almindelige lighedsgrundsætning, hvis ikke der i det konkrete tilfælde foreligger en tungtvejende saglig grund til fravigelsen. Det må
imidlertid erindres, at fravigelsen kan være begrundet i, at
praksis er blevet for rigid, og/eller at praksis som sådan ikke er
lovlig. Eller det kan tænkes, at forskelsbehandlingen må opretholdes, fordi der foreligger tungtvejende undskyldelige
omstændigheder, der taler imod en annullation af afgørelsen,
f.eks. god tro og indrettelse hos borgeren.
Selve det forhold, at der har etableret sig en fast administrativ praksis, får endvidere betydning for vurderingen af, om
praksis er lovlig. Især hvis en bestemt praksis har været fulgt
længe og konsekvent, vil det kunne opleves som usaglig forskelsbehandling, såfremt den administrative praksis underkendes som ulovlig.
I FOB 2000.345 accepterede ombudsmanden således, at
det som en betingelse for at yde medicintilskud krævedes, at
ansøgeren havde et »vedvarende«forbrug af den medicin der
søgtes om tilskud til. Ombudsmanden pegede på, at betingelsen ikke fremgik af lovgivningen. Når den alligevel kunne
anerkendes, skyldtes det, at betingelsen havde støtte i en mangeårig praksis, som også var fremgået af de skiftende vejledninger fra de centrale sociale myndigheder.
7) Menneskerettighedssynspunkter
Beskyttelsen i grundloven af visse rettigheder mod indgreb fra
lovgivers side har retlig betydning, også ud over den udtrykkelige begrænsning i lovgivers kompetence. Indsættelse af sådanne regler i forfatningen tages som udtryk for nogle idealer
af almen karakter, hvis beskyttelse det altid vil være lovligt for
forvaltningsmyndighederne at søge fremmet. Kriterier, der tjener til varetagelse og fremme af disse idealer, må derfor generelt betragtes som lovlige.
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Tilsvarende antages rettigheder, der er beskyttet gennem
internationale konventioner, bl.a. den europæiske menneskerettighedskonvention, at fungere som en overordnet retlig
norm, også ved skønsudøvelse. Se foran i kapitel 3, F.
Afgrænsningen af, hvilke rettighedstyper der må regnes
med til de grundlæggende retlige værdier, er blevet vanskeligere i takt med, at flere og flere emner medtages i internationale menneskerettighedskonventioner. Den danske grundlovs
bestemmelser om frihedsrettigheder kan næppe i denne henseende være afgørende, da grundloven af historiske grunde er
særlig sparsom med regulering af disse spørgsmål. Snarere
kunne der tages udgangspunkt i Den Europæiske Unions charter af 18. december 2000 om grundlæggende rettigheder.
Charteret indeholder dog en række bestemmelser, som næppe
kan tages som udtryk for generelt lovlige formål. Eksempelvis
indeholder artikel 13 en regel om frihed for kunst og videnskabelig forskning. Denne regel kan næppe legalisere, at
kunstneriske eller forskningsmæssige hensyn varetages generelt ved skønsmæssige beføjelser.
Ved afgrænsningen af menneskerettighedsbegrebet som
udtryk for alment lovlige formål bør det vurderes, om rettigheden efter sit indhold, formulering og målsætning sigter på
generelt at beskytte den enkelte borgers retsstilling. Er der tale
om en ren programerklæring, kan den ikke tillægges denne
normerende effekt. Er der på den anden side tale om regler,
med et klart rettighedsbeskyttende sigte, f.eks. artikel 9 om
religionsfrihed og artikel 10 om ytrings- og informationsfrihed, vil den snarere være udtryk for retlige værdier, som myndighederne generelt har tilladelse til at tage hensyn til.
Metoden kan anskueliggøres ved nogle praktiske eksempler på, hvorledes ytringsfriheden er blevet benyttet:
I forbindelse med en gennemgang af det generelle spørgsmål om patienters ret til at udtale sig til pressen under hospitalsophold henviste ombudsmanden i FOB 1977.384 til grundlovens § 77 om ytringsfrihed som et retligt ideal. Ved Odense
Kommunes beslutning om at bortvise en klient fra et af kommunens dagcentre kunne (og burde) der være taget hensyn til,
at baggrunden for bortvisningen var en uoverensstemmelse
mellem klienten og ledelsen af centret, der var opstået i forbindelse med nogle udtalelser, den pågældende var kommet
med i et blad, der blev udgivet på centret, og at bortvisningen
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kunne få karakter af et indgreb i klientens ret til at ytre sig. I
FOB 1983.248 tog ombudsmanden stilling til et forbud mod,
at hospitalspersonalet på hospitalets område informerede patienter og deres pårørende om en verserende faglig konflikt.
Ombudsmanden pegede i denne forbindelse på § 77 i grundloven »som specielle udslag af en noget bredere retspolitisk
idé, der som sådan bør respekteres af lovgivningsmagten«. Så
meget mere måtte synspunktet indgå »som et element i den
afvejning af modstående hensyn, der indgår i grundlaget for
en forvaltningsmyndigheds udnyttelse af beføjelser, der ikke
beror på udtrykkelige lovbestemmelser«.
I FOB 1999.117 vurderedes et skoleblads afvisning af at
optage kritiske indlæg fra faderen til en elev både på grundlag
af princippet i grundlovens § 77 og artikel 10 i den europæiske
menneskerettighedskonvention. Ombudsmanden fandt ikke at
kunne kritisere, at faderen var blevet bedt om at omformulere
indlæggene, bl.a. for at tilpasse dem til læserskaren. Alene at
afvise indlæg, fordi de ikke var positive og venlige, ville dog
efter ombudsmandens mening passe dårligt overens med ytringsfriheden. Et yderligere eksempel findes i FOB 2004.525
som er omtalt i kapitel 1, H.
Metoden illustreres også ved nogle sager om religionsfrihed.
I forbindelse med en stillingtagen til Adoptionsnævnets
praksis med hensyn til godkendelse af medlemmer af Jehovas
Vidner som adoptanter (FOB 1988.121) henviste ombudsmanden bl.a. til reglerne i grundlovens kapitel VII om religionsfrihed og anførte, at dette ideal burde tages i betragtning i
adoptionssager over for medlemmer af den pågældende religiøse bevægelse. I FOB 1989.78 fandt ombudsmanden, at et
vilkår for samværsret for et medlem af Jehovas Vidner, der
forbød, at barnet blev oplært i og deltog i dette trossamfunds
aktiviteter, var udformet på en måde, som greb mere vidtgående ind i den samværsberettigedes religiøse holdninger, end
hensynet til barnets tarv krævede. Ombudsmanden henstillede
derfor, at rækkevidden af vilkåret blev præciseret.
Retten til et familieliv er ikke beskyttet i den danske grundlov, men nyder til gengæld en ganske effektiv beskyttelse i
EMK artikel 8 og navnlig Menneskerettighedsdomstolens
praksis om bestemmelsen.
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I FOB 1982.156 forelå der en risiko for, at en kvindelig
thailandsk statsborger, som det var blevet besluttet at udvise
efter strafudståelse, ville blive skilt fra sine to mindreårige
børn, idet de sociale myndigheder overvejede at nægte at
hjemgive børnene, som var anbragt på en børne- og ungdomspension. Under en drøftelse med Justitsministeriet gav ombudsmanden udtryk for, at han ved vurderingen af udvisningsafgørelsen måtte lægge vægt på, hvorledes børnenes retsstilling ville være ved en effektuering af beslutningen. I den forbindelse pegede han på artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention (om beskyttelse af familielivet). I den
afsluttende bedømmelse af sagen henstillede han, at der blev
skabt yderligere klarhed om børnenes forhold, inden udvisningen blev effektueret.
Artikel 8 blev også nævnt i FOB 1983.205 i forbindelse
med en henstilling om, at adgangen til i henhold til § 67 i
bistandsloven at afbryde forældrenes forbindelse med et barn
der er anbragt uden for hjemmet, blev klargjort og indsnævret.
Artikel 8 blev også anført i FOB 1999.350 samt er inddraget i en del retssager om udsendelse eller udvisning af udenlandske statsborgere blandt andet U 1999.271 H, U 2000.2411
H og U 2003.56 H. I U 2001.1057 H tog domstolen stilling til,
om rockerloven var i strid med blandt andet artikel 8 i EMK.
8) Andre almene kriterier
Også andre kriterier end dem, der kan udledes af regler om
menneskerettigheder, er almene i den forstand, at de er lovlige
i stort set alle sammenhænge.
Til denne kategori hører først og fremmest kriterier, der
tjener til at varetage borgernes interesser. Det er således lovligt at søge at vise borgerne velvilje, tage hensyn til borgernes
gode tro, inddrage humanitære synspunkter, beskytte den
almindelige retsfølelse, undgå at krænke borgernes berettigede
forventninger osv.
Anerkendelse af de nævnte interesser har støtte i såvel ombudsmands- som retspraksis:
I FOB 1995.170 fandt ombudsmanden, at hensynet til retsfølelsen kunne begrunde, at der blev givet afslag til et tvinterview med en indsat i fængsel.
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Samme alment acceptable status har ønsket om at undgå
værdispild, varetagelse af teknisk-administrative hensyn, hensyntagen til retshåndhævelsens effektivitet samt myndighedernes og borgernes ofte fælles interesse i, at de forvaltningsmæssige beføjelser udnyttes med konsekvens.
Der er dog grund til at understrege, at disse kriterier typisk
kun kan være støttekriterier for andre kriterier. De almene
kriterier vil normalt ikke generelt kunne bruges som hovedkriterier. Der kan således ikke ydes hjælpemidler generelt for at
vise velvilje, lige så lidt som en kommune generelt kan give
afslag på visse hjælpemidler, fordi det er det letteste. Forvaltningen kan heller ikke undlade at føre kontrol med, om borgerne opfylder betingelserne for at få hjælp, fordi dette vil
spare ressourcer. Flere af de her omhandlede kriterier kommer
desuden nu og da i konflikt med andre kriterier, f.eks. dem,
der kan udledes af lighedsbetragtninger eller formålsbetragtninger. I en konflikt med sådanne kriterier må disse almene
kriterier normalt vige. Den Sociale Sikringsstyrelse kan ikke
generelt nægte tilladelse til, at udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv, får ophold i landet, for at undgå at blive bundet
til at give tilladelse til andre i tilsvarende situationer.
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C) Skønsafvejningen
1) Generelt om afvejning af kriterier
Den konkrete afgørelse forudsætter en udskillelse af nogle af
de lovlige kriterier, der inddrages i afvejningen, og dernæst en
vægtning af de inddragne kriterier over for hinanden.
De kriterier, der bedømt efter retningslinjerne beskrevet
foran er lovlige, kan som udgangspunkt alle inddrages ved
vurderingen af den enkelte sag. Kriterierne har imidlertid
forskellig tendens – nogle vil tale for et resultat, andre peger i
modsat retning. Hvis en borger har søgt om revalideringshjælp, taler det for ansøgningen, at ansøgeren har rygproblemer og arbejder som portør. Det taler imod, hvis lægerne vurderer, at rygproblemerne kan behandles og vil forsvinde. Hvis
vedkommende godkendes som revalidend, skal der lægges en
erhvervsplan. Hvordan den bør udformes, beror på ansøgerens
evner, hidtidige uddannelse og på hans ønsker. Udfaldet af
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sagen beror på, hvilken vægt der bliver lagt på de enkelte
kriterier.
Forvaltningen er forholdsvis frit stillet med hensyn til at
beslutte, hvilke (lovlige) kriterier der inddrages i den konkrete
sag, samt til at bestemme, hvilken vægt det enkelte kriterium
tillægges. Der er dog retlige grænser, idet visse kriterier er
hovedkriterier, andre er kun bikriterier. Visse kriterier skal
inddrages, dvs. er obligatoriske kriterier, andre er fakultative.
Endelig er der den indlysende grænse, at der kun må lægges
vægt på relevante kriterier, dvs. anvendelsen af kriteriet skal
have hold i sagens oplysninger.
2) Pligtmæssige kriterier
Kriterier, der er beskrevet i skrevne regler, må anses for pligtmæssige. Dette betyder, at sådanne kriterier skal inddrages,
hvis ellers sagens oplysninger giver holdepunkt for det. Det
samme gælder kriterier, der kan udledes af menneskerettighederne, retsbeskyttelseskriterier i øvrigt samt kriterier, der
bringes ind i sagen udefra, f.eks. som et led i en argumentation
fra en part eller i en udtalelse fra en anden myndighed.
Disse kriterier skal forvaltningen således overveje i den
enkelte sag. At kriterierne skal tages under overvejelse, er ikke
det samme, som at sagen skal afgøres, som disse kriterier
tilsiger. Det kan tænkes, at der er modstående lovlige kriterier,
der vejer tungere.
Et klart eksempel på pligtmæssige kriterier findes i reglerne om vurdering af en persons arbejdsevne. Ifølge § 6 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 552 af 19. juni
2003 om arbejdsevnemetoden skal der ved fastlæggelsen af en
persons muligheder for at opnå beskæftigelse lægges vægt på
kriterier, som svarer til dem, der blev beskrevet i forarbejderne
til pensionslovens § 16, og som er citeret foran i dette kapitel i
afsnit B, 1.
Disse kriterier skal inddrages i hvert enkelt tilfælde – vel at
mærke, hvis oplysningerne i sagen giver mulighed herfor. Bekendtgørelsen indeholder ingen vægtning af de enkelte kriterier. Kriterierne kan som udgangspunkt prioriteres frit, men
dog med respekt for det erklærede formål med bestemmelsen.
Nogle af kriterierne må nødvendigvis have status som bikriterier. Det gælder kriterierne »fritidsinteresser« og »sociale netværk«. Omvendt kan der ikke være tvivl om, at kriterierne
100

C) Skønsafvejningen
»helbredsmæssige forhold«, »uddannelse« og »arbejdsmarkedserfaring« må være hovedkriterier. Der er ikke adgang for
kommunerne til at tildele ansøgere, der ikke fejler noget, pension, f.eks. fordi ansøgeren har en negativ holdning til arbejdsmarkedet. Omvendt er det heller ikke berettiget, hvis
kommunen afslår pension til alvorligt syge, fordi deres sociale
netværk er fint. Kriterierne skal kun belyses i den udstrækning, det er relevant. Er der tale om en såkaldt glat sag, f.eks.
en ansøger med betydelig psykisk udviklingshæmning, skal
profilen i sin helhed ikke belyses. Tilsvarende skal ansøgere
med fremskreden sklerose heller ikke have deres omskolingsparathed, fritidsinteresser, uddannelsesforhold osv. belyst. Det
er tilstrækkeligt i disse tilfælde at inddrage de helbredsmæssige forhold. Helbredskriterierne har så væsentlig vægt, at de
øvrige kriterier mister relevans. De første praksisundersøgelser af førtidspensionistsager afgjort efter indførelsen af arbejdsevnemetoden viser da også, at navnlig helbredskriterierne tillægges betydelig vægt.
Til yderligere illustration af afgrænsningen af, hvilke kriterier der er pligtmæssige, kan nævnes FOB 1997.243. En kommune havde givet afslag på at hjælpe en handicappet med at
indrette sin bolig. Kommunen henviste til, at ansøgerens bolig
lå afsides, og at beliggenheden derfor var uhensigtsmæssig.
Nævnet mente, at kommunen burde have lagt vægt på, at ansøgeren havde boet flere år i boligen, uden at den afsides beliggenhed havde skabt praktiske problemer, og ændrede afgørelsen.
Pligten til at inddrage kriterier gælder med det forbehold, at
kun de kriterier, der er nødvendige for at afgøre, om de faktiske oplysninger i den konkrete sag er relevante, er pligtmæssige. Dette forbehold får den praktiske konsekvens, at kredsen
af pligtmæssige kriterier i det enkelte tilfælde ofte indsnævres
meget kraftigt.
Til belysning af tankegangen kan nævnes forældremyndighedslovens §§ 16 og 17 om samværsret for den af forældrene,
der ikke har del i forældremyndigheden over et barn. Statsamtets afgørelser om samværsrettens omfang og vilkårene for
rettens praktiske gennemførelse træffes efter § 19 under hensyn
til, hvad der er bedst for barnet. Nogle hensyn tillægges i praksis særlig vægt, bl.a. at et barn, der er fyldt 12 år, udtaler sig
imod samvær, at barnet har været udsat for mishandling af den
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samværsberettigede, og at forbindelsen mellem barn og den
samværsberettigede har været afbrudt i længere tid. Disse kriterier er obligatoriske, men skal naturligvis ikke inddrages, hvis
det af sagens oplysninger fremgår, henholdsvis at barnet er fem
år, at intet som helst tyder på mishandling, eller at der har været
stabil forbindelse mellem barn og den berettigede osv.
Nogle sager fra praksis viser hvordan denne begrænsning
fungerer:
I FOB 1995.191 udtalte ombudsmanden, at det var lovligt
ved afgørelse af, om samværsret kunne udøves i udlandet, at
lægge vægt på, at der ikke var »fuld sikkerhed for tilbagegivelse af barnet«. I den konkrete sag var det imidlertid tvivlsomt, om kriteriet kunne anvendes, fordi både Danmark og
USA, hvor samværet i givet fald skulle udøves, havde underskrevet en konvention om fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser.
I FOB 1995.199 gav ombudsmanden Justitsministeriet
medhold i, at ved en stillingtagen til en ansøgning om benådning fra en person, der var idømt livsvarigt fængsel, kunne der
lovligt lægges betydelig vægt på et farlighedskriterium. Som
sagen forelå oplyst, var det imidlertid tvivlsomt, om ansøgeren
var farlig, og derfor om et afslag var berettiget.
3) Prioritering
Lovgivningen indeholder i sjældne tilfælde regler om den
vægt, de enkelte kriterier skal have. I andre tilfælde kan det af
lovteksten ses, at et bestemt eller snarere bestemte typer af
kriterier skal veje tungt i afvejningen. Hvilken vægt et lovligt
kriterium skal eller må tillægges af myndighederne, vil imidlertid sjældent være underkastet udtrykkelig regulering.
I en vis udstrækning er der udviklet generelle retningslinjer
om kriteriernes vægt.
Tales der i loven om, at der skal noget særligt til, for at der
kan gives dispensation, kan det være en indikation af, at kriterier, der taler imod dispensation, skal prioriteres højt.
De kriterier, der udledes af menneskerettighederne i grundloven og EMK, skal også generelt indgå med særlig vægt.
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Kriterier, der ligger i kerneområdet af formålet med en
lovbestemmelses formål, skal formodningsvis også prioriteres
højt og skal i hvert fald inddrages.
Almene kriterier såsom værdispild og administrativ konveniens har ikke generelt set høj prioritet og kan næppe tillægges stor vægt i konkurrence med andre højt prioriterede
kriterier.
I FOB 1999.146 havde politiet pålagt en udlænding, der
havde fået afslag på opholdstilladelse og derfor ville blive udsendt, meldepligt. Udlændingen boede på Amager, og ifølge
meldepligten skulle han hver dag melde sig til politiet i Sandholmlejren nord for København. Denne ordning forsvarede
politiet med, at det var lettest for politiet, idet politiet i Sandholmlejren administrerede samtlige meldepligter i Storkøbenhavn. Det havde efter ombudsmandens opfattelse været bedst
stemmende med proportionalitetsprincippet, om myndigheden
havde overvejet, om de administrative fordele kunne være opnået på en måde, der var mindre indgribende. Hensynet til den
enkelte borger vejede tungere end politiets bekvemmelighed.
Socialministeriet hjemsendte i FOB 1999.350 en chilensk
statsborger, fordi denne »havde et vedvarende behov for
hjælp«, jf. den dagældende bistandslovs § 4. Ved hjemsendelsen blev manden adskilt fra sin søn, som boede i Danmark hos
sin mor, med hvem manden havde fælles forældremyndighed.
Ombudsmanden var enig med Socialministeriet i, at det forhold, at manden ikke kunne forsørge sig selv, var et kriterium,
der som udgangspunkt måtte tillægges betydelig vægt. I den
konkrete sag stod det imidlertid over for andre tungtvejende
kriterier, som ministeriet ikke havde inddraget, bl.a. den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8. Ombudsmanden mente bl.a. af denne grund, at afgørelsen burde genoptages. Det blev den, og ministeriet ændrede sin afgørelse.
Hvor kriterier med generel høj prioritet står over for hinanden, f.eks. kriterier for bestemmelsens formål over for menneskerettighedskriterier, har forvaltningen bred beføjelse til at
vælge, hvilke af kriterierne der skal veje tungest.
Forvaltningen har ret til selv at opstille prioriteringsregler,
blot disse holder sig inden for den ramme, som følger af lovgivningen og af ulovbestemte retsprincipper for prioritering.
Sådanne (interne) prioriteringsregler findes i meget stort tal.
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Opstillingen af prioriteringsregler har i praksis en vis normerende virkning, idet det vil stride mod lighedsbetragtninger
at fravige reglen i enkeltstående tilfælde, medmindre der gør
sig særlige forhold gældende, der taler for en sådan fravigelse.
Dette hindrer dog ikke, at en prioriteringsregel kan ændres
med virkning for fremtiden, forudsat at ændringen er sagligt
begrundet og gennemføres under behørig hensyntagen til de
forventninger, reglens eksistens kan have fremkaldt hos borgerne.

Interne regler

Fordele

Ulemper

Eventuelt i strid
med loven

4) Skøn under regel
Interne regler, hvad enten der er tale om cirkulærer, vejledninger, tjenestebefalinger eller fast praksisdannelse, som (udtømmende) opregner de kriterier, der skal lægges til grund, er meget almindelige. Anvendelse af sådanne hjemmelavede regler
har mange fordele. Det er lettere at træffe afgørelse på grundlag af regler end at skønne individuelt. Regler imødekommer
behovet for forudsigelighed og giver dermed borgerne mulighed for at indrette sig, ligesom de mindsker risikoen for usaglig forskelsbehandling.
Interne regler har imidlertid også ulemper. Selv om reglerne har en vis fleksibilitet, vil de i praksis ofte udvikle sig i
retning af at blive ufravigelige. Reglerne kan være til hinder
for, at individuelle eller atypiske forhold bliver belyst og vurderet i de enkelte sager. Og interne regler kan blive sovepuder
og sætte praksis i stå.
Begrænsnings- og afskæringsregler kan være i strid med
det underliggende retsgrundlag. Hvis en beføjelse ikke er
beskrevet præcist i loven, og forventes der samtidig at forvaltningen i hvert enkelt tilfælde foretager en konkret vurdering,
kan en fast intern regel være i konflikt med loven. Om der er
en konflikt, beror i sidste ende på en fortolkning af henholdsvis hjemmelsgrundlaget og den interne regel. Hvis retsgrundlaget ikke giver sikre holdepunkter for slutninger, må egentlige afskæringsregler og regler, der begrænser skønnet kraftigt,
som udgangspunkt anses for ulovlige.
Om en intern begrænsningsregel herefter kan anses for
lovlig, beror på reglens udformning og baggrund, behovet for
standardisering af sagsbehandlingen på det pågældende område samt afgørelsernes art.
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Den sociale lovgivning bygger i vid udstrækning på en
ambition om, at den enkeltes situation skal vurderes og behandles individuelt. Klarest er dette kommet til udtryk i de
bestemmelser, der samlet går under betegnelsen helhedsprincippet. Princippet gennemgås i kapitel 9. Der er i sager, der er
omfattet af denne målsætning, en formodning imod, at forvaltningen er berettiget til at opstille egne faste retningslinjer for
skønnets udøvelse. På den anden side er det sociale område
også præget af masseadministration. Der behandles, ofte under
stort arbejdspres, mange ganske ensartede sager om tillæg til
pension, om betaling af rimelige enkeltudgifter, tildeling af
hjælpemidler mv. Der er således en betydelig tilskyndelse til
at lette administrationen gennem håndfaste hjælperegler. Hertil kommer, at området er undergivet et generelt krav om hurtig sagsbehandling. I samme retning trækker det forhold, at det
er et udgiftstungt område med stort behov for stram budgetstyring. Spændingen mellem kravet om individualisering og
effektiv sagsbehandling viser sig ofte i de konkrete sager.
I FOB 1978.387 havde en kommune fulgt den praksis, at
der ved udmåling af kontanthjælp til studerende kunne bortses
fra formuer på op til 5.000 kr. – men altså ikke større formuer.
Grundlaget for denne praksis var § 39 i den dagældende bistandslov, der gav hjemmel til, at der ved udmåling af kontanthjælp kunne bortses fra en mindre formue, som burde
bevares af hensyn til boligmæssige forhold eller pågældendes
og familiens erhvervs- og uddannelsesmuligheder. Ombudsmanden var enig med Socialministeriet, som anså den beskrevne praksis for ulovlig.
I FOB 1995.400 vedtog et byråd en beslutning om, at »Personer, der er i koma, flyttes på plejehjem«. Denne interne regel
kunne hverken udgøre hjemmel for, at en ældre mand, der var
bevidstløs efter en hjerneblødning, imod sønnens protest blev
anbragt på plejehjem, eller for at afslå at yde hjemmehjælp og
hjemmesygepleje, da sønnen tog faderen hjem til sig selv.
Dommen i U 1993.307 H viser, at formodningen mod opstilling af afskæringsregler ikke kan opretholdes i alle tilfælde,
og at ressourcehensyn efter omstændighederne kan begrunde,
at der opstilles faste regler. Sagen drejede sig om Storkøbenhavns Hyrevognsnævns afslag på en ansøgning fra en vognmand, A, på yderligere en bevilling. A’s ansøgning blev behandlet sammen med i alt 724 ansøgninger om 112 ledige be105
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villinger. Nævnet havde bestemt, at bevilling til vognmænd
kun ville blive udstedt, hvis vognmanden kunne dokumentere
i det foregående kalenderår mindst at have indkørt 220.000 kr.
med den første vogn. A havde indkørt 219.790 kr., og afslaget
var begrundet hermed. Højesterets dom blev formuleret således:
»Af § 2, stk. 1, i bekendtgørelsen om hyrekørsel fremgår at Hyrevognsnævnet ved udøvelsen af sit skøn bl.a. skal lægge vægt på den erfaring
den enkelte ansøger har erhvervet gennem tidligere beskæftigelse som
chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.
For så vidt angår ansøgninger fra vognmænd, indebærer de af nævnet
opstillede og offentliggjorte retningslinjer at der ved udøvelsen af skønnet i første række lægges vægt på kriterierne årligt indkørte beløb og anciennitet, hvilket findes at være en saglig og rimelig målestok for ansøgernes erfaring og kvalifikation i øvrigt. I betragtning af at antallet af ansøgere betydeligt overstiger antallet af ledige bevillinger, finder Højesteret herefter ikke grundlag for at kritisere at disse kriterier er lagt til grund
for den første frasortering af ansøgere, uden at der forinden er foretaget
en nærmere individuel bedømmelse af disse forhold. Det kan heller ikke
kritiseres at nævnet ved afgørelsen af (A’s) ansøgning ikke fandt at burde
tage hensyn til sygedagpengene ved beregningen af det årligt indkørte
beløb og dermed fravige de for 1986 fastsatte retningslinjer.«

Aldersgrænser

Højesteret hæfter sig, som det ses, først ved, at de retningslinjer, der blev brugt, var offentliggjort. Dernæst lagde den vægt
på, at der var tale om frasortering i et ansøgerfelt, der klart
oversteg antallet af bevillinger, og at de to anvendte kriterier
gav et rimeligt fingerpeg om erfaring og kvalifikationer. Højesteret synes at mene, at der blev foretaget en rimelig afvejning
af ressourcehensyn over for hensynet til kvalifikation.
Det er tvivlsomt, om dommens betragtninger kan overføres
direkte til det sociale område. Betragtningerne kan imidlertid
underbygge anvendelse af forholdsvis faste retningslinjer på
vise områder.
Aldersgrænser udgør en særlig problemstilling. Ved krav
om mindste alder, f.eks. for at blive ansat, godkendt som revalidend, få en tilladelse, eller en højeste alder for at kunne forblive i en stilling, vil resultatet ofte blive, at der ikke lægges
vægt på kriterier, der peger i en anden retning end alderskriteriet. Ud over at der sker en indsnævring af skønsudøvelsen,
kan aldersgrænser også føre til en krænkelse af den almindelige lighedsgrundsætning samt eventuelt af diskriminationsfor106

C) Skønsafvejningen
buddet i EU’s direktiv om ligebehandling i beskæftigelse og
ansættelse (2000/78).
Ombudsmanden har flere gange udtalt, at administrativ
opstilling af aldersgrænser i forbindelse med udøvelsen af
skønsbeføjelser må anses for ulovlige.
I FOB 1974.103 (112) havde Undervisningsministeriet udviklet en praksis, hvorefter personer under 25 år generelt var
udelukket fra dispensation til optagelse på RUC. Så længe
retsgrundlaget (ministeriets bekendtgørelse om betingelserne
for adgang til studierne på Roskilde Universitetscenter, § 2)
gik ud på, at dispensation blev givet »efter en samlet vurdering af den enkelte ansøgers muligheder for at gennemføre
studierne på den normerede tid ...«, kunne ministeriet ikke
arbejde med en aldersgrænse, der »ville udelukke eller i hvert
fald praktisk taget udelukke at der blev meddelt dispensation
til personer under 25 år«. I FOB 1977.537 tog ombudsmanden
stilling til Adoptionsnævnets cirkulærskrivelse af 28. oktober
1976 med retningslinjer for godkendelse af adoptanter. Efter
disse retningslinjer burde godkendelse som altovervejende
hovedregel kun meddeles personer, der ikke er ældre end 40 år
for mænds vedkommende og 38 år for kvinders vedkommende. Ombudsmanden tilkendegav flere betænkeligheder ved anvendelse af sådanne aldersgrænser, bl.a. at de rummede en
nærliggende risiko for, at aldersgrænserne i praksis udviklede
sig til at blive ufravigelige. Se også U 1999.614 H og FOB
2005.18-1.
Kravet om en individuel stillingtagen til skønsmæssige
spørgsmål gælder også bevisskøn.
I dommene U 1983.349 H og U 1988.239 Ø blev det fastslået, at spørgsmålet om, hvorvidt en person opfyldte henholdsvis bistandslovens og arbejdsløshedsforsikringslovens
krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, må bedømmes
konkret og ikke på grundlag af generelle antagelser om, at
studerende, henholdsvis lejrchefer på campingpladser, ikke
opfylder betingelsen. Se også U 2005.2355 H.
De omtalte sager viser, at der i praksis er en skepsis over
for interne regler for, hvorledes konkrete skøn og vurderinger
skal foregå. Der er imidlertid ikke tale om et forbud mod, at
skønnet sættes under en regel. Taler gode praktiske grunde
herfor, samtidig med at betænkelighederne ved at arbejde efter
en regel er små, anerkendes interne regler.
107

FOB 1974.103

FOB 1977.537

U 1983.349 H
U 1988.239 Ø

Kapitel 4. Skønsudøvelse

Prioriteringsregler

FOB 1987.201

Respekt for
lovgivningen

FOB 2000.410

5) Lighedsbetragtninger
Kravet om ligelig behandling styrer i en vis udstrækning også
skønsafvejningen. Typisk vil lighedsbetragtninger få størst
praktisk gennemslagskraft, hvor der lovligt er opstillet en intern regel. Ugrundede fravigelser af en sådan regel vil ofte blive betragtet som ulovlig forskelsbehandling.
Idealet om lighed kan også føre til, at en konkret anvendelse af et kriterium fører til, at det samme kriterium i en beslægtet situation må anvendes med tilsvarende vægt. Hertil kræves
dog, at der er tale om situationer med i alt væsentligt ensartet
faktum, at kun få kriterier er relevante, og at disse kriterier i alt
væsentligt er identiske.
Lighedsbetragtninger kan føre til opstilling af ulovbestemte
prioriteringsregler. Disse vil som udgangspunkt være lovlige.
Udvikler de sig til ufravigelige regler, vil de som anført i forrige afsnit kunne støde an på forbuddet mod, at skønnet sættes
under en regel. En ombudsmandssag belyser problemstillingen:
FOB 1987.201 drejede sig om en chauffør, som arbejdede
på overenskomstbasis for DSB. Da han søgte om ansættelse
som tjenestemand, fik han afslag, og det fremgik, at afslaget
udelukkende var begrundet i, at han var stærkt overvægtig.
Denne opprioritering af et enkelt kriterium måtte kræve, at
vægten i særlig grad var en hindring for udnævnelsen som
tjenestemand, enten ved, at den pågældende var uegnet til at
bestride hvervet, eller ved en uacceptabelt høj pensionsrisiko
for staten. Ingen af disse hindringer forelå, han kørte i forvejen som chauffør, og pensionsrisikoen kunne elimineres ved et
forbehold over for kvalificeret svagelighedspension. I realiteten skyldtes afslaget en mekanisk anvendelse af en vejledende
tabel over forholdet mellem ansøgernes højde og vægt. Efter
at dette var blevet afklaret, blev den pågældende ansat på tjenestemandsvilkår. Se også U 1999.614 H.
Ved afvejningen af skønnet skal myndighederne naturligvis
respektere det lovgrundlag, afgørelsen er truffet efter. Lovbestemmelser, som forbyder diskrimination eller kræver ligebehandling, kan også begrænse skønsudøvelsen. I FOB
2000.410 lagdes det til grund, at det ikke var i strid med almindelige lighedsbetragtninger at inddrage hensynet til en
irakisk læges sprogkundskaber ved vurderingen af, om han
kunne praktisere i Danmark. Havde der været tale om en EU108
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statsborger med den samme lægeeksamen, havde Sundhedsstyrelsen imidlertid været afskåret fra at lægge vægt herpå
som følge af EU-rettens diskriminationsforbud.

D) Retsfølgen
1) Vilkår, bibestemmelser mv.
En del sager munder ud i en afgørelse, der har et hovedindhold og nogle dertil knyttede vilkår eller bibestemmelser. Der
kan være tale om betingelser, der skal opfyldes, for at hovedindholdets begunstigelse kan udnyttes af borgeren, eller betingelser om, at afgørelsen falder bort, hvis borgeren foretager
sig forskellige handlinger. Vilkårene kan også have en mere
selvstændig karakter – fungere som et påbud om, at borgeren
skal gøre nogle bestemte ting, når han udnytter afgørelsen.
Endelig kan der være knyttet forbehold såsom tidsbegrænsninger eller bortfalds klausuler til afgørelserne. En kontanthjælpsbevilling kan således tænkes at blive betinget af, at
modtageren tager antabus, at blive udstedt for en på forhånd
tidsbegrænset periode, at have knyttet et tilbagebetalingskrav
til sig eller indeholde påbud om aktivering. Der rejser sig
forskellige retlige problemer i forbindelse med anvendelse af
sådanne vilkår eller bibestemmelser. I første omgang skal det i
det enkelte tilfælde fastlægges, om vilkåret er knyttet sammen
med hovedindholdet som en betingelse, eller om det har en
selvstændig funktion. Det næste problem er at få afklaret, om
der overhovedet kan knyttes vilkår til afgørelsen, samt i bekræftende fald, om der er grænser for, hvilke vilkår der kan
benyttes.
Er der ikke udtrykkelig lovhjemmel herfor, beror det principielt på en fortolkning af retsgrundlaget, om der er mulighed
for at fastsætte vilkår. Der kan dog opstilles nogle tommelfingerregler, der kan hjælpe fortolkningen på vej.
Er der i loven taget stilling til, om der kan fastsættes vilkår,
er det usikkert, om forvaltningen kan benytte vilkår i videre
udstrækning end udtrykkeligt hjemlet i loven. Der er f.eks. en
regel om pligt til tilbagebetaling i forbindelse med pengeydelser efter aktivloven (aktivlovens §§ 91-94), og i servicelovens
§ 41, stk. 4, en regel om, at forældre, der får dækket merudgifter til forsørgelse af et handicappet barn i hjemmet, skal følge
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kommunens anvisning med hensyn til pasning af barnet. Om
der kan knyttes yderligere vilkår til sådanne afgørelser, beror
på en fortolkning af de pågældende bestemmelser. Generelt
kan det dog siges, at der ikke kan opstilles en generel formodning om, at sådanne lovbestemmelser er udtømmende, og at
yderligere betingelser derfor er udelukket. Er lovens regulering af vilkårsadgangen meget detaljeret, er det dog nærliggende at antage, at der udtømmende er gjort op med muligheden for at fastsætte vilkår.
Nogle afgørelsestyper kan ikke forsynes med bibestemmelser. Det gælder for det første afgørelser, der er fuldt lovbundne. Når alle betingelser for at træffe afgørelse er fastsat i loven, bliver der ikke plads for forvaltningen til at individualisere afgørelserne med vilkår eller bibestemmelser. Afgørelser
om folkepension kan således ikke suppleres med vilkår om,
hvad modtageren skal bruge pengene til, hvilken livsførelse
modtageren bør have mv.
Afgørelser, der tilsigter at afklare retsforholdet mellem en
person og omverdenen på en række forskellige punkter, vil
normalt heller ikke kunne individualiseres ved hjælp af vilkår.
Til denne gruppe af kvalifikationsakter (actus legitimii) hører
f.eks. adoptionsbevillinger, vielser og meddelelser af indfødsret. Et ægteskab kan ikke gøres tidsbegrænset eller betinges af,
at der kommer børn.
Afgørelser om sociale ydelser, der tjener som forsørgelsesgrundlag for borgeren, kan normalt kun suppleres med vilkår,
hvis der er udtrykkelig lovhjemmel hertil. Ombudsmanden
fandt i FOB 1977.598, at Morsø Kommunes socialudvalg savnede hjemmel til, som betingelse for at yde en familie hjælp til
gældssanering på grundlag af de dagældende bestemmelser om
personlige tillæg til invalide- og folkepension, at stille krav om,
at familien påtog sig tilbagebetalingskrav med pantesikkerhed.
Hvis der i øvrigt er givet forvaltningen en skønsbeføjelse til
at træffe afgørelse – eller lade være – anføres selve skønskompetencen ofte som argument for, at forvaltningen kan knytte
saglige vilkår til afgørelsen. Alternativet til et vilkår kan meget vel være det set fra borgerens synspunkt mere byrdefulde,
at der gives afslag på en ansøgning om hjælp. Denne retsopfattelse bygger således på en forestilling om det mindre i det
mere. Når forvaltningen skønsmæssigt kan afslå, må den også
kunne imødekomme ansøgningen, men på vilkår. Betragtnin110
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gen kan berettige forvaltningen til at knytte vilkår og bibestemmelser til omsorgsydelser og pengeydelser, som ikke har
forsørgelsesmæssig karakter.
I de tilfælde, hvor der er adgang til at knytte vilkår til
skønsmæssige afgørelser – enten fordi der er hjemmel i loven
hertil, eller det kan accepteres på ulovbestemt grundlag – er
spørgsmålet, hvilke vilkår der må indsættes.
For det første må et vilkår ikke være udtryk for et ulovligt
kriterium. Hvis det er ulovligt ved afgørelsen om tillæg til en
pension at lægge vægt på, at pensionisten tager antabus, kan
der naturligvis heller ikke stilles vilkår om, at pensionisten
indleder en antabuskur.
Om et vilkår er lovligt, beror på, om det har en naturlig tilknytning til den afgørelse, det er gjort til en del af. Efter sygedagpengelovens § 8 kan retten til sygedagpenge standses, hvis
modtageren ikke medvirker til behandling eller forebyggelse
af sygdommen eller følger kommunens anvisninger herom.
Formentlig kan kommunen stille krav om antabusbehandling i
forbindelse med sygedagpengeudbetaling, men kun, hvis dagpengene udbetales på grundlag af en alkoholrelateret sygdom.
I SM D-34-05 bestemte Ankestyrelsen, at en person havde ret
til sygedagpenge på grund af stofmisbrug, hvis misbruget
medførte uarbejdsdygtighed, og hvis stofmisbrugeren modtog
den nødvendige lægebehandling. Derimod bortfaldt sygedagpengene, så længe stofmisbrugeren mod lægens opfordring
undlod at modtage lægelige behandling.
Et vilkår må ikke have karakter af at være en set i forhold
til afgørelsens art og formål tilfældig og ubegrundet begrænsning af borgerens retsstilling. I FOB 2003.426 pegede ombudsmanden på, at en tidsbegrænsning af en bevilling til en
socialpædagogisk friplads i daginstitution kunne være i strid
med SM C-64-01. I denne afgørelse havde Ankestyrelsen givet udtryk for, at der ikke var hjemmel til på forhånd at begrænse en betalingsfritagelse til en forud fastsat periode. I
begge sager benyttede kommunen tidsbegrænsningen til at
nægte at forlænge bevillingen, selv om forholdene hos borgeren ikke var ændret og betingelserne for at tilbagekalde en
løbende bevilling ikke var opfyldt. Tidsbegrænsningen havde
ingen saglig forbindelse til afgørelsens hovedindhold, men
tjente alene til at forbedre kommunens retsstilling i forhold til
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borgeren. Dette fandt både Ankestyrelsen og ombudsmanden
ulovligt.
Normalt har et lovligt vilkår ikke virkning på hovedindholdet, men har selvstændigt retsvirkning, som eventuelt kan
tvangsgennemføres isoleret. Se eksempelvis SM C-060-03
som er omtalt i kapitel 10, A, 3, b. Hvis der lovligt er knyttet
en betingelse til en afgørelse, får tilsidesættelsen af vilkåret
imidlertid betydning for hovedindholdet af afgørelsen. Hvis en
vilkårsovertrædelse betyder, at en afgørelse bortfalder, må det
normalt kræves, at parten får meddelelse om, at myndigheden
mener, at betingelsen er tilsidesat, og at afgørelsens virkninger
ophører. Selv om en vilkårstilsidesættelse ikke direkte udløser
bortfald af afgørelsen, kan overtrædelsen føre til en sagligt
begrundet tilbagekaldelse af afgørelsen.
Underkendes et vilkår som ulovligt, vil underkendelsen
normalt kun føre til vilkårets bortfald og ikke påvirke hovedindholdet. Er vilkåret udtryk for et ulovligt kriterium, kan
afgørelsens hovedindhold dog blive ugyldig, f.eks. hvis en
afgørelse om at optagelse af et barn i daginstitution er betinget
af betaling af et beløb under bordet til pladsanviseren.
2) Proportionalitetsprincippet
Ved valget mellem flere mulige udformninger af afgørelsens
indhold er forvaltningen forpligtet til ikke at gå videre med
hensyn til at påføre borgerne flere byrder, end formålet tilsiger.
Ifølge proportionalitetsprincippet må forvaltningen ikke
udforme retsfølgen på en mere byrdefuld måde, end de lovligt
inddragne kriterier giver holdepunkter for. Især i forhold til
afgørelser, der indeholder et element af sanktion over for en
borger, har princippet stor praktisk betydning.
I FOB 1999.80 var en mand blevet slettet som medlem af
en a-kasse, fordi han ikke rettidigt havde indbetalt 783 kr. i
kontingent. Manden troede fejlagtigt, at han med frigørende
virkning kunne deponere beløbet og havde derfor gjort dette.
Under hensyn til, at Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring
ikke havde vejledt medlemmet om, at deponeringen ikke var
frigørende, samt under hensyn til, at afgørelsen ramte manden
økonomisk særdeles hårdt, idet han bl.a. mistede retten til
overgangsydelse, mente ombudsmanden, at afgørelsen var i
strid med proportionalitetsprincippet jf. også U 1999.1916 Ø.
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E) Tilsidesættelse af retsgrundsætningerne ...
3) Andre grænser for retsfølgen
De almindelige retskildesynspunkter, som er afgørende for
afgrænsningen af lovlige kriterier, får også betydning for retsfølgevalget. Forvaltningen må ikke vælge et jobtilbud, fordi
kommunen derved kan skaffe sig billig arbejdskraft. Det er
heller ikke lovligt at anvende frivillig anbringelse af et barn
uden for hjemmet, fordi kommunen derved slipper for den
mere besværlige procedure, der skal anvendes, hvis anbringelsen sker tvangsmæssigt. Kommunen må således ikke presse
forældrene til at gå frivilligt med eller for den sags skyld overtale dem med tilbud om ekstra økonomisk hjælp.
Forvaltningen er forpligtet til at formulere afgørelsen med
en vis grad af præcision. Er der tale om en bebyrdende afgørelse, må borgeren have besked om, hvilken pligt der er blevet
pålagt, og en begunstigende afgørelse må ikke formuleres som
et tag-selv-bord.
Inden for visse rammer kan det dog være rimeligt i forhold
til parten og den samfundsinteresse, afgørelsen skal varetage,
at der gives parten et vist spillerum for opfyldelsen af pligter
eller udnyttelse af fordele. Retsfølgen må blot ikke blive så
upræcis, at der er risiko for, at parten bruger sin valgfrihed til
at opnå uacceptable fordele. Den upræcise angivelse af, hvad
afgørelsen går ud på, kan desuden gøre det vanskeligt for
borgeren at overskue sin retsposition. I forhold til parter, der
ikke er sagkyndige, kan uklarheden give anledning til, at parten ikke bliver i stand til at opfylde eventuelle byrdefulde
elementer i afgørelsen. En vis præcisering må kræves.
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Procedurefordrejning

Klarhed

Uklare afgørelser

E) Tilsidesættelse af retsgrundsætningerne ...
om skønsudøvelse
Både domstolene, Folketingets Ombudsmand og de sociale
klageinstanser er i deres prøvelse begrænset til at tage sig af
retlige spørgsmål.
Skønsspørgsmål anses ikke for retlige spørgsmål. Hvad der
hører til skønsspørgsmål, er imidlertid ikke altid klart.
De retlige grænser for skønsudøvelsen, der er beskrevet
foran under A)-D), bliver alle sammen kontrolleret, dvs.
spørgsmål, om et kriterium er lovligt, om det lovligt kan anvendes i den givne sammenhæng, er undergivet kontrol fra
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domstolene, ombudsmanden og de administrative klageinstanser. Det samme gælder myndighedens pligt til at inddrage
kriterier, overholdelse af regler om vægtning af kriterier, om
skønnet ulovligt er sat under en regel, samt om det har været
berettiget at knytte vilkår til en afgørelse, om retsfølgen er forholdsmæssig, samt om afgørelsen er blevet for upræcis. Hvor
dybtgående prøvelsen er i det enkelte tilfælde, beror på en
række faktorer, se nærmere gennemgangen i kapitel 11. Efter
omstændighederne kan prøvelsen være helt tilbundsgående.
Uden for prøvelse falder myndighedernes prioritering af
lovlige kriterier, hvis der ikke er fastsat regler herom. Med
andre ord: Den rene skønsafvejning er fritaget for kontrol.
Dette gælder dog alligevel ikke altid, idet især Ankestyrelsen i
kraft af sin retsskabende funktion kan opstille prioriteringsregler på baggrund af konkrete sager.
Hvis myndighederne har overtrådt de retlige rammer for
skønnet, bliver afgørelsen som udgangspunkt ugyldig. Dog vil
anvendelsen af ulovlige kriterier eller ulovlig vægtning af
lovlige kriterier efter omstændighederne kunne anses for uvæsentlige mangler, hvis der i sagen er inddraget andre lovlige
kriterier, som har kunnet bære afgørelsen.
Selv begunstigende afgørelser underkendes som udgangspunkt. Dog vil afgørelsen kunne blive opretholdt, hvis borgeren har været i god tro og har indrettet sig på begunstigelsen.
En uproportional retsfølge vil i sagens natur altid blive
underkendt som ugyldig. Et ulovligt vilkår vil normalt blive
ugyldigt uden at afgørelsens hovedindhold påvirkes.
Er en bebyrdende afgørelse for uklar i sin angivelse af retsfølgen, bliver den ugyldig. Vestre Landsret ophævede i U
1995.151 V således en tvangsfjernelse af et barn som ugyldig,
da planen for barnets anbringelse hverken omtalte anbringelsesmulighed eller indeholdt en beskrivelse af den påtænkte
behandling af barnet eller en angivelse af, hvilke foranstaltninger der påtænktes iværksat for familien. Parternes retsstilling blev derved for usikker og afhængig af de behandlende
myndigheders løbende udfyldning af den åbent formulerede
afgørelse.
Er en begunstigende afgørelse uklart formuleret, fortolkes
den i praksis til fordel for borgeren.
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A) Det forvaltningsretlige kompetencebegreb
Ordet kompetence anvendes i daglig tale ofte som betegnelse
på kvalifikationer og evner hos en person. Der tales om en
kompetent person, om kompetenceudvikling osv. I forvaltningsretten bruges udtrykket om opgavefordelingen mellem
forskellige offentlige myndigheder. De opgaver og beføjelser,
der tilkommer det offentlige som sådan, fordeles på et stort
antal forskellige forvaltningsorganer eller forvaltningsmyndigheder. Kompetence er således betegnelsen for den offentligretlige beføjelse, der er tillagt et forvaltningsorgan.
Nu og da tales der i flæng om hjemmel og kompetence. At
en myndighed har hjemmel til at træffe en afgørelse, benævnes til tider som udtryk for, at myndigheden er kompetent til at
træffe afgørelse. Sådan bruger forvaltningsretten ikke kompetencebegrebet. Når der tales om kompetence, tales der altid
om lovhjemlede opgaver. Problemet er således ikke, om der
kan træffes en afgørelse af den pågældende type, men hvem
der har ret til at træffe afgørelsen.
Modstykket til kompetence er inkompetence. Med den definition på kompetence, der er anført her, foreligger der inkompetence, hvis en forvaltningsmyndighed udøver en beføjelse, der lovligt er henlagt til en anden forvaltningsmyndighed. Hvis det sociale nævn i hovedstadsregionen træffer en
afgørelse, som efter reglerne skulle træffes af Ankestyrelsen,
foreligger der således inkompetence. Tilsvarende, hvis en afgørelse, der henhører under Gentofte Kommune, bliver truffet
af Gladsaxe Kommune.

115

Opgavefordeling

Ikke hjemmel

Inkompetence

Kapitel 5. Kompetence

B) Det danske forvaltningsapparat i hovedtræk
Konstant
ændringer

Departement

Ministerium

Forvaltningen kan organiseres på mange måder og er ustandselig under forandring. Nye opgaver skal løses og henlægges
enten til bestående myndigheder eller til organer, der oprettes i
den forbindelse. Der er hele tiden bestræbelser i gang på at effektivisere forvaltningens arbejde, optimere retssikkerheden,
ændre den ressourcemæssige prioritering af opgaverne, krav
fra overordnede retskilder, f.eks. EU-retten, om ændret opbygning af forvaltningsapparatet.
Den seneste modernisering er gennemført i forbindelse
med en strukturreform, hvis røde tråd har været at etablere
større forvaltningsenheder end tidligere. Der er i den forbindelse sket en sammenlægning af kommuner, hvis antal er blevet reduceret fra 279 til 98. Amtskommunerne er blevet reduceret fra 13 til 5, ændret i størrelse og kaldes nu regioner. De
14 statsamter er blevet afløst af 5 regionale statsforvaltninger,
som ledes af en direktør i stedet for de tidligere amtmænd.
AF-regionerne er blevet afløst af 4 beskæftigelsesregioner.
Der dog i det danske forvaltningsapparat en grundstruktur,
som trods alle forandringerne opretholdes.
Forvaltningen består af statsforvaltningen, kommunalforvaltningen samt andre forvaltningsorganer. Herudover findes
en række organer, der er en mellemting mellem offentlige og
private organisationer.
1) Statsforvaltningen
Statsforvaltningen er opdelt i en række sideordnede pyramider, i spidsen for hvilke der er placeret et departement. I spidsen for departementet står en minister. Den daglige ledelse
varetages af en embedsmand, en departementschef, som står
umiddelbart under ministeren. Det særegne ved systemet er, at
departementet ledes af en politiker, som har både det politiske
og det administrative ansvar for, hvad der foregår.
De fleste departementer benævnes sådan, f.eks. Socialministeriets departement og Beskæftigelsesministeriets departement. I daglig tale benyttes ofte betegnelsen et ministerium
om departementet. Nu og da bruges denne vending om hele
ministerområdet, dvs. departementet og de underordnede styrelser.
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Direktoraterne er underordnede organer i forhold til et departement. Direktoratets leder er en embedsmand, en direktør
eller en styrelseschef. Ligesom departementerne er direktoraterne landsdækkende, dvs. de hører til centraladministrationen.
Direktoraterne har flere forskellige betegnelser. Nogle har direktoratsbetegnelsen, f.eks. Arbejdsdirektoratet. Andre kaldes
inspektorater eller styrelser. Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Den Sociale Sikringsstyrelse, Styrelsen for
Social Service osv. er således alle direktorater.
Med til centraladministrationen hører desuden en række
landsdækkende nævn eller råd. Nævnene har ofte rådgivende
opgaver i forhold til den øvrige del af centraladministrationen,
f.eks. Arbejdsmiljørådet, Det Centrale Beskæftigelsesråd, Tilsynsrådet for Arbejdsløshedsforsikringen, Det rådgivende
Praksisudvalg, Børnerådet og Det Centrale Handicapråd. Andre er centrale klageinstanser, f.eks. Ankestyrelsen, herunder
Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet. Visse nævn administrerer tilskudsordninger, f.eks.
forskningsrådene. Atter andre er kollegiale ledelser af administrationsgrene, f.eks. Bestyrelsen for Socialforskningsinstituttet.
Med til statsforvaltningen hører endelig et antal lokale eller
regionale statsorganer, der er lokale repræsentanter for landsdækkende forvaltningsgrene. Det drejer sig eksempelvis om
beskæftigelsesregioner og de regionale arbejdstilsynskredse.
Både historisk og strukturelt har de 5 regionale statsforvaltninger en særlig betydning. Hver statsforvaltning ledes af en
direktør og har især opgaver som første instans i familieretlige
sager og er sekretariat for de sociale nævn, beskæftigelsesankenævnene og de psykiatriske patientklagenævn. Statsforvaltningerne fører endvidere tilsyn med kommunernes og regionernes overholdelse af lovgivningen.
Andre statsorganer har ikke særlige geografisk begrænsede
opgaver, men yder en landsdækkende særlig sagkyndig service, f.eks. universiteterne, landsarkiverne, National vidensog specialrådgivningsorganisation (VISO), Tilbudsportalen,
Den uvildige Konsulentordning og Socialforskningsinstituttet.
Organiseringen af de enkelte departementer og ministerområder er indbyrdes forskellige. Nedenfor vises et eksempel på,
hvorledes et nyligt omorganiseret ministerområde, Beskæftigelsesministeriet, er opbygget:
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2) Kommunalforvaltningen
Landet er opdelt i 98 kommuner.
I spidsen for en kommune står kommunalbestyrelsen (byrådet), hvis medlemmer vælges i henhold til den kommunale
valglov. Fra byrådet udgår et varierende antal stående udvalg
med administrative opgaver inden for de forskellige kommunale forvaltningsgrene. Meget ofte er der ud over et økonomiudvalg et udvalg, der tager sig af sociale sager, et socialudvalg
samt derudover et ejendomsudvalg, et skole- og kulturudvalg
og et teknisk udvalg. Kommunalbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en borgmester, der ud over stillingen som for118
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mand for kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget er daglig
leder af den kommunale administration. Endelig er der til
kommunerne knyttet en administration, hvis indretning og opbygning besluttes af kommunalbestyrelsen.
Visse kommuner har mulighed for at etablere magistratsstyre. For øjeblikket er denne styreform kun anvendt i Århus
Kommune. I en magistratsstyret kommune er der ikke stående
udvalg. I stedet er kompetencen tillagt de enkelte medlemmer
af magistraten.
Kommunerne driver en række institutioner såsom daginstitutioner, plejehjem, folkeskoler, bosteder, dagcentre mv.
Kommunerne får deres indtægter i form af tilskud fra staten, brugerbetaling samt opkrævning af skat. Der gælder en
særlig retsgrundsætning, kommunalfuldmagten, som berettiger kommunerne til at anvende deres indtægter til at varetage
opgaver, som ikke er omtalt i lovgivningen.
Kommunerne er kun undergivet statslig kontrol i den udstrækning, det er bestemt ved lov. De fem statsforvaltninger
fører et lovbestemt tilsyn med kommunerne, ligesom der er
lovhjemmel for, at et stort antal kommunale afgørelser kan
påklages til statslige myndigheder.
3) Regioner
Landet er inddelt i fem regioner. Regionerne, som med virkning fra 1. januar 2007 afløste amtskommunerne, styres af
regionsråd, der vælges efter den kommunale valglov. Formanden for regionsrådet vælges af rådet blandt dets medlemmer og benævnes regionsrådsformand. Rådet nedsætter udvalg, og der er tilknyttet en administration til at varetage rådets
daglige opgaver. Rådet er forpligtet til at nedsætte et forretningsudvalg. Dette udvalg svarer til kommunernes økonomiudvalg.
Regionerne er ligesom kommunerne selvstændige retssubjekter. Regionernes afgørelser kan således kun påklages til
andre myndigheder, hvis det er hjemlet i lov, og regionen er
ikke undergivet instruktionsbeføjelser fra andre, medmindre
dette er bestemt ved lov. Det kommunale tilsyn fører samme
kontrol med regionerne som med kommunerne. En række
afgørelser kan med særlig lovhjemmel påklages til statslige
myndigheder.
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Regionerne varetager sygehusvæsenets opgaver, regionale
udviklingsopgaver, driver og udvikler tilbud på det sociale
område for udsatte grupper med særlige behov, varetager
opgaver vedrørende specialundervisning, opretter trafikselskaber samt varetager en række regionale miljø- og planlægningsopgaver.
Regionerne kan ikke påtage sig andre opgaver end dem,
der er nævnt i lovgivningen. Kommunalfuldmagten gælder
således ikke for regionerne.
Regionerne modtager et generelt tilskud fra staten, et
grundbidrag fra kommunerne til sundhedsområdet samt et udviklingsbidrag ligeledes fra kommunerne. Regionen har ikke
ret til at opkræve skat.
4) Andre organer
Både centralt og lokalt findes en række offentlige organer,
som falder uden for den traditionelle opdeling i statslige og
kommunale myndigheder. På centralt plan kan nævnes Statens
Øjenklinik, John F. Kennedy Instituttet, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsmiljørådets Servicecenter, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, Danmarks Statistik, Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet. Til denne gruppe hører også en række lokale og regionale nævn og råd såsom skolebestyrelser, adoptionssamråd, huslejenævn, de sociale nævn,
beskæftigelsesankenævn, lokale og regionale beskæftigelsesråd samt psykiatriske patientklagenævn.
5) Halvoffentlige organer
En del opgaver, der ligner dem, som klart offentlige myndigheder udøver, varetages af organer, der er oprettet på privatretligt grundlag, men med betydelig offentlig indflydelse både i
kontrolmæssig og økonomisk henseende.
Inden for det sociale område i videste forstand udføres
mange opgaver af sådanne organer. Arbejdsløshedsforsikringsloven administreres i første instans af arbejdsløshedskasser. En del af beskæftigelsesindsatsen skal udføres af private
aktører. Mange dag- eller døgninstitutioner er organiseret som
selvejende institutioner. En række foreninger, fonde og institutioner varetager omsorgs-, uddannelses- og forsørgelsesopgaver, f.eks. SR-Bistand, Boligfonden for enlige mødre og Fædre, Dannerhusets Kvindecenter, Dansk Røde Kors, Dansk
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Flygtningehjælp, Familieplejen Danmark, Foreningen til støtte
for mødre og Børn, KFUM og KFUK’s sociale arbejde, Omsorgsorganisationernes Samråd og Kolonien Filadelfia. Nogle
af, men ikke alle disse organer er omfattet af forvaltningsloven
og offentlighedsloven. Andre anses for private og falder uden
for den generelle forvaltningslovgivning. Derimod er de alle i
større eller mindre grad omfattet af principper, f.eks. forbuddet
mod usaglig forskelsbehandling, som også gælder for rent
offentlige forvaltningsmyndigheder.
Inden for det sociale område anses det for rimeligt, at private, der administrerer opgaver for den offentlige forvaltning,
bør være undergivet samme regler som de myndigheder, der
har givet dem opgaven. Når en kommune overlader opgaver
efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om social service til andre end offentlige
myndigheder, er disse således omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. LOR § 43, stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan ifølge LASB § 27, stk. 2, fastsætte
regler om krav til sagsbehandlingen i forhold til den opgave,
der udføres, når staten overlader opgaver efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats til andre aktører.
6) Principperne for opgavefordelingen
Det danske forvaltningsapparat er meget stort og omfatter talrige forskellige forvaltningsorganer. Fordelingen af opgaver på
disse mange organer sker typisk efter saglige eller stedlige kriterier. Der tales om saglig kompetence, når en opgave er henlagt
til et organ, fordi dette med hensyn til personalesammensætning, uddannelse, opbygning, ressourcer osv. er egnet til at løse
opgaven. De opgaver, der er tillagt Den Sociale Sikringsstyrelse, er fordelt efter opgavens art og således ud fra saglige kompetenceovervejelser. Tilsvarende har saglige overvejelser ligget
bag henlæggelsen af opgaver til de sociale nævn frem for til
beskæftigelsesankenævn eller til Søfartsstyrelsen. En række
myndigheder er sagligt set ligestillede, men har geografisk
afgrænsede kompetenceområder. I disse tilfælde er fordelingen
sket efter stedlige kriterier. Der tales om stedlig kompetencefordeling. Fordelingen af opgaverne mellem 5 forskellige sociale
nævn er udtryk for en stedlig kompetencefordeling.
Det hænder endvidere, at varetagelsen af en opgave deles
mellem flere myndigheder ud fra nogle saglige overvejelser.
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Afgørelsen om at anvende personlige alarmer eller pejlesystemer på personer med betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse træffes ifølge servicelovens § 125 af kommunen, men skal ifølge § 130 godkendes af det sociale nævn,
hvis beslutningen træffes mod pågældendes vilje. Der tales i
disse tilfælde om en funktionel kompetencefordeling.
Hvis kompetencefordelingen tilsidesættes, tales om inkompetence. Overtrædes en saglig kompetenceregel, tales om saglig inkompetence. Tilsvarende tales om stedlig inkompetence
og funktionel inkompetence, hvis tilsidesættelsen angår regler,
der fordeler kompetence efter disse kriterier. Om der er tale
om den ene eller anden type inkompetence, kan få betydning
for, om fejlen fører til, at den trufne afgørelse bliver ugyldig.

C) Den sociale sektor
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1) Kompetenceregler i lov
Udgangspunktet er, at både oprettelsen af de myndigheder, der
skal varetage opgaverne, og fordelingen af opgaverne blandt
dem sker ved lov. Inden for det sociale område er myndighedsstrukturen fastlagt i to love: Lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område (LOR) og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
(LASB). De to styrelseslove hviler på generelle forudsætninger om, hvorledes de sociale opgaver fordeles. Den præcise og
detaljerede opgavefordeling sker i øvrigt gennem den øvrige
sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Retssikkerhedsloven bygger på en forudsætning om, at de
fleste borgerrelaterede sociale opgaver varetages af kommunerne i første instans. Dette indebærer, at kompetencen til at
træffe konkrete afgørelser over for borgerne normalt ligger
hos byrådet. Afgørelser om hjælp til enkeltpersoner kan dog
ikke behandles af kommunalbestyrelsen, men skal henlægges
til et særligt udvalg, der skal behandle sager om hjælp til enkeltpersoner (LOR §§ 17 og 40). Dette udvalg kaldes personsagsudvalget. Sager om hjælpeforanstaltninger over for børn
behandles dog af et andet særligt udvalg, børn og ungeudvalget – jf. LOR §§ 18-21.
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Kommunerne skal endvidere have ældreråd, klageråd og
handicapråd, som har rådgivende funktioner over for kommunalbestyrelsen.
Retssikkerhedsloven indeholder de grundlæggende regler
om nogle af de statslige sociale myndigheder, dvs. de sociale
nævn, Den Sociale Sikringsstyrelse og Ankestyrelsen. Ligeledes fastlægges hovedtrækkene i det sociale ankesystem såsom
reglerne om, hvad der kan påklages, hvem der er klageberettiget, klagefrister, opsættende virkning, klageinstansernes prøvelsesadgang og sanktionsmuligheder. Den særlige automatiske domstolsprøvelse i sager om frihedsberøvelse og anden
tvang inden for socialretten er ligeledes reguleret (§ 73). Såvel
Det Centrale Handicapråds som Børnerådets virksomhed er
behandlet i LOR, jf. §§ 87 og 88.
I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats findes regler om organisationen og opgavefordelingen blandt de organer, der er ansvarlige for varetagelsen af
beskæftigelsesindsatsen. Denne indsats udøves efter loven af
kommunerne, jobcentre, beskæftigelsesregionerne, beskæftigelsesrådene, Arbejdsmarkedsstyrelsen, andre aktører, beskæftigelsesankenævnene samt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Retssikkerhedslovens sagsbehandlingsregler samt
klageregler gælder for de kommunale beskæftigelsesmyndigheder samt delvis for nogle af det statslige beskæftigelsesmyndigheder. Beskæftigelsesmyndighederne er kompetente til
og har ansvaret for, at der ydes service over for virksomheder,
der mangler arbejdskraft, og borgere, der har beskæftigelsesproblemer (vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik,
støtte til jobsøgning, ansættelse i fleksjob, jobplaner, revalidering, opfølgning på sygedagpenge, den beskæftigelsesrettede
del af integration af udlændinge, arbejdsevnevurderinger og
kontrol med rådighedsforpligtelsen).
Staten skal forestå den virksomhedsrettede indsats og har
arbejdsløshedsforsikrede ledige som målgruppe. Kommunerne
skal tage sig af borgere, der modtager kontanthjælp, starthjælp, revalidender, sygedagpengemodtagere samt andre, der
har nedsat arbejdsevne.
Den grundlæggende indsats foregår i jobcentre. Hver kommune har pligt til at oprette et jobcenter, hvor staten og kommunen samarbejder om at sikre en sammenhængende indsats
over for borgere og virksomheder om beskæftigelsesindsatsen
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(LASB § 15). Jobcentrene har både statslige og kommunalt
ansatte medarbejdere. Stat og kommune har hver især arbejdsgiverkompetencen over for deres ansatte i centret, ligesom
ansvaret for centrets forskellige opgaver er delt mellem stat og
kommune. Centrene har både en statslig og en kommunal
leder. De ansatte i jobcenteret kan dog efter aftale mellem de
ansvarlige ledere udføre opgaver på tværs, således at statsansatte kan varetage kommunale opgaver, og omvendt kommunale medarbejdere kan udføre statslige opgaver. Der er hjemmel i LASB § 16 til, at de ansatte i jobcenteret får delegation
til at udføre myndighedsopgaver på tværs af hierarkiet. Jobcentrenes opgaver og organisation er nærmere reguleret i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
I de såkaldte pilotcentre har beskæftigelsesministeren delegeret de statslige opgaver til kommunen, og samtlige medarbejdere i disse centre er kommunalt ansatte (LASB § 18).
Regionsdirektøren overvåger sammen med det regionale
beskæftigelsesråd den indsats, der foregår i jobcenteret. Direktøren stiller endvidere ekspertviden til rådighed for centeret
samt sørger for aftaler med andre aktører, der er til rådighed
for centeret. Er beskæftigelsesindsatsen i centeret ikke tilfredsstillende, kan regionsdirektøren indgå skriftlig aftale med
centeret om at forbedre indsatsen samt kan indstille til ministeren, at han tilbagekalder en eventuel delegation af statens
opgaver til et kommunalt center eller pålægger de ansvarlige i
centeret at anvende andre aktører.
Klager over statens og kommunens afgørelser i jobcentret
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan indbringes for
beskæftigelsesankenævnet (§ 128, stk. 1, i beskæftigelsesindsatsloven).
En blanding af en beskæftigelsesmæssig indsats og social
opgave er henlagt til Arbejdsskadestyrelsen, som træffer afgørelse om tilskadekomne arbejdstageres ret til arbejdsskadeerstatning. Styrelsens afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen.
De administrative regler på området fastsættes af beskæftigelsesministeren, under hvem arbejdsskadeserstatningsloven også
sorterer.
Det er i almindelighed myndigheden det sted, borgeren har
ophold, der er stedlig kompetent myndighed, jf. §§ 9 og 9a i
LOR. § 9 a, stk. 4, indeholder detaljerede regler om, hvor
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ægtefæller og mindreårige børn har ophold. Et barn har normalt ophold, hvor forældrene har ophold. Børn, der er anbragt
uden for hjemmet, har dog selvstændigt ophold i den kommune, der har truffet afgørelsen om anbringelsen, uanset om
forældrene har en anden opholdskommune, jf. § 9, stk. 2.
2) Kompetencefordeling på anden måde end ved lov
a) Grundlovens § 14
Visse kompetencefordelingsspørgsmål kan ikke besluttes ved
lov, men alene ved en regeringsbeslutning. Det drejer sig om
beslutninger om forretningernes fordeling blandt ministrene,
jf. grundlovens § 14. Skulle en opgave være tildelt en minister
ved lov, er denne del af loven for så vidt ugyldig som lov. Da
love vedtages af regeringen og Folketinget i forening, jf.
grundlovens § 3, vil sådanne beslutninger imidlertid være
gyldige som regeringsbeslutninger. Den praktiske konsekvens
er, at en sådan »lovbestemmelse«kan ændres ved en regeringsbeslutning.
b) Delegation
Endvidere kan der ske en fordeling ved, at den kompetente
myndighed træffer beslutning om at overføre hele eller dele af
kompetencen til en anden myndighed eller person. Der tales
om, at kompetencen overføres ved delegation.
I praksis foregår sådanne overførsler eller viderefordelinger
af kompetence på forskellige måder og i forskelligt omfang.
Den opgave, der delegeres, kan være af ren intern karakter,
f.eks. beføjelsen til at foretage indkøb for myndighederne. Det
kan imidlertid også dreje sig om kompetencen til at træffe
afgørelse enten i form af anordninger eller konkrete afgørelser
i forhold til borgerne. Delegation kan omfatte alle afgørelsestyper på et sagsområde eller en enkelt konkret foreliggende
sag. Delegation kan være tidsbegrænset eller ske på ubestemt
tid. Overdragelsen kan begrænse sig til sagsbehandlingen,
mens selve afgørelsen bibeholdes hos den, der delegerer. Delegationen kan også bestå i, at det overlades til en anden myndighed eller en privat at forestå den praktiske udførelse af en
besluttet afgørelse.
Delegation er ikke uden videre lovlig. Er der hjemmel i lov
til delegationen, vil der normalt ikke være retlige problemer.
Det må dog antages, at der er en yderste grænse, der følger af
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grundlovens § 3 for, hvor vidtgående delegationer en myndighed kan få bemyndigelse til. Delegation kan i en vis udstrækning også ske på ulovbestemt grundlag. I fremstillingen nedenfor er det navnlig de ulovbestemte tilfælde af delegation,
der haves for øje.
Det anerkendes, at delegation er lovlig i visse tilfælde, selv
om der ikke er lovhjemmel hertil. Om delegation kan ske på
ulovbestemt grundlag, beror på en vurdering af de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at anerkende delegationen
samt de administrative fordele, der er knyttet hertil. Ved vurderingen af, om en delegation er lovlig, skal der således tages
hensyn til, om delegationen omfatter myndighedsudøvelse i
forhold til borgerne eller faktisk forvaltningsvirksomhed. Det
første er betænkeligt, mens det sidste er mere acceptabelt. Det
spiller endvidere en rolle, om delegationen er generel eller
konkret, om den er tidsbegrænset eller uden grænser i tid,
hvem der foretager delegationen, og hvem der delegeres til.
Har den delegerende myndighed ret til at udstede ordrer til
den, der modtager delegationen, om, hvorledes delegationen
benyttes, reduceres betænkelighederne ved delegationen. Ligeledes vil betænkelighederne blive mindre, hvis den delegerende kan tilbagekalde delegationen, gribe ind i konkrete tilfælde med omgørelse eller genoptagelse af sagen, samt hvis
borgeren har ret til at klage til den delegerende myndighed
over de afgørelser, der er delegeret. Omvendt er det betænkeligt, såfremt kompetencen overføres til en myndighed/instans,
som borgeren ikke kan klage over, som er uden tilsyn eller
kontrol fra den kompetente myndighed, og som ikke har erfaring med eller de faglige forudsætninger for at efterleve offentligretlige regler.
I praksis er der enighed om visse hovedlinjer i adgangen til
på ulovbestemt grundlag at delegere:
1º Intern delegation
Det accepteres i vid udstrækning, at der sker intern delegation,
dvs. at kompetence delegeres inden for det enkelte forvaltningsorgan. Ministeren skal naturligvis ikke selv træffe alle
beslutninger, men kan overlade beslutningskompetence til sine
medarbejdere Det må dog kræves, at delegationen er sagligt
set forsvarlig, og at opgaver ikke overlades til personale uden
de fornødne faglige forudsætninger for at løse dem.
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Et kollegialt organ kan, i begrænset udstrækning, overlade
kompetencen til et underudvalg, formanden eller sekretariatet.
Grænserne for denne type intern delegation vil ofte fremgå af
den lov, hvorved organet er oprettet, eller af formålet med organets oprettelse. I retssikkerhedslovens § 53, stk. 1, er det
eksempelvis bestemt, at Ankestyrelsens afgørelser træffes, på
et møde med 1 ankechef og 2 andre medlemmer. I stk. 2 er
beskrevet nogle situationer, hvor afgørelser kan træffes, uden
at der afholdes møde. På denne baggrund må det anses for
udelukket, at det generelt besluttes, at afgørelser træffes uden
at der holdes møde, ligesom det er udelukket at delegere afgørelseskompetencen til de enkelte medarbejdere i sekretariatet.
At forberedelsen af sagerne er overladt til sekretariatet, er
derimod uproblematisk, selv om det ikke er omtalt i loven.
I kommunerne gælder en tradition for udstrakt adgang til
delegation af beslutningskompetence fra kommunalbestyrelsen til de stående udvalg, borgmesteren samt til den kommunale forvaltning. Visse beslutninger skal dog ifølge den kommunale styrelseslov træffes af kommunalbestyrelsen, f.eks.
budgettets vedtagelse, jf. styrelseslovens § 38, og beslutning
om fastsættelse af betaling fra borgerne bl.a. for benyttelse af
sociale institutioner, pasningsordninger samt skolefritidsordninger, jf. § 41a. Borgmesteren har selvstændige lovbestemte
beføjelser til at handle på kommunalbestyrelsens vegne, jf.
den kommunale styrelseslovs § 31, stk. 1. Byrådet kan endvidere delegere kompetence til borgmesteren. At borgmesteren
træffer afgørelser enten direkte i henhold til loven eller i medfør af en delegation, indebærer en risiko for, at byrådets position som det centrale kommunale organ undergraves. I kølvandet på den såkaldte Farumsag er der nu i den kommunale
styrelseslov indført pligt for borgmesteren til på førstkommende ordinære møde at orientere kommunalbestyrelsen om
afgørelser truffet i medfør af beføjelsen i § 31, stk. 1.
Det er i lovgivningen udtrykkeligt bestemt, at visse sager
ikke kan behandles af kommunalbestyrelsen eller er henlagt til
særlige kommunale udvalg, jf. således § 17 i LOR om personsagsudvalget samt § 19 i samme lov om børn og ungeudvalget. Disse sager kan byrådet ikke henlægge til andre
kommunale organer eller selv træffe afgørelse i.
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2º Ekstern delegation
Ekstern delegation, dvs. overførsel af beslutningskompetence
fra et forvaltningsorgan til et andet selvstændigt organ eller til
en privat, er mere betænkelig end intern delegation, idet kompetencen i disse tilfælde helt forlader den myndighed, som ved
lov eller på anden gyldig måde har fået den tildelt.
Er der tale om delegation inden for det statslige hierarki, er
der dog fast praksis for, at delegation kan ske uden lovhjemmel. Et departement kan således delegere til et underordnet
direktorat og direktoratet delegere til et underordnet lokalt
statsorgan. Dette beror på, at den overordnede myndighed i
kraft af sin overordnede stilling har mulighed for at styre og
kontrollere den, der delegeres til. Den overordnede myndighed
kan således udstede både konkrete og generelle tjenestebefalinger om, hvorledes kompetencen skal udøves. Den afgørelse,
den underordnede træffer, kan påklages til den delegerende
myndighed, ligesom denne er berettiget til på eget initiativ at
indkalde konkrete afgørelser for at undersøge, om afgørelsen
er lovlig. Det antages også, at den overordnede myndighed
kan tilbagekalde delegationen enten generelt eller for så vidt
angår den enkelte sag. Under disse omstændigheder er delegation ikke så betænkelig, idet det i vid udstrækning er sikret, at
den oprindeligt kompetente myndighed har indflydelse på
kompetencens udøvelse.
Delegation fra statslige eller kommunale myndigheder til
de uafhængige nævn samt fra statsforvaltning til kommunerne
kræver lovhjemmel. Nævn og råd antages tilsvarende at være
afskåret fra at delegere deres opgaver til udenforstående myndigheder, uden at delegationen har klar lovhjemmel.
Delegation på tværs af hierarkierne fra et departement til et
direktorat, der er underordnet et andet departement, f.eks. fra
Socialministeriets departement til Arbejdsmarkedsstyrelsen
eller fra et departement til et andet, kræver ligeledes hjemmel i
lov. Rent undtagelsesvis kan en tværgående delegation accepteres uden lovhjemmel, hvis delegationen er ubetænkelig og
tillige har gode saglige grunde for sig, jf. FOB 1992.292.
Anden delegation fra sideordnet myndighed til en anden
sideordnet myndighed kræver som udgangspunkt også lovhjemmel. Hele sagsområder kan ikke delegeres. Dog må det
anerkendes, at en lokal statslig myndighed, hvor der er tungtvejende saglige grunde til det, kan delegere konkrete sager til
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et sideordnet statslig organ, f.eks. kan en statsforvaltning
overdrage en konkret sag til en anden statsforvaltning, hvis det
er mest praktisk, at denne sidste behandler sagen.
Om en kommune uden lovhjemmel kan overdrage en sag
til afgørelse i en anden kommune, er mere tvivlsomt. Imod
taler, at den enkelte kommune styres af et folkevalgt organ, og
at afgørelsen derfor forudsættes at blive truffet af eller på
vegne af et organ med at særligt politisk mandat. På den anden
side kan der være store praktiske og retlige fordele ved i visse
tilfælde at anerkende, at enkeltsager overføres til behandling
hos en anden kommune. Især i tilfælde, hvor en kommune
som sådan bliver inhabil, f.eks. fordi en konkret sag berører et
kommunalbestyrelsesmedlem eller en ansat, kan en sådan
delegation have sine fordele. Det undgås, at en inhabil myndighed træffer afgørelse. Da delegationen begrænser sig til en
enkelt sag, påvirkes den kompetente myndigheds generelle
status ikke.
Lovgivningen indeholder flere specialregler, der tillader
delegation fra kommune til kommune. I retssikkerhedslovens
§ 9, stk. 6, er der hjemmel til, at opholdskommunen indgår
aftale med en tidligere opholdskommune om, at denne fortsat
har forpligtelsen til at yde hjælp. Aftalen kan kun indgås, når
der er »særlige grunde til det«. Desuden er aftalen betinget af
samtykke fra den, som modtager hjælpen. Tilsvarende indeholder retssikkerhedslovens § 9 a, stk. 6, hjemmel til, at forældremyndighedsindehaverens opholdskommune, når der er
særlige grunde hertil, kan indgå aftale med barnets eller den
unges opholdskommune om, at denne er handlekommune i
forhold til den unge eller barnet. Også en sådan aftale er betinget af samtykke, fra forældremyndighedsindehaveren og
den unge over 15 år.
I lov om kommunale borgerservicecentre er der fastsat
regler, der har til formål at fremme, at kommunalbestyrelserne
opretter administrative enheder, som kan fungere som borgernes indgang til den offentlige sektor (§ 1). Det er forudsat, at
et borgerservicecenter kan løse opgaver både for kommunen
og for andre. I loven er der fastsat regler, som gør det muligt
for centeret at brevveksle og udveksle oplysninger med sin
opdragsgiver, uden at udvekslingen anses for ekstern. Loven
indeholder derimod ikke hjemmel for, at andre myndigheder,
f.eks. politiet eller Skat, delegerer myndighedsudøvelse til et
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borgerservicecenter. En sådan hjemmel må findes i anden
lovgivning. Meningen med borgerservicecenterloven er at opstiller, retlige rammer for den aktivitet, som lovligt henlægges
til centeret – ikke at være hjemmelsgrundlag for en sådan
delegation.
Delegation fra en forvaltningsmyndighed til domstolene
eller til private er en så betydelig afvigelse fra den forudsatte
kompetenceordning, at det må kræve lovhjemmel, jf. FOB
1985.116. Den første situation er helt upraktisk, mens det på
ingen måde er ukendt, at forvaltningen overlader kompetence
til private eller halvprivate organisationer. Der er flere gode
grunde til ikke uden videre at anerkende sådanne delegationer.
For det første kan det ikke forventes, at en privat er forpligtet
til eller i stand til at leve op til de hjemmelsmæssige og processuelle krav, der stilles i forvaltningsretten. For det andet har
den delegerende ikke samme muligheder for at øve kontrol
med og styre den privates udnyttelse af kompetencen som ved
delegation til offentlige myndigheder. Delegation af denne art
giver desuden ikke sjældent anledning til habilitetsproblemer.
På den anden side må det erkendes, at der kan være praktiske
fordele ved at overlade visse opgaver til private. Det forekommer endvidere, at private og navnlig halvoffentlige organer
både kan og vil leve op til den retssikkerhedsstandard, der
kræves i den offentlige forvaltning. Delegationen foregår i disse tilfælde ved aftale, og det vil være muligt gennem aftalevilkår at sikre den delegerende myndighed en vis form for
kontrol med kompetencens udnyttelse.
I praksis er det i meget begrænset omfang blevet anerkendt,
at delegation til private er lovlig også uden lovhjemmel. Når
særlige grunde har talt for delegationen, og betænkelighederne
har været begrænsede, kan en sådan delegation ske. Det er
formentlig lovligt, at en kommune overlader den praktiske
udførelse af visse serviceydelser, der tildeles borgerne ved
kommunale afgørelser, til private virksomheder. Det er dog en
forudsætning, at den private virksomhed ikke indirekte eller
delvis kommer til at udøve offentligretlig kompetence over for
borgeren, samt at delegationen ikke indebærer, at fortrolige
oplysninger bliver prisgivet. Hjemmehjælp udføres eksempelvis i visse kommuner på kommunens vegne af private virksomheder. En sådan ordning forudsætter, at alle beslutninger
om hjemmehjælpens omfang og indhold træffes af kommu130
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nen. Inden for denne snævre ramme vil en sådan delegation
være lovlig. Lige så snart ordningen indebærer, at den private
kan træffe afgørelser om hjælpens omfang og/eller indhold,
skal der være lovhjemmel hertil. Det må endvidere sikres, at
det private firmas personale har samme tavshedspligt som
kommunens. Dette sidste er for tiden sikret gennem straffelovens § 152 a og retssikkerhedslovens § 43, stk. 2.
I såvel retssikkerhedslovens § 43 som § 3 i beskæftigelsesansvarsloven er det på linje med det anførte lagt til grund, at
den praktiske udførelse af sociale opgaver kan overlades til
private. Begge bestemmelsers forarbejder lægger til grund, at
der ikke kan blive tale om overdragelse af kompetencen til at
foretage myndighedsudøvelse. I forarbejderne til den sidste
lov præciseres det, at inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen ikke kan omfatte afgørelser, der »umiddelbart
kan få konsekvenser for den lediges rettigheder og pligter«.
Det er således understreget, at det er kommunen/staten, der
bestemmer, hvilke tilbud den ledige skal have, ligesom det er
disse myndigheder alene, der kan drage konsekvenser af, at en
ledig udebliver fra de tilbudte aktiviteter. Den praktiske gennemførelse af kurser, udarbejdelse af udkast til jobplaner,
gennemførelse af virksomhedspraktik osv. kan derimod overlades til private aktører som oplysningsforbundene eller et
privat konsulentfirma.
Den afgørelse, der træffes af en myndighed efter delegation, vil af borgeren kunne påklages til den delegerende myndighed, hvis der i forvejen er et over- og underordnelsesforhold mellem de to myndigheder. I andre tilfælde, f.eks. i tilfælde, hvor der er lovhjemmel til delegation til private eller på
tværs af forvaltningssystemet, vil borgeren kunne indbringe
afgørelsen for den delegerende myndighed som tilsynsførende
med delegationens udøvelse. Både ved lovbestemt og ulovbestemt delegation skal den delegerende myndighed føre tilsyn
med, hvorledes kompetence udøves. Den kan gribe ind ved at
kalde delegationen tilbage.

D) Tilsidesættelse af kompetencereglerne
Sker der fravigelser af kompetencereglerne, foreligger der inkompetence. Mere præcist defineres inkompetence som den
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mangel der består i, at en forvaltningsmyndighed eller person
har truffet en afgørelse, som skulle være truffet af en anden
myndighed/person.
At afgørelsen er truffet af en forkert myndighed, betyder, at
der generelt er svigtet en væsentlig garanti for afgørelsens rigtighed. Afgørelsen bliver derfor som hovedregel ugyldig. Er
der tale om bebyrdende afgørelser, gælder dette stort set undtagelsesfrit. Er der tale om en begunstigende afgørelse, kan
afgørelsen dog efter omstændighederne opretholdes som gyldig af hensyn til partens indrettelse på den begunstigelse, afgørelsen giver. Dette gælder især i de tilfælde, hvor afgørelsen
er truffet af en myndighed, der har haft den fornødne ekspertise, hvilket ikke sjældent er tilfældet ved stedlig inkompetence.
Det spiller også en rolle, hvor lang tid, der er gået, før mangelen opdages, samt hvilken begunstigelse der er tale om. Er en
pengeydelse blevet tildelt og udbetalt af en inkompetent myndighed, vil afgørelsen blive ugyldig, men kun med virkning
for fremtiden. Det udbetalte beløb kan, medmindre borgeren
har været i ond tro, ikke kræves tilbagebetalt på dette grundlag. Se U 2005.2601 V.
Ved grove fravigelser af kompetencereglerne, f.eks. i tilfælde, hvor en privat person eller en anden myndighed helt
uden sagkundskab på området træffer afgørelse, bliver afgørelsen ugyldig, hvad enten der er tale om bebyrdende eller
begunstigende afgørelser. Dette gælder, hvad enten pågældende handler på egen hånd eller på grundlag af en ulovlig delegation. De tab, en borger på denne måde kan blive påført, må i
givet fald kræves dækket efter erstatningsreglerne.

132

KAPITEL 6

Habilitet
Kapitel 6. Habilitet

A) Formålet med habilitetsreglerne
Reglerne om habilitet har til formål at forebygge ulovligheder
og skabe tillid i befolkningen til, at det, der foregår i den offentlige forvaltning, er lovligt, sagligt og forsvarligt. Der er en
nøje sammenhæng mellem reglerne om udfyldning, især reglerne om, hvilke kriterier der er ulovlige, og grænserne for
udøvelsen af skøn og habilitetsreglerne. De sidste er imidlertid
af formel karakter. De bestemmer, hvilke personer og/eller
myndigheder der kan medvirke til behandlingen af en sag ud
fra nogle almene erfaringer om, at personer eller myndigheder,
der befinder sig i en interessekonflikt, kan have vanskeligt ved
at leve op til kravet om, at myndighederne ikke må tage hensyn til personlige venskaber, uvenskaber, familieforhold, økonomiske interesser og lignende ulovlige kriterier. Beskyttelsen
af sagligheden er med habilitetsreglerne rykket noget frem,
idet reglernes formål er helt at udelukke, at personer med
uvedkommende interesser overhovedet har med sagen at gøre.
I vid udstrækning bygger reglerne om inhabilitet på objektive kriterier, således at en bestemt interessekonstellation diskvalificerer pågældende, uanset om vedkommende selv føler
sig forudindtaget eller påvirket af pågældende interesse. I en
begrænset udstrækning kan pågældendes konkrete adfærd dog
fremkalde inhabilitet. Der er derfor normalt ikke noget bebrejdelsesværdigt ved at blive erklæret inhabil. Det er blot udtryk
for, at en person befinder sig i en bestemt, ofte uundgåelig
konflikt mellem den offentlige interesse, vedkommende som
offentlig hvervtager skal varetage, og en interesse af privat
karakter. At en bror til en sagsbehandler i sygedagpengekontoret har søgt om sygedagpenge, er jo ikke noget, sagsbehandle133
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ren kan lastes for. Det er imidlertid en skidt ide, at sagsbehandleren rent faktisk behandler sagen. Omverdenen vil have
svært ved at tro på, at sagen er blevet behandlet korrekt, og
erfaringsmæssigt kan en sådan forbindelse give en hjemmebanefordel i vurderingen af sagen.
Der er flere forskellige typer af habilitetsregler. Nogle retter sig imod de interessekonflikter, der opstår for personer, der
allerede er ansat i en stilling eller valgt til et hverv. Der tales
her om regler vedrørende speciel og personlig habilitet. Andre
regler vedrører habiliteten hos myndigheder som sådanne,
f.eks. hos en kommune, som har ansøgt sig selv om byggetilladelse til opførelse af et kommunalt byggeri. Der findes imidlertid også habilitetsregler, der opstiller betingelser for, at en
person overhovedet kan beklæde et hverv i det offentlige,
f.eks. krav om en bestemt uddannelse for at beklæde en bestemt stilling. Disse sidste kaldes regler om generel eller almindelig habilitet.

B) Generelle habilitetskrav
Lovligt valgt
eller udnævnt
Uddannelseskrav

Værdighed

Straf

Livsførelse

1) Uddannelse, statsborgerskab og decorum
De personer, der afgør en sag på forvaltningens vegne, skal
selvfølgelig være lovligt valgt eller udnævnt. Hvis ikke, kan
de ikke lovligt behandle og afgøre sager. Der kan i loven være
opstillet betingelser om, at vedkommende skal have dansk
indfødsret eller en bestemt uddannelse. F.eks. skal styrelseschefen, vicestyrelseschefen og ankecheferne i Ankestyrelsen
have bestået juridisk, statsvidenskabelig eller økonomisk eksamen, jf. LOR § 51, stk. 2. Der gælder endvidere et generelt
krav om, at indehaverne af offentlige hverv skal vise sig værdige til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Der tales
om et vandelskrav eller krav om decorum. En socialrådgiver
må ikke være dømt for socialbedrageri. En pædagog, der er
dømt for pædofili, opfylder heller ikke decorumskravet. Ligeledes kan en ansat ved sin adfærd eller livsførelse efter omstændighederne miste den agtelse, der kræves i stillingen. En
pantefoged, som selv var dårlig betaler og stor skyldner, blev
således afskediget, da han blev hentet på rådhuset af politiet
og fremstillet i fogedretten.
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B) Generelle habilitetskrav
De her nævnte krav er eksempler på positive almindelige
habilitetskrav, der skal være opfyldt, for at en person kan være
indehaver af hvervet.
2) Negative habilitetskrav
Det følger endvidere af en almindelig retsgrundsætning, at en
person kan være afskåret fra et hverv eller en stilling på grund
af en eller flere konstant tilstedeværende interessekonflikter.
Retsgrundsætningen er på visse områder præciseret ved udtrykkelige lovbestemmelser.
Formålet med retsgrundsætningen er at forebygge det organisatorisk uheldige i, at indehaveren af et hverv meget hyppigt må undlade at beskæftige sig med konkrete sager på
grund af speciel inhabilitet. Dertil kommer, at der altid vil
være en vis risiko for, at reglerne om speciel inhabilitet ikke
helt afskærer uvedkommende interesser fra at indvirke på
afgørelsen. Det kan endvidere være generelt betænkeligt at
lade en stilling, hvortil der er knyttet tilsyns- eller kontrolopgaver, beklæde med en person, der på anden måde er tilknyttet
de myndigheder eller personer, tilsynet omfatter. Endelig er
selve forekomsten af hyppige tilfælde af speciel inhabilitet
egnet til at svække almenhedens tillid til forvaltningens afgørelser, hvilket taler for i visse tilfælde helt at afskære pågældende fra stillingen eller hvervet.
Negative habilitetskrav vil sjældent udelukke en person fra
ansættelse i en stilling som embedsmand. Der findes dog eksempler herpå. Ifølge tjenestemandslovens § 17 må en tjenestemand kun have bibeskæftigelse i det omfang, det er foreneligt med hans tjenestepligter. Om bijobbet er uforenelig med
hovedstillingen, skal vurderes konkret. Kirkeministeriet ansås
således ikke for berettiget til at opstille en fast maksimumsgrænse for, hvor mange timers samlet beskæftigelse en organist måtte påtage sig, jf. FOB 2001.167. Ministeriet havde sat
en grænse på 115 pct. af fuldtidsbeskæftigelse, og en organist,
der havde ca. 147 % af fuldtidsbeskæftigelse, blev afskediget
alene på grund af overskridelsen. Om bijobbet gik ud over
hovedjobbet, måtte efter ombudsmandens opfattelse vurderes
konkret. Da menighedsrådene ikke havde noget at udsætte på
organistens arbejde, forelå der efter ombudsmandens mening
ikke uforenelighed. Vestre Landsret fandt i U 2004.904 V
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Nævn og råd

ligesom ombudsmanden afskedigelsen ulovlig og tilkendte
organisten erstatning.
Det er i praksis især medlemmer af kollegiale organer, herunder af kommunalbestyrelser og regionsråd, der giver anledning til problemer med hensyn til negativ inhabilitet. Dette
hænger naturligvis sammen med, at medlemskabet af organet
ofte kun er en mindre del af medlemmets aktiviteter. For
kommunalbestyrelsesmedlemmers vedkommende spiller det
yderligere ind, at medlemmerne i almindelighed har engageret
sig i mange lokale aktiviteter og derfor hyppigere end andre
kommer i interessekonflikter.
Efter fast praksis er det uforeneligt med stillingen som
kommunaldirektør at være medlem af byrådet i den kommune,
han er ansat i. Muligvis gælder det samme for visse andre af
de ledende embedsmænd i den kommunale forvaltning.
Hvervet som borgmester, dvs. som formand for kommunalbestyrelsen og daglig leder af kommunens forvaltning, er naturligvis uforenelig, med ansættelse i kommunen. Borgmesteren kan imidlertid heller ikke være advokat for kommunen,
ligesom han er afskåret fra at være medlem af bestyrelsen for
det pengeinstitut, kommunen bruges som fast bankforbindelse,
jf. FOB 1981.98 og FOB 2003.149. Borgmesteren må endvidere ikke have for stærke lokale erhvervsinteresser.
Medlemskab af de stående udvalg under kommunalbestyrelsen kan være udelukket, fordi den pågældende selv er ansat
i kommunen eller er gift eller samlevende med en sådan ansat.
Om denne almindelige interessekonflikt gælder § 29, stk. 2-5,
i den kommunale styrelseslov.
Af tilfælde uden for § 29 kan nævnes, at indehaveren af et
rådgivende ingeniørfirma, der udførte mange og store opgaver
for kommunen, var afskåret fra medlemskab af ejendomsudvalget. Derimod kunne han godt være medlem af økonomiudvalget samt beklæde hvervet som 1. viceborgmester, jf. U
1981.631 H.
Grundsætningen om negative habilitetskrav gælder også
andre kollegiale organer end byråd eller regionsråd. Ofte vil
der dog i reglerne om organernes virksomhed være bestemmelser, der afklarer særligt praktisk forekommende tilfælde af
almindelige interessekonflikter.
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B) Generelle habilitetskrav
Ifølge LOR § 52, stk. 2, nr. 3, kan personer, »der er ansat
inden for den offentlige social- og sundhedsforvaltning eller
på institutioner med socialt formål«, således ikke beskikkes
som medlemmer af Ankestyrelsen. Som medlemmer af de
sociale nævn kan ifølge retssikkerhedslovens § 47, stk. 1, 1.
pkt., ikke udpeges medlemmer af kommunernes personsagsudvalg. Det samme gælder kommunalt ansatte, som deltager i
administrationen af de sagsområder, der er omfattet af nævnenes kompetence, jf. LOR § 47, stk. 1, 2. pkt. Medlemmer af
Ankestyrelsen kan ikke være medlemmer af det sociale nævn
eller beskæftigelsesankenævn, jf. LOF § 47, stk. 2, og LASB §
52, stk. 4.
Lidt overraskende er direktøren for beskæftigelsesregionen
eller dennes stedfortræder fast medlem af beskæftigelsesankenævnet, selv om direktøren har et medansvar for de afgørelser,
der kan påklages, jf. LASB § 52, stk. 1, sammenholdt med § §
8-12.
Ansatte i Arbejdsskadestyrelsen, herunder styrelsens lægekonsulenter, må ikke være ansat i eller tage del i ledelsen af et
forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. § 80 i arbejdsskadeloven.
Såvel læger, der afgiver erklæringer til brug for sociale sager, som lægekonsulenter er afskåret fra at udtale sig om sagens retlige og socialfaglige spørgsmål, se nærmere Socialministeriets skrivelse nr. 9118 af 21. marts 2003 med orientering
om lægens rolle i sager om førtidspension. Denne indlysende
begrænsning i lægernes medvirken har det været nødvendigt
at understrege, fordi læger gang på gang er gået videre i deres
udtalelser, end deres faglige kompetence berettiger til, og fordi
det administrative personale ikke har været i stand til at begrænse den lægelige indflydelse på sagerne.
Gælder der ikke udtrykkelige bestemmelser, må spørgsmålet bedømmes på grundlag af den ulovbestemte grundsætning
om almindelig inhabilitet.
En persons udtalelser eller adfærd kan efter omstændighederne fremkalde generel inhabilitet. I U 1984.10 H antoges
således en ingeniør, som både før og efter nedsættelsen af en
undersøgelseskommission, der skulle undersøge et skibsforlis,
havde udtalt sig vurderende om spørgsmål, kommissionen
skulle undersøge, at måtte udtræde af kommissionen.
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C) Speciel habilitet
Interesse i den
enkelte sag

Mens reglerne om almindelig habilitet angår betingelserne for,
at en person i det hele taget kan være indehaver af et bestemt
offentligt hverv, refererer reglerne om speciel habilitet sig til
den enkelte sag. Har den pågældende forvaltningsperson en
uvedkommende interesse i sagen, må han afstå fra at behandle
sagen – men altså ikke fratræde hvervet.

FVL § 3

Regler herom findes i kapitel 2 i forvaltningsloven. I lovens § 3 er opregnet de grunde, der kan fremkalde inhabilitet.
Det må erindres, at der er tale om formelle krav om, at en
risiko for, at en afgørelse kan blive påvirket af en uvedkommende interesse, skal elimineres. Inhabilitet foreligger, hvad
enten den pågældende faktisk lader sig påvirke af uvedkommende interesser eller ej. Det tillægges altså ikke betydning,
om den enkelte er i stand til at handle uafhængigt af den uvedkommende interesse.

Personlig
eller økonomisk
interesse

Parten er inhabil

Partens
repræsentant

1) Personlig interesse
Ifølge FVL § 3, stk. 1, nr. 1, er den, der virker inden for den
offentlige forvaltning, inhabil, hvis »vedkommende selv har
en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
eller er, eller tidligere i samme sag har været, repræsentant for
nogen, der har en sådan interesse«. Den, der direkte er part i
en sag, kan således ikke selv deltage i sagens behandling. Har
vedkommende en væsentlig økonomisk interesse i en sag, er
den pågældende ligeledes inhabil.
En medarbejder i socialforvaltningen kan således ikke behandle sin egen sygedagpengesag, ligesom indehaveren af en
privat virksomhed ikke kan deltage som byrådsmedlem i byrådets behandling af et forslag om at antage firmaet som privat
aktør til at udføre opgaver efter serviceloven. Det er formentlig heller ikke foreneligt med denne regel at aflønne sagsbehandlere i socialforvaltningen med en særlig bonus afhængig
af, hvor mange der bliver aktiveret, idet sagsbehandleren dermed kan få en personlig økonomisk interesse i sagens udfald.
Er eller har vedkommende været advokat, revisor, værge
eller i anden egenskab handlet som repræsentant for en, der er
personligt interesseret i sagens udfald, er den pågældende ligeledes inhabil.
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C) Speciel habilitet
Denne såkaldte partsinhabilitet er modificeret på et enkelt
punkt. Ifølge FVL § 4, stk. 3, gælder ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til hverv f.eks. som
borgmester eller formand for et kommunalt udvalg, at et medlem kan deltage i valget, selv om medlemmet selv er bragt i
forslag. Reglerne om partsinhabilitet gælder, ifølge samme
bestemmelse, heller ikke kommunalbestyrelsers eller regionsråds beslutninger om vederlag mv. til medlemmer.
2) Slægtskab og andre personlige relationer
Inhabilitet foreligger ifølge FVL § 3, stk. 1, nr. 2, hvis »vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i den
direkte op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som
søskendebørn eller andre nærtstående, har en særlig personlig
eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant
for nogen, der har en sådan interesse«.
Indenrigsministeriet kunne derfor i UDT nr. 60337 af 29.
01. 1998 udtale, at en køkkenchef, som var formand for ansættelsesudvalget på et sygehus, handlede ulovligt, da han medvirkede ved ansættelsen af sin bror som distributionsleder.
Bestemmelsen omfatter, som det ses, personer med familiemæssige relationer samt »andre nærtstående«, hvormed primært sigtes til tilknytningsforhold, der ikke beror på ægteskab,
men faste samlivsforhold.
Endelig bemærkes, at kun aktuelle repræsentationsforhold
fremkalder inhabilitet.
Bestemmelsens ret præcise afgrænsning af de tilknytningsforhold, der kan fremkalde inhabilitet, må sammenholdes med
opsamlingsbestemmelsen i § 3, stk. 1, nr. 5, jf. nedenfor. Konstaterbart stærkt uvenskab eller nære venskabsforbindelser kan
naturligvis også fremkalde inhabilitet – blot ikke på grundlag
af nr. 2, men efter opsamlingsbestemmelsen i nr. 5. Der skal
ganske meget til, for at en person anses for inhabil på grund af
uvenskab. I FOB 1995.112 antoges det ikke, at et kommunalbestyrelsesmedlem var inhabil ved behandlingen af en sag om
afskedigelse af en kollega, som medlemmet ikke havde det
bedste forhold til. Et egentligt modsætningsforhold mellem
ansøgeren til en stilling som rektor og den afgående rektor
burde dog have fået Undervisningsministeriet til at anse den
tidligere rektor for inhabil ved behandlingen af ansøgningen,
jf. FOB 1982.26. Østre Landsret anså i U 1999.698 Ø et lang139
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varigt intimt forhold mellem formanden for teknisk udvalg i
en kommune og en landmands ægtefælle for inhabilitetsfremkaldende i forbindelse med en sag om udstedelse af et miljøpåbud til landmanden.
Det er et tilbagevendende problem i sociale sager, hvorvidt
en borgers egen læge er udelukket fra at beskæftige sig med
konkrete sager om hjælp til borgeren. To synspunkter fremhæves typisk: Lægen har i kraft af sin lægegerning opnået et
personligt nært forhold til borgeren, og lægen har en personlig
økonomisk interesse i at fastholde borgeren som patient. I SM
D-12-96 anså Dagpengeudvalget lønmodtagerens egen læge
for udelukket fra at medvirke som lægekonsulent ved kommunens behandling af en sag om standsning af dagpenge. I
FOB 1996.203 gav ombudsmanden udtryk for, at selve det
forhold, at en overlæge havde undersøgt en kvinde i forbindelse med en arbejdsskadesag, ikke gjorde ham inhabil til at
medvirke som lægekonsulent i forbindelse med revalideringsog pensionsnævnets behandling af en sag om førtidspension til
kvinden. Ombudsmanden lagde vægt på, at lægen ikke skulle
føre kontrol med rigtigheden af sine egne undersøgelser.
Det kan diskuteres, om dette habilitetsspørgsmål hører hjemme under § 3, stk. 1, nr. 2, eller eventuelt under opsamlingsbestemmelsen i nr. 5. Hvis vægten lægges på lægens personlige
tilknytning til borgeren, er nr. 2 den relevante bestemmelse.
Lægekonsulenters habilitet er reguleret i §§ 25 og 26 i retssikkerhedsbekendtgørelsen.
3) Tilknytning til private juridiske personer
Personer med ansættelse eller andet engagement i private juridiske personer er ifølge § 3, stk. 1, nr. 3, inhabile, når »vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald«.
Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter, at det pågældende selskab har »en særlig interesse i sagens udfald«. Har
en selvejende social institution en generel interesse i, at kommunen træffer principbeslutning om at ville øge privatiseringsbestræbelserne, er der næppe tale om en »særlig«interesse. Det ændrer sig imidlertid, når byrådet skal vælge
mellem tilbud fra flere private virksomheder, herunder den
selvejende institution, om at overtage en konkret opgave. I
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C) Speciel habilitet
denne sidste situation kan formanden for bestyrelsen ikke som
byrådsmedlem medvirke ved sagens behandling.
Indenrigsministeriet udtalte i UDT nr. 9020 af 29.01. 1988,
at formanden for Liberalt Oplysningsforbund (LOF) var inhabil ved byrådets behandling af en sag om byggedispensation
til at anvende et udhus til aftenskoleundervisning forestået af
LOF. Se også U 2002.1325.
Foreligger der ikke en egentlig konflikt mellem vedkommendes offentlige hverv og tilknytningen til selskabet, bliver
der ikke tale om inhabilitet. I de hyppige tilfælde, hvor et
kommunalbestyrelsesmedlem er indvalgt i bestyrelsen for en
forening eller et selskab for der at varetage kommunens interesser, foreligger der derfor ikke altid inhabilitet. Dette er understreget i FVL § 3, stk. 2, hvorefter inhabilitet ikke indtræder, uanset at der foreligger en sådan tilknytning, som er omtalt i stk. 1, hvis der ikke kan antages »at være fare for, at
afgørelsen vil blive påvirket af uvedkommende hensyn«.
Bestemmelsen i § 3, stk. 1, nr. 3, omhandler personer med
nær tilknytning til selskabet. En sådan tilknytning kan ud over
personer i ledelsen for selskabet/foreningen foreligge hos
aktionærer eller anpartshavere med et betydeligt engagement i
selskabet. I UDT nr. 9075 af 06.04. 1995 fandt Indenrigsministeriet dog ikke, at medlemskab af repræsentantskabet for
Arbejdernes Fællesorganisation i Køge udelukkede et medlem
af Køge Byråd fra at deltage i behandling af en ansøgning fra
fællesorganisationen om tilskud til en socialrådgiverfunktion
under organisationen.
Ansatte i underordnede stillinger i selskabet er ikke omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3. I særlige tilfælde må sådanne imidlertid
udelukkes efter nr. 5, f.eks. i forbindelse med sagsbehandlingen af en miljøbeskyttelsessag, hvis udfald ligefrem kan true
virksomhedens eksistens, og påtryk mod den ansatte fra ledelsens side er en risiko.
§ 3, stk. 1, nr. 3, gælder ikke tilknytning til et offentligt ejet
selskab. En person med en sådan tilknytning vil dog ud fra
tilsvarende hensyn, som er omtalt i nr. 3, kunne erklæres inhabil efter § 3, stk. 1, nr. 5, jf. Indenrigsministeriets UDT nr.
9096 af 15.07. 1996 og UDT nr. 60358 af 12.01. 1999.
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4) Flere hverv i det offentlige
Når en sag vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller
tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og
vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket
ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, foreligger der ifølge § 3, stk. 1, nr. 4,
inhabilitet. Interessekonflikten udspringer af personens tilknytning til forskellige instanser i det offentlige og kaldes
derfor »toinstansinhabilitet«. Det er med andre ord spørgsmålet, om de modsætninger, der kan opstå i anledning af, at en
person har flere hverv i den offentlige forvaltning, udelukker
vedkommende fra sagsbehandlingen af den ene sag.
I almindelighed anses der ikke for at være betænkeligheder
ved at lade samme person behandle samme sag i flere forskellige egenskaber, idet der i almindelighed ikke vil være konflikt
mellem de hensyn, der skal varetages i de forskellige egenskaber. Et medlem af økonomiudvalget i en kommune kan uden
problemer behandle en sag om oprettelse af en ny daginstitution i udvalget og senere behandle den samme sag i byrådet.
Der er ingen modstrid i interesser.
§ 3, stk. 1, nr. 4, forbyder derimod, at en person deltager i
kontrollen med sager, han i en anden egenskab har medvirket
ved. Den retssikkerhedsgaranti, der ligger i, at en ny uafhængig instans ser på klagesager, vil blive udhulet i sådanne tilfælde. Her er der en klar og uacceptabel interessekonflikt, som
må føre til, at vedkommende afstår fra at behandle sagen i
kontrolinstansen.
En medarbejder i det sociale nævn kan således ikke deltage
i behandlingen af en klage over en afgørelse, han tidligere har
behandlet som ansat i kommunen. Grundtanken belyses af U
1999.1408 H. Skørping Kommune havde forhøjet A’s skattepligtige indkomst for flere år. A klagede til Skatteankenævnet,
som stadfæstede kommunens afgørelse. Landsskatteretten
annullerede Skatteankenævnets afgørelse på grund af speciel
inhabilitet. Inhabiliteten bestod i, at kommunens skatteinspektør havde medvirket ved sagens behandling i Skatteankenævnet. Herefter måtte kommunens afgørelse stå ved magt. A fik
ikke umiddelbart en ændret afgørelse, men havde krav på, at
kommunen genoptog sagen til ny behandling.
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C) Speciel habilitet
Det afgørende for, om der foreligger inhabilitet, er således,
om pågældende har en egentlig kontrol- eller tilsynsfunktion i
forhold til egne sager. I det ofte praktisk forekommende tilfælde, at en borger henvender sig til samme forvaltning, som
har truffet en afgørelse, for at få afgørelsen ændret, er der intet
i vejen for, at den sagsbehandler, der traf afgørelse i første omgang, behandler sagen. Der er tale om remonstration eller genoptagelse af sagen, og formålet med den nye behandling er
ikke kontrol med den første afgørelse, men derimod at se på
sagen igen og vurdere, om den første afgørelse kan eller skal
ændres.
Det er imidlertid anderledes, hvis borgerens henvendelse
må forstås som en personlig klage over sagsbehandlerens optræden i forbindelse med sagen. I dette tilfælde må sagen gives til en anden. Her er der tale om kontrol med, om sagsbehandleren har optrådt eller handlet i strid med reglerne – et
spørgsmål, som implicerer pågældende personligt. I dette tilfælde er der formentlig også inhabilitet efter § 3, stk. 1, nr. 1.
Spørgsmål om toinstansinhabilitet foreligger også i de tilfælde, hvor en underordnet myndighed spørger en overordnet
myndighed til råds om løsningen af en konkret sag. Det kan
eksempelvis være en kommune, der ønsker vejledning fra
statsforvaltningen som kommunal tilsynsmyndighed omkring
et kommunalretligt problem. Eller der kan være tale om en
medarbejder i en kommunal forvaltning, der beder det sociale
nævn om oplysninger om ankeinstansernes praksis. I dette
tilfælde risikerer den medarbejder, der besvarer henvendelsen,
at blive inhabil, hvis sagen senere bliver påklaget til henholdsvis tilsynsrådet eller det sociale nævn. Om medarbejderen
bliver inhabil, beror på, hvor konkret vejledning der er givet.
Har vedkommende i realiteten taget stilling til sagens hovedproblem i forbindelse med vejledningen, må pågældende anses for at have medvirket ved sagens behandling i første instans. Gives vejledningen officielt på vegne af statsamtet eller
nævnet, er det myndigheden som sådan, der bliver inhabil.
Dette må føre til, at overordnede myndigheder bør være
tilbageholdende med at give konkret vejledning og begrænse
sig til mere abstrakt holdte svar.
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I bekendtgørelsen om kommunens bistand til børn og unge
i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring af børn er det
præciseret, at den kommunale repræsentant, der er til stede
under afhøringen, skal forholde sig neutral, og at vedkommende ikke må deltage aktivt i udspørgningen. Under afhøringen skal repræsentanten støtte barnet eller den unge og sørge
for, at barnets interesser tilgodeses bedst muligt (§ 5, stk. 1 og
2), Dermed er det slået fast, at repræsentanten hele tiden skal
optræde som kommunens medarbejder og ikke til skade for
det videre arbejde med at hjælpe barnet må kunne forveksles
med politiet.
5) Andre omstændigheder, der rejser tvivl om
vedkommendes upartiskhed
Opregningen af interesser, der fremkalder inhabilitet, kan i
sagens natur ikke være udtømmende. Det er derfor supplerende i § 3, stk. 1, nr. 5, bestemt, at hvis »der i øvrigt foreligger
omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed«, foreligger der inhabilitet.
Har vedkommende tidligere givet udtryk for sin opfattelse
af en sag, bliver spørgsmålet, om vedkommende dermed er afskåret fra fremover at beskæftige sig med sagen.
Et eksempel på denne situation forelå i FOB 1994.114.
Nogle amtsrådsmedlemmer, som selv havde erkendt, at de
havde modtaget diæter med urette, ansås for specielt inhabile
ved amtsrådets beslutning om at afkræve medlemmer, som
ikke mente at have modtaget uberettigede diæter, de udbetalte
beløb tilbage. Omvendt fandt Højesteret ikke, at kirkeministeren var inhabil i en sag om irettesættelse af en præst, blot fordi
ministeren tidligere havde udtalt sin opfattelse om præstens
brug af præstekjole under demonstrationer imod fri abort, jf. U
1998.894 H. Forskellene i resultater beroede på, at der i den
første sag var tale om både en personlig interesse og en forhåndstilkendegivelse af et standpunkt til det retlige problem.
Præstesagen indeholdt derimod ikke personlige interesser, og
ministerens første tilkendegivelse skulle ikke prøves af ministeren i anden omgang. Der var blot tale om ministeriets fastholdelse af den linje, der fulgtes ved bedømmelsen af præsters
handlemåde.
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Det forekommer ikke sjældent, at byrådsmedlemmer også
er ansat i kommunen. Denne dobbeltrolle er ikke i almindelighed udelukket på grund af reglerne om generel inhabilitet.
Medlemmet bliver imidlertid som byråds- eller udvalgsmedlem normalt specielt inhabil i sager, som vedkommende selv,
som ansat, har medvirket ved behandlingen af. Også i sager,
pågældende ikke har medvirket ved behandlingen af, kan der
opstå inhabilitet. Dette beror på, om sagens udfald vil påvirke
pågældendes ansættelsesområde eller egne personlige ansættelsesforhold på en indgribende måde.
Indenrigsministeriet antog i UDT nr. 9110 af 17. maj 1996,
at et kommunalbestyrelsesmedlem, som var souschef i socialforvaltningen, og som var udpeget som medlem af en arbejdsgruppe, der skulle fremsætte forslag til anvendelsen af et bevilget beløb til udvidelse af daginstitutionskapaciteten i kommunen, var inhabil, både ved økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af arbejdsgruppens forslag. Ministeriet lagde afgørende vægt på, at det ikke kunne udelukkes,
at medlemmet reelt kunne have følt sig bundet af den indstilling, han som medlem af arbejdsgruppen havde været med til
at afgive.
En skoleinspektør og en lærer ved kommunens skolevæsen
ansås i U 1986.411 Ø ikke at være afskåret fra at deltage i byrådets behandling af en ændret skolestruktur, idet ændringerne
ikke skønnedes at have væsentlig indflydelse på deres stillinger. På linje hermed fandt Højesteret i U 1997.180 H ikke, at
det ville give anledning til inhabilitetsproblemer, at en langtidsledig, som var medlem af socialudvalget i Sydthy Kommune, blev anvist et arbejdstilbud i en kommunal virksomhed,
som beskæftigede mange sociale klienter. En afdelingsleder i
en socialforvaltning ansås i UDT nr. 60343 af 7. december
1999 ikke for inhabil ved byrådets behandling af årsbudgettet,
selv om han som ansat havde medvirket ved udarbejdelsen af
dele af årsbudgettet.
Et polititilhold blev i U 1996.1104 Ø anset for ugyldigt.
Tilholdet, som forbød T at trænge sig ind på Nykøbing F politi
ved telefoniske henvendelser, var udstedt af politimesteren i
Nykøbing F. Politimesteren fandtes at have haft en sådan interesse i udfaldet af sagen vedrørende meddelelsen af tilholdet, at han var inhabil. Denne sidste sag fik formentlig et andet
udfald end de fire førstnævnte sager, fordi der var sammenfald
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mellem myndighed og den ene berørte part, samtidig med at
der var tale om udøvelse af virksomhed af strafprocessuel
karakter.
Bestemmelsen i § 3, stk. 1, nr. 3, om selskaber gælder kun
deltagelse i private selskaber. Offentlige myndigheder ejer
ofte selskaber eller har oprettet selvejende institutioner. I disse
selskabers/institutioners ledelse sidder i sagens natur repræsentanter for den myndighed, der har oprettet det/den. Om tilknytning til et sådant selskabs ledelse fremkalder inhabilitet,
afgøres efter nr. 5, men på grundlag af retningslinjer, der minder om dem, der er beskrevet i nr. 3.
Der er dog tale om forskelle. De offentlige selskaber drives
ikke altid på rent forretningsmæssige betingelser, og nogle af
dem varetager opgaver af almennyttig karakter. Der foreligger
således færre interessekonflikter mellem sådanne selskaber og
myndigheden end mellem rent private selskaber og myndighederne. Det antages, at udgangspunktet er, at et medlem af
bestyrelsen af et offentligt selskab er inhabil som medlem af
en kommunalbestyrelse til at medvirke ved afgørelsen af sager, hvori selskabet har en særlig interesse, jf. Indenrigsministeriets UDT nr. 9096 af 15. juli 1996. Der gælder dog den
modifikation, at medlemmer, som er udpeget af kommunalbestyrelsen til at varetage kommunens interesser i selskabet, ikke
er inhabile. Ministeriet støtter dog denne modifikation på § 3,
stk. 2, hvilket forudsætter, at ministeriet mener, at der foreligger inhabilitet, men at inhabiliteten under hensyn til interessekonfliktens beskedne styrke kan accepteres. Modifikationen
gælder kun i den udstrækning, der er sammenfald mellem
kommunens og selskabets interesser. Skal kommunen tage
stilling til, om medlemmet personligt er ansvarlig for fejl i
forbindelse med hvervet i selskabsbestyrelsen, eller til, om
selskabet har begået fejl, vil medlemmet alligevel være inhabil. Det samme gælder, hvis der indgås privatretlige dispositioner mellem kommunen og selskabet, idet pågældende som
bestyrelsesmedlem af selskabet/foreningen er ansvarlig for
selskabets økonomi og omvendt som kommunalbestyrelsesmedlem er ansvarlig for kommunens økonomi. Se også UDT
nr. 9090 af 6. maj 1988.
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6) Afgørelsen af inhabilitet
Foreligger der tvivl om, hvorvidt en person er inhabil, skal
vedkommende underrette sin foresatte herom. Samme underretningspligt har medlemmer af kollegiale organer over for
myndigheden. Den foresatte/myndigheden træffer derpå afgørelse om, hvorvidt der foreligger inhabilitet, jf. FVL § 6, stk. 1
og 2. Det er altså ikke den muligt inhabile selv, der afgør, om
der er inhabilitet. Et medlem af et byråd kan således ikke blot
erklære sig selv inhabil og undlade at deltage i behandlingen
af en sag, lige så lidt som en sagsbehandler kan nægte at behandle en sag med henvisning til inhabilitet.
Den muligt inhabile må ikke selv deltage i beslutningen af,
om der foreligger inhabilitet. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov, jf. FVL § 6, stk. 3.
Sådanne specialbestemmelser, der tillader, at vedkommende
selv medvirker ved beslutningen om inhabilitet, er bl.a. fastsat
for kommunalbestyrelser og regionsråd.
Erklæres den pågældende inhabil, er konsekvensen, at han
ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt
medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, jf. FVL
§ 3, stk. 3. En anden må overtage sagens behandling. I et kollegialt organ må stedfortræderen indkaldes, hvis dette lader sig
gøre ifølge organets forretningsorden. Ellers må sagen behandles med et medlem mindre. Udelukkelsen fra at behandle
sagen gælder for byrådsmedlemmer ikke kun ved behandlingen af sagen i byråd og udvalg, men også ved deltagelse i
drøftelser i partigrupper eller med ansatte uden for møderne.

Chefen eller
myndigheden
afgør, om der er
inhabilitet

Må ikke
beskæftige sig
med sagen

7) Modifikationer
Reglerne om speciel inhabilitet er af formel karakter og har
som hovedformål at forebygge, at der træffes afgørelser i strid
med de saglige krav. Reglerne gælder ikke i alle tilfælde. Det
er for vidtgående at afskære personer fra at deltage i sagens
behandling, hvis risikoen for magtfordrejning er meget lille,
eller udelukkelsen af pågældende medfører store administrative vanskeligheder.
a) Fjerntliggende risiko
Selv om en person bedømt efter § 3, stk. 1, er speciel inhabil,
kan risikoen i den foreliggende sag for, at den uvedkommende
interesse kan eller vil påvirke afgørelsens resultat, være så
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funktion
Bagatelsager

Kollegiale organer

fjerntliggende, at der ikke er grund til at afskære den pågældende fra at behandle sagen. Herom gælder efter § 3, stk. 2,
følgende: »Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge
af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den
pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen
ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil
kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.«
Er den uvedkommende interesse af almindelig ideel eller
politisk karakter, kan visse interessekonflikter accepteres. Er
den »inhabile«ansat i en helt underordnet funktion med udøvelse af rent manuelle opgaver, f.eks. som arkivmedarbejder,
vil der kunne bortses fra interessekonflikten. Drejer sagen sig
om generelle forhold, er der ikke helt samme behov for at statuere inhabilitet som i konkrete sager. Det samme gælder bagatelagtige forhold. En statsamtmand kunne således godt deltage som formand for amtets tilsynsråd ved behandlingen af
en klage over en kommunes afholdelse af en middag, som
amtmanden selv havde deltaget i, jf. ombudsmandens sag nr.
1987-648-42.
b) Substitution vanskelig eller umulig
Reglerne om inhabilitet i § 3 gælder ikke, hvis det er umuligt
eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkeligheder at lade en anden træde i den pågældendes sted under
sagens behandling, jf. FVL § 4, stk. 1. Er der tale om et kollegialt forvaltningsorgan, finder habilitetsreglerne i § 3 anvendelse, selv om konsekvensen bliver, at et medlem må fratræde
ved organets behandling af en sag, uden at der kan ske substitution ved stedfortræder. Hvis så mange af organets medlemmer må fratræde i den enkelte sag, at organet mister sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til myndighedens sammensætning vil give anledning til væsentlig betænkelighed,
dersom medlemmet ikke deltager, og behandlingen ikke kan
udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser, må inhabiliteten dog accepteres, FVL § 4, stk. 2.

D) Myndighedshabilitet
Retsgrundsætning

Reglerne i forvaltningsloven om speciel inhabilitet angår kun
personers habilitet. Myndigheder som sådanne kan imidlertid
148

E) Tilsidesættelse af reglerne om inhabilitet
også være specielt inhabile. Dette spørgsmål må afgøres på
grundlag af den almindelige ulovbestemte grundsætning om
inhabilitet, hvis ikke der er fastsat regler herom.
Som eksempel kan nævnes, at et statsamt var afskåret fra at
tage stilling til en ansøgning om fri proces vedrørende en retssag, der agtedes anlagt mod statsamtet, jf. FOB 1955.55. Afgørelsen måtte træffes af Justitsministeriet. Undervisningsministeriet burde ikke som fondsmyndighed have godkendt en
fonds salg (billigt) af en fast ejendom til ministeriet, men have
overladt sagen til Justitsministeriet, jf. FOB 1987.211.
Ofte kan myndighedsinhabilitet ikke løses ved substitution.
I sager om dispensation fra bygge- eller planlovgivningen til
den kompetente kommune selv som bygherre eller driftsansvarlig – i den konkrete sag af daginstitutioner – foreligger der
således inhabilitet. Da der i almindelighed ikke er mulighed
for substitution, må inhabiliteten accepteres. Dog bør myndigheden i så fald på anden måde sikre sig, at afgørelsen ikke
bliver mangelfuld, f.eks. ved at være særlig omhyggelig med
sagsoplysningen, være forsigtig med retsanvendelsen eller ved
at sørge for, at samme kontor ikke behandler de modstridende
interesser, men at sagerne behandles af forskellige kontorer, jf.
FOB 1996.75 og FOB 1997.150.
Det er muligt at en kommune har ret til at delegere den
enkelte sag til en anden kommune for på den måde at undgå
myndighedsinhabilitet, se kapitel 5, C, 2, b, 2.

FOB 1955.55

FOB 1987.211
Dispensation
fra byggeregler

E) Tilsidesættelse af reglerne om inhabilitet
Habilitetsreglerne er utvivlsomt garantiforskrifter. Tilsidesættelse af reglerne fører derfor som udgangspunkt til, at den afgørelse, der er truffet, bliver ugyldig.
Det er mindre sikkert, at dette udgangspunkt kan opretholdes, hvis de generelle habilitetskrav er tilsidesat. Skulle en afgørelse være blevet truffet af en person uden den lovbestemte
uddannelse, vil afgørelsen formentlig ikke blive ugyldig. Ligeledes må det antages, at medvirken af en person, som på grund
af risikoen for et stort antal tilfælde af speciel inhabilitet var
diskvalificeret til stillingen eller hvervet, ikke fører til ugyldighed. De generelle habilitetskrav skaber ganske vist en garanti
for afgørelsernes saglighed, men garantien omfatter sagsom149
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rådet som helhed og ikke som ved speciel inhabilitet den enkelte sag. Gennemgående vil den negative påvirkning på den
enkelte sag af den begåede fejl være beskeden. Dertil kommer,
at ugyldighedsvirkningen i forbindelse med generel inhabilitet
vil have langt vidererækkende konsekvenser end ved speciel
inhabilitet, fordi ugyldigheden vil kunne ramme et stort antal
afgørelser. Skulle en generelt inhabil person vise sig også at
have været speciel inhabil, må ugyldighedsspørgsmålet afgøres efter de retningslinjer, der beskrives nedenfor.
En afgørelse, der lider af speciel inhabilitet eller myndighedsinhabilitet, bliver som hovedregel ugyldig. Dette gælder
dog ikke, hvis mangelen konkret bedømt har været uvæsentlig. Om dette er tilfældet, kan måles på flere forskellige måder.
I kollegiale organer ses det nu og da, at væsentlighed gøres
til et spørgsmål om matematik, således at hvis den inhabile er
én blandt et komfortabelt flertal for en afgørelse, opretholdes
afgørelsen som gyldig. Dette er imidlertid ikke holdbart, idet
den pågældende ved sin tilstedeværelse under forhandlingerne
kan have påvirket de øvriges holdninger. I tilfælde, hvor der
slet ikke har været forhandlet, kan det tillægges betydning, at
der er enstemmighed eller et stort flertal for afgørelsen. Se
som et eksempel U 2002.1325 Ø. Har den inhabile været en
del af mindretallet, må manglen anses for uvæsentlig. Dette
gælder, hvad enten der har været forhandlet om sagen eller ej.
Manglens uvæsentlighed kan også vise sig ved, at den
trufne afgørelse er materielt set rigtig. Dette sidste kræver dog,
at der er meget stor sikkerhed, både for at afgørelsen ikke er
blevet indholdsmæssigt ulovlig, og for at den ikke inden for
lovens rammer ville have fået et andet udfald. I U 1999.689 Ø
underkendtes et miljøpåbud som ugyldigt på grund af inhabilitet hos formanden for teknisk udvalg i den kommune, der
havde truffet afgørelsen. Dette skete, selv om der tilsyneladende var enighed i udvalget om afgørelsen, og selv om retten
rent faktisk nåede at forholde sig til, om afgørelsen indholdsmæssigt var ulovlig, og fandt, at dette ikke var tilfældet. Det
ser ud, som om retten har anlagt den betragtning, at manglen
måtte anses for væsentlig, medmindre kommunen kunne påvise, at inhabiliteten ikke havde spillet nogen rolle for udøvelsen
af det skøn, der lå bag afgørelsen. Dette bevis kunne kommunen ikke føre. Muligvis spillede det også en rolle, at inhabiliteten var grov.
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E) Tilsidesættelse af reglerne om inhabilitet
Ved begunstigende afgørelser vil afgørelsen kunne opretholdes som gyldig, selv om der foreligger speciel inhabilitet –
i hvert fald, hvis parten har været i god tro om inhabiliteten og
har indrettet sig på afgørelsen. I FOB 1976.150 mente ombudsmanden, at udnævnelsen af en skoleinspektør var ugyldig.
Udnævnelsen var besluttet i byrådet med stemmerne 7-6.
Blandt flertallet var et medlem, som ansås for speciel inhabil,
fordi hun var ansat som fast sygevikar på den skole, udnævnelsen gjaldt. Det var klart, at parten var bekendt både med, at
sygevikaren medvirkede ved afgørelsen, og at hun havde stillingen som vikar, idet parten selv var medlem af byrådet og
indvalgt for samme parti som den inhabile og desuden ansat i
kommunens skolevæsen som lærer. Parten var med andre ord
ved afgørelsens meddelelse i ond tro med hensyn til de forhold, der bevirkede, at afgørelsen var mangelfuld.
Underkendes en begunstigende afgørelse som ugyldig, kan
parten efter omstændighederne have krav på erstatning for det
økonomiske tab, vedkommende er blevet påført.
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KAPITEL 7

Sagsoplysning
Kapitel 7. Sagsoplysning

A) Officialprincippet
1) Generel beskrivelse af princippet
Forvaltningsmyndighederne har ansvaret for, at der er tilstrækkelige oplysninger til stede i sagen, inden der træffes afgørelse, jf. retssikkerhedslovens § 10. Bestemmelsen er en lovfæstelse af et generelt forvaltningsretligt princip, der kaldes officialprincippet eller undersøgelsesprincippet.
Princippet indebærer for det første, at initiativet til, at en
sag bliver oplyst, påhviler myndigheden. Det er myndigheden,
der skal identificere de problemer, der skal belyses, sørge for
at sætte de handlinger i gang, for at der kan skaffes de nødvendige oplysninger såsom lægeerklæringer, besøg i hjemmet,
udfyldning af blanketter, indhentelse af udtalelser fra andre
myndigheder, samkøring af registre osv. Det er ikke nødvendigvis myndigheden selv, der skal fremskaffe oplysningerne,
men myndigheden skal sørge for, at det sker, f.eks. ved, at
borgeren bliver bedt om at komme med lægeerklæring, besvare spørgsmål mv. Se SM A-56-02.
Myndigheden skal endvidere påse, at der er tilstrækkelige
oplysninger. Myndigheden skal gennemgå de modtagne oplysninger og vurdere, om de belyser alle relevante problemer,
samt om oplysningerne er af tilstrækkelig høj kvalitet. Hvis
der er huller i oplysningsgrundlaget, f.eks. hvis en lægeerklæring er for generel i sin beskrivelse af borgerens helbredsproblemer, eller hvis oplysningerne ikke er troværdige, må myndigheden forsøge at få yderligere oplysninger. I SM S-1-05
afslog en kommune at give tilskud til fodbehandling. Ansøgeren havde indsendt en regning fra den fodterapeut, der havde
foretaget behandlingen. På regningen var opført en række
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oplysninger, som kommunen ifølge sygesikringsbekendtgørelsen skulle have for at tage stilling til ansøgningen, blandt andet om terapeutens navn, klinikkens adresse, ansøgers personnummer, navn og adresse, dato for behandlingen osv. Der
manglede imidlertid oplysning om ydelsesnummer samt oplysning om, at behandlingen var afsluttet. Ankestyrelsen annullerede afslaget og hjemviste sagen til ny behandling med
henvisning til, at kommunen havde ansvaret for, at der var
tilstrækkelige oplysninger, og ikke blot kunne afslå ansøgningen.
Princippet kræver ikke, at sagen skal oplyses bedst muligt.
Det kræves kun, at der skal være tilstrækkeligt informationsgrundlag, dvs. et forsvarligt oplysningsgrundlag. Hvad der er
forsvarligt, beror på sagens karakter. I indgribende og alvorlige sager som tvangsfjernelse af børn skal sagen være oplyst på
niveau med straffesager. I enkle og rutineprægede sager, f.eks.
om optagelse i daginstitution og om udbetaling af kontanthjælp, kan oplysningsniveauet være lavere.
Hvad der skal belyses, beror også på sagens karakter. Er
der tale om en revalideringssag, skal der tilvejebringes oplysninger, der kan belyse, om ansøgeren opfylder betingelserne i
aktivlovens § 46. Det er med andre ord retsgrundlaget – de
skrevne såvel som de uskrevne regler – der styrer, hvilke oplysninger der skal fremskaffes.
Myndigheden kan naturligvis komme i den situation, at det
ikke med de til rådighed stående oplysningsmetoder er muligt
at skaffe et forsvarligt oplysningsgrundlag. Hvad der så skal
ske, beror på, hvem der har bevisbyrden. Bevisbyrde er udtryk
for, hvem der skal bære risikoen for, at det ikke lykkes at skaffe et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Der er ikke faste bevisbyrderegler i socialretten. I sager om ansøgning om hjælp
gælder som udgangspunkt i praksis, at borgeren har bevisbyrden, jf. SM A-56-02. I sager, hvor myndigheden træffer indgribende afgørelser, f.eks. tvangsfjernelsessager, sager om tilbagebetaling, tvangsmæssig flytning af folkeregisteradresse
og sager om at standse løbende hjælp, har myndigheden bevisbyrden, jf. U 2005.21 V, U 2005.3346 H og U 2006.62 H.
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2) Nogle illustrative sager
Vurderingen af, om der er tilstrækkelige oplysninger i en sag,
kan illustreres ved nogle sager, hvor temaet »enlig forsørger«
stod centralt:
Den første sag (FOB 1997.273) angik en kvinde, A, der
havde 3 hjemmeboende børn, og som modtog børnetilskud,
friplads i daginstitution og boligsikring som enlig. Fredericia
Kommune stoppede udbetalingen af børnetilskud og meddelte
A, at kommunen ikke betragtede hende som reelt enlig. Baggrunden for denne afgørelse var en anonym henvendelse fra
en borger om, at A havde en samlever, B, samt oplysninger fra
teknisk forvaltning om, at B havde folkeregisteradresse i et
sommerhusområde på en adresse, hvor elforbruget det foregående år var meget lavt. Ombudsmanden kritiserede – ud over
at A ikke var blevet partshørt, inden afgørelsen blev truffet –
at der reelt blev truffet afgørelse på grundlag af den anonyme
anmeldelse, oplysningerne om, at B havde folkeregisteradresse i et sommerhusområde, samt om elforbruget på denne
adresse. Dette bevismæssige grundlag kaldte ombudsmanden
spinkelt. Det var åbenbart, at der ikke var ført et juridisk bevis
for, at A og B havde et samliv af ægteskabslignende karakter.
Til dokumentation heraf krævedes flere oplysninger om deres
indbyrdes forhold samt mere pålidelige oplysninger end en
anonym anmeldelse.
Til sammenligning havde Århus Kommune i FOB
2001.443 indsamlet en stribe oplysninger om en kvinde, A,
der modtog børnetilskud, kontanthjælp, pension og boligsikring som enlig. A havde fire hjemmeboende børn. Da kommunen fik mistanke om at A’s ægtefælle, B, ikke som påstået
af A var fraflyttet adressen, men at ægteparret fortsat boede
sammen, blev en kontrolgruppe sat til at undersøge sagen.
Gruppen tilvejebragte et omfattende bevismateriale i form af
folkeregisteroplysninger, oplysninger om breve fra andre
myndigheder sendt til B på A’s adresse, oplysninger fra pantefogedens og folkeregisterets besøg på adressen, referater af
samtaler med både A og B, kontoudtog fra B’s bank med
oplysninger om, hvilke pengeautomater han hævede penge i,
oplysninger om A’s indkøb af en bil, selv om hun ikke havde
kørekort osv. Mange af de indhentede oplysninger tydede på
et vist samliv mellem A og B. Andre oplysninger tydede på, at
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Indenretligt forhør

Ond tro

A og B ikke boede sammen, men at B jævnligt og i øvrigt
uønsket kom i A’s hjem.
Såvel kommunen som det sociale nævn traf afgørelse om,
at A ikke var enlig, og standsede de sociale ydelser samt stillede krav om tilbagebetaling af boligstøtte. Ombudsmanden
fandt ikke at kunne anfægte myndighedernes bevisvurdering,
omend han pegede på, at der var bevismæssig usikkerhed om
hvorledes A’s forsørgerstatus var. Han fremdrog dog to særlige retlige problemer. Det første var, om myndighederne burde have belyst forholdene yderligere ved afholdelse af indenretlig afhøring i medfør af retsplejelovens § 1018, dvs. ladet
parten afgive forklaring i byretten under vidneansvar. Ombudsmanden fandt dog ikke, at der kunne rettes kritik mod
myndighederne i anledning af, at et sådant forhør ikke blev afholdt. Han henviste til, at dette oplysningsskridt er usædvanligt i praksis, og at det måtte kræve særligt tungtvejende grunde, for at myndighederne var forpligtet til at gennemføre et sådant forhør.
Kommunen ikke alene standsede udbetalingen af sociale
ydelser for fremtiden, men pålagde også A tilbagebetalingspligt. Hertil krævedes, at A havde været i ond tro, og at denne
onde tro var tilstrækkeligt dokumenteret. Ombudsmanden
mente ikke, at der forelå bevis for, at A havde indset, at B
havde fast ophold i hendes bolig »i den forstand boligstøtteloven har anvendt begrebet«. Når dette bevis ikke efter ombudsmandens mening var ført, skyldtes det, at de indhentede
oplysninger viste, at A’s og B’s forhold var meget atypisk, og
at der derfor kunne være grund til at tro, at A selv opfattede
sig som enlig. Med andre ord mente ombudsmanden, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde gjort sig bevistemaerne
i sagen klar. Ud over at sandsynliggøre, at A og B boede
sammen, skulle kommunen også have indsamlet beviser, der
belyste A’s oplevelse af situationen.
En lidt tilsvarende sag kan ses i U 2005.21 V. I denne sag
modtog en kvinde ydelser efter børnetilskudsloven. Efter anonyme tips fra borgere om, at kvinden fortsat levede sammen
med sin fraseparerede ægtefælle undersøgte først social- og
sundhedsforvaltningen og senere skattemyndighederne forholdene. Undersøgelserne viste, at manden fortsat kom meget
i kvindens hjem, samt at den bolig, han var tilmeldt på, ikke
var beboet. Kommunen pålagde kvinden at tilbagebetale
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de modtagne ydelser, og det sociale nævn stadfæstede denne
afgørelse. Byretten underkendte nævnets afgørelse, idet retten
ikke fandt det godtgjort, at kvinden modtog ydelser med urette. Landsretten så anderledes på det, idet den mente, at de
tilvejebragte oplysninger skabte en formodning for, at kvinden
og den fraseparerede ægtefælle havde boet sammen i 1½ år
Denne formodning havde kvinden ikke afkræftet under retssagen, jf. også U 2005.3346 H.
FOB 1999.384 angik et muligt samliv mellem to mænd. A
og B, der havde fælles adresse i et parcelhus. A og B havde
købt huset sammen i 1991, flyttede ind samtidig og var begge
folkeregistertilmeldt på adressen. Tidligere havde de boet i en
villa med hver deres separate lejlighed. De havde drevet en
virksomhed sammen fra den tidligere bopæl og havde købt det
nye hus for at drive virksomheden videre og fortsætte deres
bofællesskab i to selvstændige boliger. Det nye hus var ikke
registreret med to lejligheder. A kom i 1992 ud for en alvorlig
ulykke, som førte til, at han blev tilkendt pension. Til brug for
sin stillingtagen til A’s ansøgning om at få pensionstillæg som
enlig modtog socialforvaltningen en udtalelse fra kommunens
bygningsinspektør. Han havde været ude på adressen og oplyste, at der kun var registreret én lejlighed i ejendommen, at der
ikke var foretaget en bygningsmæssig opdeling af ejendommen i flere lejligheder, samt at der i alt var ca. 190 m² beboelse i to etager.
Kommunen anså A og B for samlevende og afslog ansøgningen. I en klage til det sociale nævn oplyste A’s advokat, at
A og B boede i en slags bofællesskab, men med hver deres
beboelse. Der var to stuer, to spisestuer, to børneværelser, to
badeværelser osv. Dog var køkkenet fælles. A og B oplyste, at
de havde separat økonomi og husholdning, hver deres telefon,
egne forsikringer osv. Samtidig blev det oplyst, at bygningsinspektøren ikke, da han besigtigede ejendommen, havde været
indenfor. Nævnet stadfæstede afslaget. Nævnet tog udgangspunkt i en af Ankestyrelsen udviklet bevisbyrderegel om, at to
personer, der er tilmeldt samme folkeregisteradresse, som udgangspunkt må anses for samlevende med den virkning, at de
ikke kan modtage ydelser, som tilkommer »enlige«. Denne
formodning fandt nævnet ikke afkræftet i sagen.
Ombudsmanden lagde afgørende vægt på ordlyden i og
forarbejderne til § 49, stk. 2, i pensionsloven. Det var her præ157
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ciseret, at »personer, der ikke lever i et samlivsforhold, hvor
parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på
anden måde bidrager til den fælles husførelse, og hvor samlivet kan føre til ægteskab efter dansk ret (anses for) enlige«.
Herefter fandt ombudsmanden, at myndighederne havde vægtet sagens bevisligheder forkert. Oplysningerne om adskilt
husholdning, om adskilt økonomi og fraværet af kontante
bidrag parterne imellem havde set i dette lys større vægt end
oplysningerne om fælles folkeregisteradresse. Endvidere påpegede ombudsmanden, at der var bevismæssig usikkerhed
om rækkevidden af besigtigelsen på adressen, og at dette
spørgsmål burde undersøges nøjere. Ombudsmanden mente
således, at det var vigtigt at få fastslået, hvorledes A og B havde indrettet sig, og at dette ikke på forsvarlig måde kunne afklares med en besigtigelse af bygningen udefra.
Herefter ændrede nævnet sin afgørelse og anså A for berettiget til at modtage pensionstillæg som reelt enlig.
Ombudsmandens kritik byggede, som det ses, især på, at
den opstillede bevisbyrderegel ikke harmonerede med det
skrevne retsgrundlag. Herudover støttedes hans vurdering på
almindelige principper om bevisbedømmelse. Om en bolig er
delt op mellem parterne, kan ikke forsvarligt vurderes på
grundlag af en udvendig besigtigelse. Havde parterne nægtet
kommunen adgang, havde det været nødvendigt alene at besigtige udefra. I så fald kunne myndigheden have tillagt nægtelsen processuel skadevirkning og lagt til grund, at A og B
havde fælles bolig.
FOB 1998.360 drejede sig også om særligt pensionstillæg
til enlige. Pensionisten var en mand, A, som fik inddraget sit
tillæg, fordi kommunen hævdede, at han boede sammen med
en kvinde, B, og at han derfor ikke var reelt enlig. Der forelå i
sagen alene oplysninger om, at A og B boede i samme lejlighed. Parterne havde selv oplyst, at A var logerende hos B. På
baggrund af oplysninger om, at A og B boede i samme lejlighed og overvejede at leje en ny lejlighed med fælles lejekontrakt, standsede kommunen A’s tillæg. Ombudsmanden pegede på, at der savnedes oplysninger om, hvorvidt A og B gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde
bidrog til en fælles husførelse. Der var således ikke tilstrækkelige oplysninger til at anlægge den vurdering, som § 49 i pensionsloven fordrer.
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Eksemplerne viser, at det underliggende retsgrundlag er afgørende for, hvilke forhold der skal belyses. Hvor mange oplysninger, der skal til, for at noget kan anses for bevist, beror
til dels på et skøn. Vurderingen skal dog kunne forklares over
for omverdenen. Hvorledes oplysningerne skaffes til veje, beror på ressourcer, opfindsomhed og på lovgivningen.
Samtidig viser sagerne, at bevisbyrden som udgangspunkt
er hos myndighederne, og at byrden kan løftes ved, at myndigheden tilvejebringer oplysninger, der sandsynliggør, at
betingelserne for at træffe afgørelse er opfyldt. Herefter må
borgeren gennem mundtlige oplysninger, fremlæggelse af
kvitteringer, indbydelse til besigtigelse på stedet, vidneforklaringer fra pårørende osv. forsøge at tilbagevise myndighedernes bevisligheder samt afkræfte den skabte formodning om
samliv. Lykkes dette ikke, har myndighederne gjort, hvad de
skulle.

B) Retlige grænser for sagsoplysningen
Myndighedernes oplysning af sagerne skal holdes inden for
rimelighedens rammer. At en borger har søgt om boligstøtte,
må ikke bruges som påskud til at undersøge alle afskygninger
af ansøgerens liv. Der gælder med andre ord nogle generelle
retlige grænser for, hvor omfattende og dybtgående sagsoplysningen må være. Navnlig i sociale sager er det vigtigt at ramme en rimelig balance mellem hensynene til, at oplysningerne
er fyldestgørende, og til borgernes privatliv og personlige integritet.
Først og fremmest skal sagsoplysningen forfølge et specificeret og sagligt formål, jf. persondatalovens § 5, stk. 1. Hvad
der er et sagligt formål, beror på den lovgivning, der skal anvendes i den konkrete sag. Er der tale om en sag om optagelse
i daginstitution, vil forvaltningen i almindelighed ikke være
berettiget til at undersøge ansøgerens helbredsforhold, økonomi osv. Myndigheden må begrænse sig til at indsamle oplysninger om pasningsbehov, søskende til det barn, der søges
optaget, og anciennitet på venteliste. Omvendt, hvis der er tale
om ansøgning om social pension eller revalidering. Forvaltningen ikke alene kan, men er ligefrem forpligtet til at anlægge en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på
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længere sigt, jf. retssikkerhedslovens § 5. Det vil være sagligt
for myndigheden at undersøge en lang række personlige forhold hos ansøgeren.
Klart usagligt vil det være, hvis forvaltningen indhenter oplysninger til brug for andre myndigheders sager. Socialforvaltningen må således ikke iværksætte efterforskning for politiet
eller undersøge, om borgere har skjult indtægter for skattevæsenet. Har myndigheden indsamlet oplysninger til et sagligt
formål, er den berettiget til at anvende de indsamlede oplysninger til et andet (sagligt) formål. Dog gælder der den grænse, at det nye formål ikke må være uforeneligt med det oprindelige indsamlingsformål, jf. persondatalovens § 5, stk. 2.
De indsamlede oplysninger skal være relevante og tilstrækkelige og må ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af det formål, hvortil oplysningerne indsamles, jf. persondatalovens § 5, stk. 3.
Behandlingen skal tilrettelægges således, at der foretages
fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere
foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges, jf. persondatalovens § 5, stk. 4. Offentlige myndigheder må dog ikke uden særlig lovhjemmel slette oplysninger. I praksis må urigtige oplysninger derfor berigtiges eller
eventuelt blokeres. I SM F-2-03 havde en amtskommune i
forbindelse med behandlingen af en ansøgning om bilstøtte
noteret, at ansøgeren skulle have et mangeårigt massivt alkoholmisbrug. Ansøger anmodede såvel kommunen som amtskommunen om at slette denne oplysning, som han fandt var
fejlagtig. Begge myndigheder afslog, og sagen blev indbragt
for det sociale nævn, som ikke fandt, at oplysningen kunne
slettes fra journalen. Ankestyrelsen stadfæstede nævnets afgørelse, men bestemte, at oplysningen skulle berigtiges.
Bestemmelsen i persondatalovens § 5 gælder kun for elektronisk behandling af personoplysninger, men er udtryk for
generelle principper om, at datakvaliteten i sagerne skal være
god, samt om, at sagsoplysningen ikke må blive urimeligt
belastende for den pågældende borger.
I persondatalovens §§ 6-8 er der fastsat yderligere begrænsninger for dataansvarliges behandling af oplysninger. Jo
mere følsomme oplysninger, der er tale om, desto bedre sag160
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lige grunde kræves der for, at den dataansvarlige må behandle
oplysningerne. Har den registrerede givet sit samtykke til behandlingen, vil den stort set altid være lovlig, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1, § 7, stk. 2, nr. 1, og § 8, stk. 1 og stk. 3.
Dog kan grundprincipperne i persondatalovens § 5 ikke fraviges, heller ikke med den registreredes samtykke. Uden samtykke kan oplysninger kun behandles, hvis det er hjemlet i de
nævnte bestemmelser. Bestemmelserne indeholder dog en
ganske bred hjemmel for behandling af oplysninger. Behandling kan således ske, når den er »nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse«(§ 6, stk. 1, nr. 5),
»nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlige myndighedsudøvelse« (§ 6, stk. 1, nr. 6),
»nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller fordres« (§ 7, stk. 2, nr. 4) eller »nødvendig for varetagelsen af myndighedens opgaver«(§ 8, stk. 1). Der er dog grænser for, hvilke oplysninger der kan behandles. Hovedprincippet er, at behandlingen skal være båret af saglige grunde, og at
der ikke er fri adgang til at inddrage hvilke som helst oplysninger i sagsbehandlingen.

C) De enkelte oplysningsskridt
1) Generelt om oplysningsskridt
Der kan benyttes flere metoder til at skaffe de fornødne oplysninger til veje. Forvaltningen kan anmode parten selv om at
udlevere oplysninger, svare på spørgsmål eller medvirke til, at
der bliver fremskaffet oplysninger. Forvaltningen kan tage ud
på stedet og besigtige forholdene eller foretage husundersøgelser eller ransagninger i private hjem eller virksomheder.
Forvaltningen kan endvidere bede særligt sagkyndige om
erklæringer til belysning af sagen. I sociale sager bliver sådanne erklæringer ofte indhentet fra læger, psykologer, terapeuter eller, pædagoger, som forinden kan have underkastet
den pågældende borger en personundersøgelse. Et yderligere
middel til at kaste lys over en sag er høring af andre myndigheder, enten i form af lån af sagsakter og/eller anmodning om
en udtalelse fra den pågældende myndighed.
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Et effektivt kontrolmiddel er endvidere samkøring af elektronisk opbevarede oplysninger hos forskellige myndigheder
eller forskellige afdelinger hos samme myndighed. Ligeledes
med henblik på kontrol med, at borgerne ikke snyder systemet, har fysisk overvågning af borgere været benyttet. I sager,
hvor en borgers helbredsforhold er afgørende for, om en person er berettiget til en social ydelse, anses behandling også
som en del af sagens oplysning.
Ny teknik giver yderligere muligheder for indhentelse og
dokumentation af oplysninger. Videooptagelser og fotografering med digitale kameraer giver mulighed for både at overvåge og løbende beskrive forholdene på institutioner. Medarbejderes brug af computere kan ligeledes overvåges ved hjælp af
digital teknik.
Til hver enkelt af de nævnte oplysningsskridt knytter sig en
række retlige problemer.
2) Partens pligt til at give oplysninger og til at medvirke
til oplysningen
Vel har forvaltningen pligt til at sørge for, at sagen bliver oplyst, men parten har også en vis forpligtelse til at medvirke
hertil. Ifølge retssikkerhedslovens § 11, stk. 1, kan parten blive
bedt om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp han er berettiget til. Parten kan således blive bedt om at svare på spørgsmål, fremlægge lønsedler, kontoudskrifter fra banker eller slutopgørelser.
Myndigheden kan dog ikke uden lovhjemmel forlange, at
borgeren benytter en særlig blanket eller en særlig kommunikationsmåde i forbindelse med, at parten afgiver oplysninger.
Krav om, at oplysningerne skal sendes digitalt, kræver således
hjemmel. Parten kan heller ikke afæskes oplysninger, hvis det
påfører ham væsentlige økonomiske udgifter, en mere betydelig arbejdsindsats eller stærkt personligt ubehag.
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Som hovedregel kan myndigheden kun indhente oplysninger om parten udefra, hvis parten har givet sit samtykke hertil,
jf. retssikkerhedslovens § 11 a. Myndighederne er naturligvis
berettiget til at bede parten om at give samtykke. Spørgsmålet
er, om parten er forpligtet til at give det. Kan oplysningerne
ikke indhentes uden samtykke, og nægter pågældende at give
dette, skal myndigheden behandle sagen om hjælp »på det
foreliggende grundlag«, jf. § 11 b. Er der ikke tilstrækkelige
oplysninger til efter de almindelige beviskrav at antage, at
ansøgeren opfylder betingelserne for at få hjælp, må myndigheden give afslag. I denne forstand har parten således pligt til
at medvirke til sagens oplysning. Myndigheden kan dog ikke
tillade sig at tillægge partens passivitet den virkning, at dokumentationskravene øges. Hertil kræves udtrykkelig lovhjemmel. Aktivlovens § 11, stk. 5, indeholder et eksempel på en
sådan kvalificeret skadevirkning. Ifølge bestemmelsen har en
borger, der har bedt om hjælp til forsørgelse, »pligt til at bidrage med oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp, ansøgeren er berettiget til«– kontanthjælp eller
starthjælp. Hvis personen ikke kan dokumentere, at opholdskravet i stk. 2 eller 4 (om ophold i Danmark/EU i sammenlagt
7 år inden for de sidste 8 år) er opfyldt, yder kommunen starthjælp, som er meget lavere end kontanthjælp. Her er det i
loven bestemt, hvad der skal gælde, hvis ansøgeren ikke opfylder dokumentationskravet, nemlig at den for parten ringeste
løsning gælder.
Personer, der får hjælp, har ifølge retssikkerhedslovens
§ 11, stk. 2, pligt til at oplyse om ændringer, der kan have
betydning for hjælpen. I denne situation er der tale om en
egentlig pligt, hvis tilsidesættelse bl.a. kan føre til straf eller
tilbagebetaling af hjælp.
Hvis borgeren giver oplysninger, skal disse være sandfærdige. Der gælder altså en sandhedspligt for borgeren. Lyver
borgeren, kan der blive tale om straf for bedrageri. Har borgeren til hensigt ved sin manglende medvirken at vildlede de
sociale myndigheder, f.eks. ved at fortie oplysninger, kan der
ligeledes blive tale om at anmelde borgeren for strafbart forhold, jf. retssikkerhedslovens § 12 b. Borgeren kan dog blive
frigjort for sin oplysningspligt, hvis en opfyldelse af den indebærer, at borgeren tvinges til at belaste sig selv med oplysninger om at have begået strafbare forhold.
163

Retssikkerhedslovens § 11 b

Processuel
skadevirkning

Aktivlovens § 11,
stk. 5

Pligt til at oplyse
om ændringer

Socialt bedrageri

Selvinkriminering

Kapitel 7. Sagsoplysning
Tvangsindgrebslovens kapitel 4

Ikke processuel
skadevirkning

Personundersøgelser

Retssikkerhedslovens § 11, stk. 1,
nr. 2

Servicelovens § 50,
stk. 4
og § 51

Tvangsindgrebslovens kapitel 4 (lov nr. 442 af 9. juni 2004
om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter) indeholder regler om begrænsning
af myndighedernes brug af regler om oplysningspligt, hvis der
er en konkret mistanke mod en enkeltperson eller juridisk
person om en strafbar lovovertrædelse. Over for den mistænkte selv kan en oplysningspligt kun anvendes, hvis det er udelukket, at de oplysninger, der tilvejebringes, kan have betydning for bedømmelsen af den formodede overtrædelse. I forhold til andre end den mistænkte gælder oplysningspligten
kun i det omfang, oplysningerne søges tilvejebragt til brug for
behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf.
Denne begrænsning har især praktisk betydning i forbindelse med myndighedernes opfølgning og kontrol med, at borgeren opfylder betingelserne. Det må antages, at myndigheden
ikke kan tillægge det negativ bevismæssig betydning, hvis
borgeren vælger at nægte at svare for at undgå selvinkriminering. Myndigheden må i disse tilfælde bygge afgørelsen på
sagens øvrige oplysninger, som naturligvis kan vise sig at
være tilstrækkelige til, at der kan træffes en for borgeren byrdefuld afgørelse.
3) Personundersøgelse
I flere sager kan et nærmere indblik i borgerens helbred, psyke
eller personlighed i øvrigt være relevant. I andre sammenhænge kan det være nyttigt at tage blodprøver, urinprøver, dnatests osv. for at kaste fuldt lys over, f.eks. om betingelserne er
opfyldt for at tvangsfjerne et barn, eller om der kan anvendes
personlige alarm- eller pejlesystemer på en dement person.
Retssikkerhedslovens § 11, stk. 1, nr. 2, indeholder hjemmel til, at myndighederne beder en part om at lade sig »undersøge af en læge eller blive indlagt til observation«. Disse to
personundersøgelser er således hjemlet. Undladelse af at følge
opfordringen kan tillægges processuel skadevirkning i henhold til retssikkerhedslovens § 11 b. Derudover er der i den
øvrige sociallovgivning flere steder hjemmel til at gennemføre
personundersøgelser i forbindelse med behandlingen af bestemte kategorier af sager. I servicelovens § 50, stk. 4, sidste
punktum, har kommunen således hjemmel til i sager om støtte
til børn og unge at »lade barnet eller den unge undersøge af en
læge eller en psykolog«. I § 51 er der hjemmel til uden sam164
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tykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge at gennemføre undersøgelse »på en institution eller indlæggelse på
sygehus, herunder psykiatrisk afdeling«.
Ifølge § 63, stk. 1, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om, gennemføre en undersøgelse eller behandling af et
barn eller en ung. Betingelsen er, at forældremyndighedens
indehaver undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller
behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet eller den unge for betydelig og varig nedsat
funktionsevne. Hovedsigtet med bestemmelsen er at sikre, at
børn/unge får livsnødvendig behandling, selv om deres forældre ikke vil sørge herfor. Bestemmelsen kan i en vis udstrækning bruges til at afklare, om barnet eller den unge har en
alvorlig sygdom. Resultatet af en tvangsmæssig behandling
kan desuden indgå som et led i oplysningsgrundlaget for en
afgørelse om hjælpeforanstaltninger.
Forvaltningen kan endvidere bede en part om at lade sig
behandle, f.eks. i form af medicinsk behandling, som kan reducere generne ved en kronisk sygdom. Der gælder dog den
grænse, at forvaltningen ikke kan forlange, at en borger lader
sig underkaste en farlig eller belastende behandling.
Hvor vidtrækkende behandlingskrav forvaltningen kan stille, belyses i U 1991.755 Ø. Et forsikringsselskab pålagde en
kvinde, der havde tegnet en ulykkesforsikring, at lade sig
underkaste en artroseoperation for at mindske generne fra et
beskadiget ledbånd i højre hånds tommelfinger. Kvinden fik
under sagen medhold i, at hun ikke behøvede at underkaste sig
dette krav for at få forsikringen udbetalt. Domstolen fandt, at
der var tale om et utilbørligt indgreb i hendes selvbestemmelsesret. Domstolen henviste til operationens omfang og intensitet, den usikkerhed, der knytter sig til udfaldet af enhver operation, og i det foreliggende tilfælde navnlig det tab af finmotorik i højre hånd og den ikke helt kortvarige sygemelding,
som ville være uundgåelige følger af operationen. Se også SM
P-026-04 og SM D-34-05.
Dna-test kan formentlig kun forlanges, hvis der er hjemmel
i loven hertil, jf. U 2004.688 Ø forudsætningsvis.
Der er ikke generel hjemmel til at forlange, at parten lader
sig underkaste andre personundersøgelser, f.eks. psykologundersøgelse eller personlighedstests. Formentlig er forvaltningen alligevel berettiget til at bede parten om at medvirke
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Retssikkerhedslovens § 11 a

4) Høring
Forvaltningen vil ofte med fordel kunne belyse en sag ved at
rekvirere oplysninger eller erklæringer fra andre forvaltningsmyndigheder, institutioner, private virksomheder, sagkyndige,
der har ydet parten bistand, osv. Indhentelsen af sådanne oplysninger eller udtalelser kaldes høring. En høring er obligatorisk, hvis den sagsbehandlende myndighed er forpligtet til at
gennemføre den. Er det en frivillig sag for myndigheden at
indhente en udtalelse, tales der om fakultativ høring. Hvis den
hørte instans’ udtalelse skal følges af den besluttende myndighed, kaldes det imperativ høring.
Det kræver ikke særskilt lovhjemmel at sende en sag til
høring. Hvis en forvaltning ønsker at høre en behandlingsinstitution til brug for en revalideringssag, vil der således kunne
gennemføres høring, uden at det er omtalt i lovgivningen.
Med vedtagelsen af retssikkerhedslovens § 11 a er der
skabt tvivl om denne retstilstand. § 11 a har følgende indhold:
»§ 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger
om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for
det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige
for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent
private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden
kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse
med retsplejelovens § 1018, hvis oplysningerne ikke videregives.
Stk. 2. Myndigheden kan uden samtykke til brug for behandlingen af
en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger om
økonomiske forhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes
ægtefælle, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne.
Stk. 3. Ved klage til det sociale nævn eller Ankestyrelsen og ved
behandlingen af sager i Den Sociale Sikringsstyrelse kan samtykke til at
indhente oplysninger efter § 11 a, stk. 1, indhentes ved, at borgeren i den
skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente,
og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette.«
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Bestemmelsen suppleres med § 11 c, som har følgende indhold:
»§ 11 c. Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan kravet om
samtykke efter § 11 a, stk. 1 og 3, fraviges i sager om
– særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 i lov om social service,
hvor myndighederne kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse
uden forældrenes samtykke samt i forbindelse med undersøgelser efter § 50 i lov om social service
– førtidspension, hvor myndigheden kan påbegynde en sag eller træffe
afgørelse i en sag, uden at den pågældende person selv har rettet henvendelse herom, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension
– frakendelse af førtidspension tilkendt efter de fra 1. januar 2003 gældende regler og nedsættelse eller frakendelse af pension tilkendt efter
de indtil den 1. januar 2003 gældende regler, jf. lov om social pension, og
– tilbagebetaling af sociale ydelser.
Stk. 2. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af en sag efter stk. 1,
nr. 1, kan myndigheden desuden uden samtykke anmode private, der har
kendskab til forholdene, om at give oplysninger, der er nødvendige for at
behandle sagen. Myndigheden skal ved anmodningen gøre opmærksom
på, at den adspurgte ikke er forpligtet til at svare.
Stk. 3. I sager efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden uden samtykke
forlange oplysninger efter § 11 a, stk. 1, og indhente oplysninger efter
§ 11 c, stk. 2, om personer, der er part i sagen, samt om forældremyndighedsindehaverens samlever eller ægtefælle.
Stk. 4. Myndigheden skal uanset adgangen til at indhente oplysninger
uden samtykke, jf. stk. 1-3, forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.«

Retssikkerhedslovens § 11 c

Bestemmelserne kan læses således, at det normalt kræver partens samtykke at indhente oplysninger fra de opregnede instanser/personer, at kun de opregnede instanser kan inddrages
i sagsoplysningen, at disse instanser har svarpligt, at der kun
må indhentes oplysninger om de personer, der er omtalt i reglerne, samt at samtykke kun kan undværes i de tilfælde, der er
omtalt i bestemmelserne. Denne fortolkning forudsætter, at
§§ 11 a og 11 c udtømmende gør op med, hvornår høring af
eksterne instanser er lovlig. Hvis denne fortolkning følges, er
der tale om en betydelig indsnævring af myndighedernes muligheder for at indhente oplysninger i forhold til det, der antages at gælde i forvaltningsretten generelt, idet der ikke vil
kunne høres i tilfælde, som ikke er omtalt i bestemmelserne –
heller ikke med samtykke fra parten.

Udtømmende
regulering?
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Der er imidlertid også den fortolkningsmulighed, at bestemmelserne ikke er ment at skulle være udtømmende, men
alene tydeliggøre, at indhentelse af særligt følsomme oplysninger normalt kræver samtykke fra parten, samt at de adspurgte instanser kun har pligt til at svare i de tilfælde, som er
beskrevet i teksten. For situationer, der ikke er omtalt, gælder
det normale, dvs. de almindelige forvaltningsretlige principper
og persondatalovens regler om behandling af personoplysninger. Hvis denne fortolkning følges, kan der ikke sluttes modsætningsvis fra bestemmelserne. Meget taler for den sidste
fortolkning. Denne fortolkning er ubetænkelig og sikrer, at
nogle praktisk set meget nyttige undersøgelsesskridt ikke afskæres. For denne fortolkning taler desuden, at persondatalovens regler under alle omstændigheder vil regulere sådanne
høringer og give den fornødne beskyttelse imod misbrug.
Det må erkendes, at ordlyden både af § 11 a og § 11 c underbygger den første fortolkning. På den anden side tyder
anvendelsen af udtrykket »forlange«på, at lovgiver har været
mest optaget af at sikre, at de adspurgte instanser har pligt til
at svare i de i bestemmelserne omhandlede situationer. Hertil
kommer, at den øvrige sociallovgivning i vid udstrækning
bygger på en formodning om, at også andre forhold end omtalt
i de to regler kan belyses ved høring. Det gælder således reglerne om arbejdsevnevurdering, reglerne om børn og unge og
regler, hvor enlige forsørgere tildeles større sociale ydelser
end andre.
I det følgende lægges til grund, at bestemmelserne ikke er
udtømmende.
Som det ses, kræver indhentelse af oplysninger fra de omtalte instanser samtykke fra den, der søger om eller får hjælp.
Dog kan myndigheden ifølge § 11 a, stk. 2, indhente oplysninger om økonomiske forhold hos ansøgere/modtagere eller
deres ægtefælle »fra andre offentlige myndigheder samt fra
arbejdsløshedskasser«. Samtykke kræves dog fortsat til indhentelse af økonomiske oplysninger fra f.eks. arbejdsgivere
eller pengeinstitutter. Samtykke kræves også til indhentelse af
oplysninger som de nævnte om samlevere.
Hvis ansøger/modtager har givet samtykke til indhentelse
af oplysninger, har de opregnede offentlige instanser både ret
og pligt til at udlevere oplysninger, afgive erklæringer osv.
Hvis der ikke er givet samtykke, eller hvis samtykke ligefrem
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afslås, har den adspurgte instans ikke svarpligt. I de tilfælde,
hvor samtykke ikke er påkrævet, er der dog pligt til at udlevere oplysninger, uanset at der ikke foreligger samtykke. Dette
gælder, selv om der eventuelt i anden lovgivning er regler, der
forbyder udlevering af oplysninger uden samtykke. Forvaltningslovens og persondatalovens videregivelsesregler er således ikke til hinder for, at der sker en udlevering af oplysninger, som er hjemlet i retssikkerhedsloven.
§ 11 a hjemler myndigheden ret til at få udleveret oplysninger, uanset hvordan oplysningerne måtte være tilgængelige. Der kan således indhentes oplysninger i form af erklæringer, udtalelser, udskrifter fra sygehus- eller lægejournaler,
kopi af akter i en sag eller ved udskrift eller indsigt i registre.
Der kan derfor også ske udveksling af oplysninger i elektronisk form.
Høring af andre instanser end nævnt i §§ 11 a og 11 c,
f.eks. privatpraktiserende socialrådgivere eller konsulenter, må
som anført kunne ske, hvis det er tilladt efter persondataloven
og forvaltningsloven. Normalt kræves i disse tilfælde også
samtykke fra den pågældende. Samtykke vil på den anden
efter disse regler altid legitimere, at der indhentes oplysninger.
Hvis oplysninger ulovligt bliver indhentet uden samtykke,
må fejlen kunne rettes ved efterfølgende samtykke fra borgeren. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi der allerede er truffet afgørelse, er spørgsmålet, om afgørelsen bliver ugyldig.
Dette kan ikke antages, hvis oplysningerne i øvrigt er korrekte. Er de urigtige, kan dette forhold føre til, at en bebyrdende
afgørelse bliver ugyldig. I SM B-13-97 lagde Ankestyrelsen til
grund, at oplysninger fra kommunens inkassoafdeling til socialforvaltningen om, at en mand delte bopæl med en kvinde,
der modtog ydelser som enlig, lovligt kunne anvendes af socialforvaltningen, uanset at oplysningerne eventuelt var blevet
videregivet i strid med de dagældende regler. Ankestyrelsen
understregede ligefrem, at en forvaltning for at leve op til sin
tilsynsforpligtelse ikke kunne bortse fra indgåede relevante
oplysninger for vurderingen af retten til fortsat at modtage en
social ydelse.
Undladt indhentelse af samtykke kan formentlig alene
sanktioneres med kritik af myndighederne og/eller sagsbehandlere. Parten kan muligvis i medfør af persondatalovens
§ 35, stk. 2, forlange, at sagsbehandlingen ikke længere omfat169
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ter de pågældende oplysninger. Vil myndigheden ikke følge
en sådan indsigelse, kan spørgsmålet indbringes for Datatilsynet.

Samtykke
Retssikkerhedslovens § 11 c, stk. 2

Andre tilfælde

5) Oplysninger fra pårørende, naboer
og andre privatpersoner
Såvel i kontrolsager som i sager, hvor der skal findes frem til
den korrekte hjælp til en borger, kan det være af betydning for
forvaltningen at inddrage oplysninger og udsagn fra naboer,
pårørende eller andre private, der har kendskab til partens
forhold.
Der er ingen tvivl om, at forvaltningen er berettiget til at
henvende sig til privatpersoner, hvis parten giver sit samtykke
hertil. Efter retssikkerhedslovens § 11 c, stk. 2, kan forvaltningen undtagelsesvis rette henvendelse til private, selv om der
ikke foreligger samtykke hertil fra parten. Dette gælder i sager
om særlig støtte til børn og unge.
Hvis tilfældet ikke er omhandlet i § 11 a eller § 11 c, og
behandlingen er lovlig uden samtykke efter persondataloven,
må sådanne oplysningsskridt også kunne lade sig gøre. Har en
person anmeldt sin nabo, som han ved modtager kontanthjælp,
for at arbejde sort, må forvaltningen kunne bede anmelderen
om at uddybe sine oplysninger, selv om parten ikke giver sit
samtykke hertil eller ligefrem modsætter sig en sådan henvendelse. Et andet eksempel kunne være, at forvaltningen er usikker på, hvor megen og hvilken hjemmehjælp der er bedst for
en ældre dement hjemmeboende. Derfor inddrages den pågældendes ægtefælle eller voksne børn. Selv om den demente
ikke er i stand til at give samtykke hertil, må kommunen være
berettiget til på denne måde at høre det personlige netværk om
hjælpebehovet. For plejehjemsbeboere er det ligefrem foreskrevet i servicelovens § 89, stk. 3, at for borgere, der bor på
plejehjem eller anden beskyttet bolig, skal hjemmehjælpsskemaet udfyldes sammen med ansøgeren, nærmeste pårørende
eller anden nærtstående.
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Der ses ikke at være betænkeligheder ved at acceptere høring i sådanne tilfælde. Selve henvendelsen med henblik på at
oplyse sagen forsvarligt er ikke en sådan belastning for parten,
at den kræver lovhjemmel. Henvendelsen og de konkrete
spørgsmål kan imidlertid virke som en afsløring af oplysninger om partens privatliv. Henvendelsen må derfor ske med
respekt for, at der ikke uberettiget videregives fortrolige oplysninger til en uvedkommende, jf. straffelovens § 152. De pågældende må derfor ikke få flere oplysninger end nødvendigt,
for at de kan besvare de spørgsmål, der stilles. Det må erindres, at oplysninger, der indhentes fra private, i lighed med
andre udefra kommende oplysninger efter omstændighederne
skal sendes til partshøring efter FVL § 19, stk. 1. Forvaltningen må vejlede den, der bliver bedt om oplysninger, om at
oplysningerne kan blive sendt til partshøring.
6) Husundersøgelse, telefonaflytning, besigtigelse
og lignende
a) Adgangen til husundersøgelse mv.
Ifølge grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve samt andre
papirer kræver, ligesom brud på post- telegram- og telefonhemmeligheden, normalt en retskendelse. Dog kan der ved lov
gøres en »særegen« undtagelse fra kravet om retskendelse.
Det følger endvidere af legalitetsprincippet, at der også skal
være hjemmel for en tvangsmæssig gennemførelse af de oplysningsskridt, der er omtalt i § 72.
Den europæiske menneskerettidhedskonvention indeholder
i artikel 8 en regel, der supplerer grundlovens § 72. Ifølge
artikel 8 har enhver ret til respekt for sit privatliv og familieliv,
sit hjem og sin korrespondance. Offentlige myndigheder må
ifølge artikel 8 ikke gøre indgreb i udøvelsen af retten efter
artikel 8, medmindre det sker i overensstemmelse med loven,
samt der i øvrigt foreligger tungtvejende samfundsmæssige
grunde til indgrebet.
Forvaltningen kan således ikke uden videre møde op i private hjem for at kontrollere antallet af beboere, om børn vantrives, om psykiske funktionshæmmede lever under uforsvarlige forhold osv. Der kan heller ikke foranstaltes telefonaflytning, åbnes private breve eller lignende indgreb, uden at der er
udtrykkelig hjemmel hertil.
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Der er imidlertid intet til hinder for, at forvaltningen møder
op i borgernes hjem eller gennemser breve til borgeren osv.
efter aftale med borgerne. Selve undersøgelsesskridtet kræver
ikke lovhjemmel – kun den tvangsmæssige gennemførelse.
Det skal blot gøres klart forinden, at der er tale om en foranstaltning, som borgeren er gået frivilligt med til. Hertil hører
for det første, at det er gjort klart fra starten, at borgeren kan
modsætte sig det påtænkte undersøgelseskridt. For det andet
kræves det, at borgeren er personligt habil, dvs. er i stand til at
forstå, hvad foranstaltningen går ud på, dens formål, samt at
det er en frivillig sag at medvirke.
Den tilsynsførende inden for hjemmeplejen kan have brug
for at møde op hos en kommende klient for at danne sig et
indtryk af forholdene i boligen og behovet for hjælpen. Hjælp
til boligindretning efter servicelovens § 116 kræver tilsvarende, at forvaltningen får adgang til ansøgerens hjem. Sanktionen, hvis borgeren nægter pågældende adgang, er processuel
skadevirkning, dvs. at afgørelsen må træffes på grundlag af de
foreliggende oplysninger og derfor kan ende med et afslag.
Enkelte steder er der i sociallovgivningen hjemmel for forvaltningen til at foretage egentlig husundersøgelse. Ifølge servicelovens § 64, stk. 2, har kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig, rum eller gemmer for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik på fuldbyrdelse af afgørelser om tvangsanbringelse.
Retssikkerhedslovens § 12 a indeholder følgende regel:
»§ 12 a. Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en
virksomheds lokaler mv. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens
lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes lønog arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager,
der er omfattet af denne lov, jf. § 2, stk. 4. Det er den kommune, som
virksomheden ligger i, der kan foretage kontrollen. Kommunen har ikke
uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem.
Stk. 2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning
for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til
kommunen.
Stk. 3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder.
Stk. 4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være kommunen
behjælpelige ved eftersynet.
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Stk. 5. Kommunen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig
registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har
fastsat med hjemmel i § 91 stk.4 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
Stk. 6. Kommunen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer jf. stk. 5, hvis kommunen ved et kontrolbesøg jf. stk. 1 vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde.
Stk. 7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på begæring
forevises kommunen.
Stk. 8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved eftersynet,
kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår samt om de aktuelt modtager sociale
eller beskæftigelsesmæssige ydelser.
Stk. 9. Politiet yder bistand til kommunen. Socialministeren kan efter
forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte
nærmere regler herom.«

Bestemmelsen giver hjemmel til at foretage husundersøgelse
mv. i private virksomheder samt uden for virksomheden, hvor
der foregår arbejde, f.eks. på byggepladser eller under erhvervsmæssig transport. Kontrollen kan ikke ske i private
hjem.
Besøgene kan kun benyttes til at kontrollere oplysninger
om borgernes løn- og arbejdsforhold. Der er tale om stikprøvekontrol, hvilket fremgår af udtrykket »til enhver tid«. Kontrollen kan ikke bruges til at oplyse konkrete sager, f.eks. en
konkret tilbagebetalingssag. Hvis der foreligger mistanke om
et strafbart forhold, skal sagen behandles efter retsplejens
regler om efterforskning af forbrydelser. I et sådant tilfælde er
de sociale myndigheder således ikke berettiget til at foretage
husundersøgelse efter § 12 a.
Ransagninger efter § 12 a kan eventuelt foretages i samarbejde med andre myndigheder, f.eks. Skat og Arbejdsdirektoratet. I så fald skal de respektive myndigheder hver især følge
hjemlen i deres egen lovgivning.
Arbejdsløshedsforsikringsloven indeholder i § 91a en bestemmelse, der giver Arbejdsdirektoratet en tilsvarende adgang til husundersøgelse hos virksomheder for at kontrollere,
at der ikke snydes med dagpenge.
I servicelovens § 123, stk. 2, er der hjemmel for børn og
unge-udvalget til under børn eller unges ophold i døgninstitution uden retskendelse at træffe afgørelse om kontrol med
barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden
kommunikation med nærmere angivne personer uden for insti173
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tutionen. Betingelsen er, at indgrebet er nødvendigt af hensyn
til barnet eller den unges sundhed eller udvikling. Socialministeren har i bekendtgørelsen om magtanvendelse mv. i døgninstitutioner for børn og unge fastsat mere detaljerede regler
om denne type tvangsindgreb.

Lov om
tvangsindgreb

Husundersøgelser

Proportionalitet

Notatpligt

De fleste af
forvaltningslovens
regler gælder

Dog ikke
§§ 19 og 11

Forudgående
underretning

b) Tvangsindgrebsloven
Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
(tvangsanvendelsesloven) indeholder regler, der både begrænser retten til at anvende tvangsindgreb og foreskriver en særlig
procedure for gennemførelse af tvangsindgreb.
Loven gælder blandt andet for husundersøgelser, brud på
meddelelseshemmeligheden og undersøgelse eller beslaglæggelse af breve og andre papirer uden for strafferetsplejen, jf.
lovens § 1, stk. 1.
Tvangsindgreb må kun anvendes, hvis mindre indgribende
foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i
rimeligt forhold til formålet, jf. lovens § 2. Tvangsindgreb skal
desuden gennemføres så skånsomt som muligt jf. lovens § 7.
De oplysninger om sagens faktiske omstændigheder af betydning for beslutningen om at iværksætte tvangsindgreb,
myndigheden modtager mundtligt eller på anden måde er bekendt med, skal myndigheden gøre notat om. Det gælder dog
ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter, jf. lovens § 4. Der er tale om lovfæstelse af en notatpligt
som svarer til pligten efter offentlighedslovens § 6.
Ved beslutninger om iværksættelse af tvangsindgreb finder
forvaltningslovens §§ 3-10 (om inhabilitet, vejledningspligt,
partsrepræsentation og partsaktindsigt), §§ 12-18 (om undtagelser fra partsaktindsigt) samt §§ 22-26 (om begrundelsespligt og klagevejledning) anvendelse, jf. § 3. I alt væsentligt
skal en sådan beslutning behandles, som om der var tale om
en afgørelsessag. Dog gælder, som det ses, hverken § 19 om
partshøring eller §§ 11 og 21 om suspension af afgørelsen,
indtil en ansøgning om partsaktindsigt er gennemført, eller
parten har haft lejlighed til at udtale sig. I stedet gælder ifølge
§ 5 en regel om varsling og underretning.
Forud for gennemførelsen af en beslutning om iværksættelse af et tvangsindgreb skal ifølge § 5, stk. 1, parten underrettes
om beslutningen. Underretningen skal ske skriftligt senest 14
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dage, inden indgrebet gennemføres. Sammen med underretningen skal parten have oplysning om tid og sted for indgrebet, retten til at lade sig repræsentere efter FVL § 8, hovedformålet med indgrebet samt det faktiske og retlige grundlag
for indgrebet, jf. lovens § 5, stk. 2.
Myndigheden skal sætte en frist, inden for hvilken parten
kan fremsætte indsigelse mod beslutningen om at gennemføre
tvangsindgrebet. Fastholdes beslutningen, skal parten have en
begrundelse herfor i overensstemmelse med § 24 i FVL. Meddelelse om, at beslutningen fastholdes, skal gives inden eller
senest samtidig med gennemførelse af tvangsindgrebet, jf.
lovens § 5, stk. 3.
Hvis øjemedet med tvangsindgrebet vil forspildes ved, at
der gives underretning på forhånd, kan denne undlades, jf. § 5,
stk. 4. Det samme gælder, hvis afgørende hensyn til private
eller offentlige interesser taler for, at forpligtelsen viger. Også
hensyn til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske
interesser, herunder forholdet til EU, kan begrunde, at forudgående underretning undlades. Det samme gælder, hvis forudgående underretning viser sig umulig eller uforholdsmæssigt
vanskelig, eller hvis gennemførelse af tvangsindgrebet efter
forholdets særlige karakter er påkrævet, jf. lovens § 5, stk. 4.
Hvis et tvangsindgreb gennemføres uden forudgående underretning, skal beslutningen meddeles skriftligt samtidig
med, at gennemførelsen meddeles parten. Denne samtidige
underretning skal indeholde de samme oplysninger som den
forudgående. Derudover skal den indeholde en begrundelse
for, at det var nødvendigt at fravige kravet om forudgående
underretning, jf. § 5, stk. 6. Efter omstændighederne kan den
samtidige underretning efter stk. 6 gives mundtligt. Parten kan
dog bede om at få den skriftligt, jf. § 5, stk. 7.
Tvangsindgreb, der foretages uden for myndighedernes tjenestested må kun foretages mod forevisning af legitimation.
Hvis myndigheden finder, at den, som indgrebet er rettet
imod, har tilsidesat regler i lovgivningen, skal myndigheden
udfærdige en rapport om udførelsen af indgrebet. Rapporten
skal snarest udleveres til vedkommende, jf. lovens § 8, stk. 1. I
andre tilfælde kan parten anmode om at få en rapport om indgrebets udførelse. En sådan anmodning skal imødekommes, jf.
§ 8, stk. 2.
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Hvis en enkeltperson eller juridisk person med rimelig
grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse, kan tvangsindgreb over for den mistænkte eller mod andre
end den mistænkte eller med henblik på at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, som mistanken omfatter, alene
gennemføres efter reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen, jf. lovens § 9. Dette forbud gælder dog ikke, hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at skaffe oplysninger
til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse
af straf, jf. lovens § 9, stk. 1-3.
Den mistænkte kan give samtykke til, at tvangsindgreb
anvendes både i civil- og strafferetligt øjemed, jf. lovens § 9,
stk. 4.
7) Indenretligt forhør
Hvis de instanser, der efter LOR § 11 a, stk. 1, er forpligtede
til at udlevere oplysninger, ikke videregiver oplysningerne,
kan der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, der har følgende indhold:

§ 1018 har ikke
selvstændig
betydning

»§ 1018. Optagelse af forhør ved undersøgelsesret kan finde sted i samme omfang som hidtil dels angående stedfundne ildebrande, undvigelse
af fanger, ulykkestilfælde, dødfundne personer o. desl., dels efter begæring af myndigheder til oplysning om trængendes forsørgelseshjem og
undersøgelse af personlige forhold af retlig betydning.
...«

Kun myndigheder

Retsplejeloven indeholder en vis selvstændig hjemmel til afholdelse af indenretligt forhør. Som det ses, er bestemmelsens
anvendelsesområde meget upræcist beskrevet. Ordlyden tyder
på, at forhøret kan omfatte både offentligt ansatte og private.
Ifølge § 11 a, stk. 1, 3. pkt., har kun de instanser, der er omfattet af svarpligt efter § 11 a, pligt til at deltage i forhøret. Der
er herefter ikke mulighed for at optage retligt forhør af en
borger, der søger om eller har fået hjælp. Myndigheden kan
heller ikke optage retligt forhør af en borger, over for hvem
myndigheden har rejst sag om tilbagebetaling af en ydelse.
Hvis der optages forhør, gives oplysningerne gennem
mundtlige forklaringer i retten. Reglerne om vidnepligt og
vidneansvar gælder i så fald.
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Muligheden for at optage retsligt forhør efter retsplejelovens
§ 1018 nævnes også i retssikkerhedslovens § 20, stk. 2 i forbindelse med børn og unge-udvalgets behandling af sager.
8) Udveksling af oplysninger
Andre myndigheders oplysninger vil ofte være af betydelig
interesse i forbindelse med oplysningen af konkrete sager.
Skatteforvaltningen kan have oplysninger liggende om indkomst- og formueforhold, som har direkte relevans for sociale
myndigheders vurdering af sager om tildeling eller standsning
af hjælp. I børnesager kan oplysninger fra statsforvaltningen
om samvær være relevante. En kommune, hvor borgeren tidligere har boet, kan have relevante oplysninger osv.
Myndighederne er imidlertid ikke frit stillet med hensyn til
at udveksle oplysninger om enkeltpersoner. Fortrolige oplysninger må som udgangspunkt ikke videregives fra en forvaltningsmyndighed til en anden, jf. FVL § 28.
Drejer videregivelsen sig om rent private oplysninger, vil
videregivelsen alligevel være lovlig, hvis

Andre myndigheders oplysninger

FVL § 28

Rent private
oplysninger

1) den, oplysningen angår, giver samtykke, § 28, stk. 2, nr. 1,
eller
2) myndigheden har oplysningspligt i medfør af lov eller i
henhold til lov, jf. § 28, stk. 2 ,nr. 2, eller 3)
3) videregivelsen sker til varetagelse af interesser, der klart
overstiger hensynet til den, oplysningen angår, jf. § 28, stk.
2, nr. 3, eller
4) videregivelsen er et nødvendigt led i (afgiver)myndighedens behandling af sagen, § 28, stk. 2, nr. 4, 1. led, eller videregivelsen er nødvendig for, at (modtager)myndigheden
kan gennemføre en tilsyns- eller kontrolopgave, § 28, stk.
2, nr. 4, 2. led.
Andre fortrolige oplysninger kan videregives, hvis oplysningerne vil være af væsentlig betydning for modtagermyndighedens virksomhed eller for en afgørelse, denne myndighed
skal træffe, jf. FVL § 28, stk. 3.
Persondatalovens §§ 6-8 indeholder regler, som generelt
har gjort det lettere for myndighederne at udveksle oplysninger. Efter disse regler er videregivelse tilladt, hvis den registrerede giver sit samtykke, jf. PDL § 6, stk. 1 nr. 1, § 7, stk. 2,
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nr. 1, og § 8, stk. 2, nr. 1. Herudover kan videregivelse selv af
rent private oplysninger ske uden samtykke, hvis videregivelsen er nødvendig enten for modtagermyndigheden eller for
afgivermyndigheden, jf. PDL § 7, stk. 2, nr. 4, og § 8, stk. 2,
nr. 2.
Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver inden for
det sociale område, må imidlertid kun videregive rent private
oplysninger i samme omfang som efter forvaltningslovens
§ 28, stk. 2. Dette er bestemt i PDL § 8, stk. 3.
Persondataloven gælder, når myndighederne behandler personoplysninger ved hjælp af edb. Forvaltningsloven gælder i
forbindelse med al behandling af oplysninger, hvad enten den
sker manuelt eller ved hjælp af edb. I moderne forvaltning
foregår de fleste transaktioner ved hjælp af pc, e-mail, intranet, sms, telefax og anden digital teknik, hvilket betyder, at
persondataloven skal efterleves i forbindelse med langt den
overvejende del af sagsbehandlingen.
Som det ses, er tavshedspligtens indhold forskelligt afhængig af, om forholdet er omfattet af forvaltningsloven eller
persondataloven. Det antages, at persondataloven fortrænger
forvaltningslovens § 28, og at retten til videregivelse dermed
er blevet lettere. På det sociale område – dvs. i sager, der er
omfattet af retssikkerhedsloven – gælder imidlertid i kraft af
PDL § 8 det samme som efter forvaltningsloven. Her er der
fortsat en streng tavshedspligt.
I forvaltningslovens § 29 er det endvidere bestemt, at i
sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed. Dette
gælder dog ikke, hvis ansøgeren har givet samtykke, hvis
andet følger af lov eller særlige hensyn til ansøgeren eller
tredjemand overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningerne
ikke indhentes. Forvaltningsloven bygger således på det princip, at personer, der søger om f.eks. en social ydelse, selv kan
bestemme, hvor tæt deres personlige forhold kan undersøges.
Denne bestemmelse gælder også, når oplysningerne indhentes
ved hjælp af edb. FVL § 29 fortrænger således PDL.
Som det ses af citatet ovenfor af retssikkerhedslovens § 11
a og 11 c, er FVL § 29 blevet suppleret med et krav om samtykke til indhentelse af oplysninger i alle slags sager, ikke kun
ansøgningssager. Desuden har § 11 a indsnævret muligheden
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for indhentelse ved ikke at give mulighed for indhentelse af
rent private oplysninger efter konkret vurdering til varetagelse
af klart vigtigere formål end hensynet til ansøgeren. Retssikkerhedsloven må antages at gå forud for både persondataloven
og forvaltningslovens § 29. I de situationer, der er omtalt i §
11 a, skal der herefter altid være samtykke, for at myndigheden kan tilvejebringe rent private oplysninger fra andre offentlige forvaltningsmyndigheder – dog med de undtagelser, der
er fastsat i LOR §§ 11 a og 11 c samt i andre specialregler.
Der er flere steder særlig hjemmel til udveksling af oplysninger til brug for sociale sager. To af reglerne findes i henholdsvis § 12 c og § 14 i retssikkerhedsloven:
»§ 12 c. Til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver mv. efter kapitel 16 i lov om social service, lov om forebyggende hjemmebesøg til
ældre mv. og lov om hjemmesygeplejerskeordninger samt til brug for
opfølgning af sager efter § 24 i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel
kan kommuner og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelse på og
udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udvekslingen kan ske
automatisk og uden borgerens samtykke.«

Retssikkerhedslovens § 12 c

»§ 14. Kommunen kan udlevere oplysninger til apotekerne om navn, personnummer og den personlige tillægsprocent vedrørende personer, der
modtager personligt tillæg til medicinudgifter. Oplysningerne kan også
gives i elektronisk form og udleveres uden samtykke fra den enkelte.«

Retssikkerhedslovens § 14

En vigtig videregivelsesregel findes endvidere i kildeskattelovens § 57, stk. 5:

Kildeskattelovens
§ 57

»Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan i elektronisk form
stille oplysninger fra angivelserne til rådighed for statslige eller kommunale myndigheder til brug for skatteadministration, inddrivelse af offentlige fordringer eller kontrol af udbetalinger fra det offentlige. Oplysningerne kan endvidere stilles til rådighed for statsanerkendte arbejdsløshedskasser til brug for kontrol med udbetaling af dagpenge mv.«

Lov om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats indeholder i § 58 følgende hjemmel til udveksling af
oplysninger:
»§ 58. Beskæftigelsesministeren etablerer et fælles IT-baseret datagrundlag til brug for forvaltningen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. lov om dagpenge ved sygdom eller
fødsel, lov om aktiv socialpolitik og den øvrige arbejdsmarkedsrettede
lovgivning.
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Stk. 2. Oplysninger i det fælles datagrundlag kan bruges i forbindelse
med fastlæggelse og opgørelse af borgernes rettigheder og pligter efter
lovgivningen samt til tilrettelæggelse af en effektiv indsats over for de
forskellige målgrupper, understøtning af sagsbehandling, herunder af
arbejdsevnevurderinger, visitation, tilsyn samt til opgørelse af indsatsen,
herunder af resultater og effekter.«

Bestemmelsen forudsætter, at der tilvejebringes et fælles datagrundlag for jobcentre, a-kasser, private aktører og andre, der
står for den samlede beskæftigelsesindsats. Udveksling og
behandling af data i dette system skal ske efter reglerne i persondataloven. Der er udarbejdet en sikkerhedsmodel, der
blandt andet omfatter brugerrettigheder, der er afstemt efter
brugernes behov for de enkelte data.
Datatilsynet har i en udtalelse af 21. april 2005 udtalt sig
generelt om sikringen af, at persondataloven overholdes i
forbindelse med it-systemer:
»Først og fremmest er det vigtigt, at tildelingen af brugerrettigheder
håndteres forsvarligt i den enkelte myndighed. Der skal være fastlagt en
formel autorisationsprocedure- og arbejdsgang. Heri skal indgå, at der
forud for tildelingen af autorisation foretages en vurdering af, hvad den
enkelte bruger har behov for at være autoriseret til. Vurderingen og
godkendelsen heraf skal foretages på funktionsniveau og af den pågældendes funktionschef.
Herudover kan der være behov for at etablere tekniske løsninger, der
begrænser brugernes adgang til de oplysninger, der er nødvendige. En
simpel løsning kan være koder, der kan anvendes til at begrænse adgangen til en konkret sag eller gruppe af sager.
I en række systemer sker der en teknisk afgrænsning af brugerens
adgang ud fra en række kriterier. F.eks. begrænses adgangen til det fælles
datagrundlag, der anvendes i Arbejdsmarkedsportalen, ud fra geografiske, tidsmæssige og opgavemæssige hensyn.
Begrænsningen af adgangen til personoplysninger ud fra geografiske
hensyn finder i praksis sted i en række systemer, således at den enkelte
myndighed kun har adgang til oplysninger om personer, hvor dette er
relevant i forhold til det geografiske område, som myndigheden dækker.
Begrænsninger i adgangen ud fra tids- og opgavemæssige hensyn kan
f.eks. ske ved, at der kun etableres adgang til de oplysninger, som er
nødvendige i forhold til opgaver, myndigheden varetager, og kun så
længe myndighedens opgaver begrunder adgang. Dette vil formentlig
kunne være relevant i forhold til kommunernes adgang til andre myndigheders systemer.
Inden for myndigheden skal den enkelte medarbejders adgang ligeledes fastlægges i forhold til de behov, som medarbejderen har i forbindelse med de forskellige arbejdsopgaver, som han eller hun varetager.
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C) De enkelte oplysningsskridt
Sagsbehandlingssystemer, der automatisk henter oplysninger i forskellige systemer, skal søges indrettet således, at der kun indhentes oplysninger, som er nødvendige i den pågældende sag. Hvilke oplysninger,
der skal indhentes, kan evt. fastlægges i forhold til forskellige typer af
ensartede sager.
Herudover kan det overvejes, om adgangen til oplysninger om en
borger kan tilrettelægges således, at et kort, som borgeren har i sin besiddelse, skal aflæses, før end medarbejderen hos myndigheden får adgang
til oplysninger om borgeren.
Datatilsynet har i den forbindelse henledt opmærksomheden på, at
Rådet for IT-Sikkerhed i sin årsberetning for 2004 har anført, at Rådet
mener, at den digitale signatur skal videreudvikles hen mod et egentligt
chipkort eller lignende til alle borgere. Kortet bør kunne bruges af ejeren
overalt i det danske samfund.«

Kapitel 27 ( §§ 152-154) i serviceloven indeholder regler, der
pålægger både myndigheder og privatpersoner pligt til at give
den ansvarlige kommune underretning om forhold, der tyder
på, at børn eller unge under 18 år har behov for særlig støtte.
Hvis kommunen modtager underretning om, at et barn eller en
ung kan have behov for særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen
sende en bekræftelse til modtageren, jf. § 155.
Retsplejelovens § 115 b, retssikkerhedslovens § 43, stk. 1,
§ 3, stk. 6, i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, § 15 i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og § 37 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats indeholder hjemmel
til, at forskellige myndigheder kan udlevere fortrolige oplysninger til sociale myndigheder eller andre aktører. Reglerne
må antages at gøre undtagelse fra retssikkerhedslovens §§ 11 a
samt fra FVL § 28 og § 29 samt fra PDL §§ 6-8.
I det omfang en forvaltningsmyndighed er berettiget til at
videregive en oplysning, skal myndigheden på begæring fra en
anden forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis
den er af betydning for myndighedens virksomhed eller for en
afgørelse, som myndigheden skal træffe, jf. FVL § 31, stk. 1.
Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis videregivelsen påfører
myndigheden et merarbejde, der væsentligt overstiger den interesse, den anden myndighed har i at få oplysningerne, jf.
FVL § 31, stk. 2.
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Pligt til at hjælpe
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Reglerne om udveksling af oplysninger, er som det ses,
ganske uoverskuelige. I praksis kan man støtte sig til nogle
vejledende tommelfingerregler.
1) samtykke vil altid lovliggøre udveksling af oplysninger
2) en særregel om pligt eller ret til at udlevere oplysninger
fortrænger andre regler
3) er der tungtvejende saglige grunde til at udlevere oplysninger, vil det normalt være lovligt at gøre det
4) er der ingen saglig grund til at udlevere oplysninger, er
udleveringen normalt ulovlig.

Systematisk
overvågning

U 2004.273 Ø
Enkeltstående
observationer
Digital
overvågning og
dokumentation

Delegation af
sagsoplysningen

9) Overvågning
Et middel, som nu og da har været taget i anvendelse i kontrolsager, er overvågning af sociale klienters færden og adfærd.
Systematisk skygning af en persons bopæl må anses for så indgribende en foranstaltning, at det kræver lovhjemmel. Østre
Landsret har dog anerkendt, at en privat arbejdsgiver kunne lade
en ansat, som mistænktes for at have meldt sig syg uden at være
det, overvåge af et detektivbureau, jf. U 2004.273 Ø. Dommens
resultat kan diskuteres, og det er blandt andet derfor tvivlsomt,
om dens synspunkter kan overføres på offentlige myndigheder.
En observation foretaget inde på borgerens ejendom kræver
lovhjemmel. Enkeltstående iagttagelser fra offentligt areal vil
derimod næppe kræve lovhjemmel.
For øjeblikket har socialforvaltningen ikke hjemmel til at
betjene sig af disse efterforskningsskridt. Det er derfor formentligt kun iagttagelser i enkeltstående tilfælde fra offentligt
areal, der lovligt kan anvendes.
Dokumentation ved hjælp af digital fotografering og videokameraer er ganske udbredt på institutioner. Det samme gælder overvågning af personers anvendelse af personlige computere. Disse skridt skal gennemføres i overensstemmelse med
persondatalovens regler. Navnlig kravene om samtykke, sagligt formål, underretning om behandlingen, reglerne om datasikkerhed samt reglerne om anmeldelse til Datatilsynet kan
være relevante.
10) Privat bistand til sagsoplysningen
Det kan være praktisk, at forvaltningen overdrager sagsoplysningen til private virksomheder eller private sagkyndige.
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C) De enkelte oplysningsskridt
Der er forskel på at delegere sagsoplysningen som helhed til
en privat og på at indhente sagkyndige udtalelser eller informationer fra private organisationer eller virksomheder til belysning af sagen. I det sidste tilfælde kan der blive tale om
enten at bede om udlevering af allerede foreliggende oplysninger eller om at bede en sagkyndig om at undersøge og
afgive en sagkyndig erklæring om et bestemt aspekt af en sag.
Overladelse af sagsoplysningen som helhed til private indebærer, at en privat virksomhed står for afgrænsningen af undersøgelsestemaer, fastsætter oplysningsniveauet, indhenter de
fornødne oplysninger samt foretager bevisbedømmelse. Det
må på denne baggrund antages, at det kræver klar lovhjemmel
at delegere sagsoplysningen som helhed til en privat. Der vil
være tale om en aktivitet, som er så tæt forbundet med sagens
afgørelse, at der er tale om egentlig myndighedsudøvelse. Selv
om den private i et sådant tilfælde vil blive omfattet af tavshedspligt i henhold til straffelovens § 152 b og retssikkerhedslovens § 43, stk. 2, og vil være undergivet persondatalovens
behandlingsregler, er det forbundet med betydelige retlige betænkeligheder at anerkende delegationen. Den private vil
navnlig ikke have den fornødne rutine og uddannelse i offentlig forvaltning, som kan sikre, at sagen bliver behandlet i overensstemmelse med offentligretlige principper, herunder især
officialprincippet og legalitetsprincippet, jf. FOB 2005.17-1.
Mere afgrænsede oplysningsopgaver vil formentlig uden
lovhjemmel kunne overlades til private under forudsætning af,
at forvaltningen præciserer, hvilke spørgsmål der skal belyses,
og hvilke oplysningsskridt der kan anvendes.
Hvis en inddragelse af private til at forestå sagens oplysning forudsætter, at der udleveres fortrolige oplysninger om
borgeren, må det kræves, enten at borgeren giver samtykke
hertil, eller at der er lovhjemmel for en sådan udlevering af
oplysninger, jf. straffelovens § 152 og PDL §§ 7 og 8.
På denne baggrund må det antages, at det kan overlades til
plejehjemsforeninger at medvirke ved godkendelse af plejeforældre. Det kan ligeledes overlades til PTU at undersøge
visse spørgsmål om støtte til invalidebil.
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Der er i § 26 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats hjemmel til delegation til private
virksomheder og foreninger til at udføre opgaver efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er præciseret, at staten og
kommunalbestyrelsen fortsat har ansvaret for indsatsen. I
bemærkningerne til lovforslaget er det yderligere præciseret,
at den private aktør, der får overdraget opgaver, ikke får kompetence til myndighedsudøvelse, og at en anden aktør derfor
ikke kan træffe afgørelser, der umiddelbart får konsekvenser
for den lediges rettigheder og pligter. Ifølge bekendtgørelsen
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 5, kan det individuelle kontaktforløb, herunder
den lovpligtige CV-samtale med den ledige, overlades blandt
andet til private. I § 37 er der hjemmel til, at den private kan få
overladt oplysninger om en persons beskæftigelsesprofil, den
hidtidige indsats samt øvrige forhold, som er nødvendige for
den anden aktørs gennemførelse af den aftalte beskæftigelsesindsats. Den anden aktør må ikke benytte eller udveksle de
modtagne oplysninger, til formål ud over det aftalte eller tilføje nye oplysninger der er begrundet i andre formål. I bekendtgørelsens §§ 48-53 er fastsat en række regler, der sikrer, at
borgerne har samme rettigheder, som hvis opgaven blev udført
af en offentlig myndighed. Der gælder således notatpligt,
regler om partsaktindsigt samt vejledningspligt for aktørerne.
I praksis er der en tendens til, at speciallæger og andre sagkyndige i forbindelse med undersøgelse af borgerens helbredsforhold bidrager til sagens oplysning ved at tilvejebringe oplysninger om andet end helbredsforhold – ofte i et afsnit om
social anamnese om borgeren. Forvaltningen har ikke ret til at
bede de sagkyndige herom, ligesom det er forvaltningen, der
har ansvaret for, at oplysninger af denne art har den fornødne
kvalitet.

D) Underretning til borgerne om rettigheder og pligter
Retssikkerhedslovens § 12

Forvaltningen er forpligtet til, i forbindelse med at der iværksættes sagsoplysningsskridt, at underrette borgeren om dennes
rettigheder og pligter i forbindelse med sagsoplysningen.
Ifølge retssikkerhedslovens § 12 skal myndigheden give
borgerne skriftlig besked om myndighedens adgang til at ind184

D) Underretning til borgerne om rettigheder og pligter
hente oplysninger efter §§ 11 a og 11 c og til at foretage kontrol efter § 12 a, om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker, om, hvilke typer af ændringer der kan have betydning
for hjælpen, og om muligheden for, at borgeren kan blive
mødt med et tilbagebetalingskrav og eventuelt blive tiltalt for
bedrageri, hvis borgeren ikke oplyser om ændringerne.
I sagens natur skal forvaltningen give underretning i overensstemmelse med § 12 ved sagens start. I praksis gives underretningen ofte skriftligt i form af fortrykte skrivelser eller
ved oplysninger på ansøgningsblanketter.
Herudover har forvaltningen i medfør af persondataloven
pligt til at underrette registrerede om, at der indsamles oplysninger om dem, samt om deres rettigheder i henhold til persondataloven i den forbindelse.
Når der indsamles oplysninger om den registrerede, har
den dataansvarlige ifølge PDL § 28 følgende forpligtelser:

Ved sagens start

PDL § 28

»§ 28. ved indsamling af oplysninger hos den registrerede skal den dataansvarlige eller dennes repræsentant give den registrerede meddelelse om
følgende:
1) Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet.
2) Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt.
3) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at
den registrerede kan varetage sine interesser, f.eks.
a) kategorier af modtagere.
b) om det er obligatorisk eller frivillig, at besvare spørgsmål samt
mulige følger af ikke at svare,
c) om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der
vedrører den registrerede.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den registrerede allerede er bekendt med de i nr. 1-3 nævnte oplysninger.«

Indsamles der oplysninger om den registrerede hos andre end
den registrerede selv, gælder ifølge § 29 følgende:
»§ 29. Hvor oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede,
påhviler det den dataansvarlige eller dennes repræsentant ved registreringen, eller hvor de indsamlede oplysninger er bestemt til videregivelse til
tredjemand, senest når videregivelsen af oplysningerne finder sted, at
give den registrerede meddelelse om følgende:
1) Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet,
2) Formålene med behandlingen, hvortil oplysningerne er bestemt.
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PDL § 29
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3) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at
den registrerede kan varetage sine interesser, som f.eks.
a) hvilken type oplysninger, det drejer sig om,
b) kategorier af modtagere,
c) om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger der
vedrører den registrerede.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den registrerede allerede er bekendt med de i nr. 1-3 nævnte oplysninger, eller videregivelsen
udtrykkeligt er fastsat ved lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder heller ikke, hvis underretning af
den registrerede viser sig umulig eller uforholdsmæssigt vanskeligt.«

Parter skal altid
underrettes

Inden 10 dage efter
sagens start
Navn på postliste

Der sondres i Persondataloven ikke mellem parter og andre
personer. Rettighederne i denne lov er tillagt de personer, om
hvem der behandles oplysninger – de registrerede.
Reglerne indebærer imidlertid, at parter altid skal underrettes både efter §§ 28 og 29, idet der enten indsamles oplysninger fra eller om parten. I begge tilfælde skal parten have underretning, især om at der indsamles oplysninger, om formålene med behandlingen, om den registreredes ret til at søge
indsigt, om retten til at gøre indsigelse samt om retten til at
forlange berigtigelse.
Pligten skal opfyldes, når indsamlingen begynder, hvilket
Datatilsynet har fortolket som inden 10 dage efter, at sagen er
startet.
Hvis der foretages en ny og for borgeren uforudsigelig behandling af oplysningerne i en sag, indtræder der ny pligt til at
give underretning efter § 29, stk. 1. Datatilsynet har i udtalelser af 22. og 23. juni 2005 udtalt, at offentliggørelse på kommunens hjemmeside af henholdsvis et navn på en postliste og
på økonomiudvalgets dagsorden er så almindelige sagsbehandlingsskridt, at der ikke skal underrettes særskilt herom.
Underretningen kan gives individuelt eller ved udlevering
af generelt informationsmateriale, oplysninger på ansøgningsblanketter eller på hjemmesider.
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D) Underretning til borgerne om rettigheder og pligter
Pligten til underretning gælder ikke kun i forhold til parter,
men over for alle, der bliver registreret. Hvis der indsamles
oplysninger om naboer, pårørende eller andre i partens private
netværk, skal disse personer underrettes. I SM P 20-02 kritiserede Ankestyrelsen, at en socialforvaltning, som havde indhentet oplysninger til brug for en sag om helbredstillæg til en
pensionist om samleverens formueforhold, ikke havde givet
samleveren underretning herom. Datatilsynet gav i sin beretning for 2001, side 196, udtryk for, at behandling af personfølsomme oplysninger i et misbrugssystem, der blev anvendt
ved behandlingen af alkoholikere og narkomaner om pårørende og familiemedlemmer, krævede, at reglerne om oplysningspligt i persondatalovens kapitel 8 blev iagttaget.
Underretning såvel efter § 28 som efter § 29 kan undlades,
hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysninger
findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser,
herunder hensynet til den pågældende selv. Der kan endvidere
gøres undtagelse, hvis der foreligger afgørende hensyn til offentlige interesser, jf. PDL § 30. Den dataansvarlige kan således af hensyn til hovedpersonens privatliv undlade at give underretning til private, der bliver inddraget i sagens oplysning.
Datatilsynet har i en udtalelse af 19. marts 2005 peget på,
at bestemmelsen i § 30 gør det muligt efter en konkret vurdering at undlade at underrette børn og unge i følsomme sociale
og familieretlige sager. I en udtalelse af 18. marts 2005 har
tilsynet taget stilling til underretning om behandling af personoplysninger i Projekt Janus. Janus anvender og indsamler
oplysninger til både behandling af og vidensopsamling om
unge, som har været seksuelt krænkende over for børn. Der
behandles i projektet meget følsomme oplysninger, blandt
andet om ofre for seksuelle krænkelser. Denne behandling af
oplysninger udløser efter Datatilsynets opfattelse underretningspligt efter § 29, stk. 1, overfor ofrene. Om der kan gøres
undtagelse efter § 30, stk.1, afhænger ifølge Datatilsynet af en
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Underretning efter § 29 – men ikke § 28 – kan desuden
undlades, hvis den viser sig umulig eller uforholdsmæssig
vanskelig, jf. § 29, stk. 3. Bestemmelsen giver hjemmel til
ikke at underrette bipersoner, hvis en underretning ikke står i
et rimeligt forhold til personens interesse i at kunne varetage
sine interesser. Er der tale om personer, der omtales helt til187
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Servicelovens § 73

fældigt i en sag, vil underretning således kunne undlades. I
den ovennævnte udtalelse af 19. marts 2005 gav Datatilsynet
udtryk for, at § 29, stk. 3, ikke er anvendelig på de sociale og
familieretlige sager der vedrører børn og unges meget personlige forhold. I sådanne sager, skal der derfor som hovedregel
gives meddelelse om behandlingen af oplysninger både til
forældrene og til børn/unge, der er fyldt 15 år.
Inden der træffes afgørelse om tvangsmæssige foranstaltninger over for børn og unge, påhviler det kommunalbestyrelsen at gøre forældrene og den unge bekendt med retten til
partsaktindsigt samt retten til at udtale sig, jf. servicelovens
§ 73.

E) Tilsidesættelse af reglerne om sagsoplysning
Bebyrdende
afgørelser

Begunstigende
afgørelser

Ulovligt tilvejebragte oplysninger

Manglende
underretning

Hvis forvaltningen træffer afgørelse på et utilstrækkeligt
grundlag og på denne måde generelt overtræder officialprincippet, foreligger der en væsentlig retlig mangel. Bebyrdende
afgørelser, der lider af en sådan mangel, bliver ugyldige.
Om begunstigende afgørelser bliver ugyldige, beror på,
hvor grov tilsidesættelsen er. Der skal dog meget til, for at
myndigheden selv eller kontrolinstanser kan fratage borgeren
en begunstigelse som følge af myndighedens overfladiske
eller efterladende sagsoplysning. Med i betragtning må også
tages borgerens gode eller onde tro samt en vurdering af, om
afgørelsen indholdsmæssigt er i strid med loven.
Er der tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger, men på en
irregulær måde, f.eks. ved, at der ikke er indhentet samtykke
fra parten eller ved et ulovligt gennemført hjemmebesøg, bliver den trufne afgørelses gyldighed ikke påvirket, jf. SM B13-97. Derimod kan der blive tale om, at forvaltningen bliver
pålagt at berigtige og ikke længere at benytte ulovligt indhentede oplysninger, jf. PDL §§ 35 og 36 og SM F-2-03.
Har myndighederne undladt at underrette parten om dennes
rettigheder og pligter efter LOR § 12, vil der næppe heller
blive tale om ugyldighed. Den manglende underretning vil
derimod kunne tillægges bevismæssig betydning ved vurderingen af, om parten har forsømt sin pligt til at oplyse om ændringer i sine forhold.
188

E) Tilsidesættelse af reglerne om sagsoplysning
Tilsidesættelse af underretningspligten i PDL §§ 28 og 29
kan føre til erstatningsansvar, jf. PDL § 69. Derimod vil ugyldighed næppe komme på tale. Eventuelt vil forholdet kunne
straffes, jf. straffelovens § 156.
Undladelse af at underrette efter servicelovens § 73 må
som udgangspunkt føre til, at en bebyrdende afgørelse bliver
ugyldig.
Overtrædelse af pligten til at underrette socialforvaltningen
om forhold, der tyder på, at børn eller unge har behov for
særlig støtte, kan efter omstændighederne straffes som embedsforsømmelse efter straffelovens § 156, jf. U 2005.822 Ø.
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KAPITEL 8

Forvaltningslovens
sagsbehandlingsregler
Kapitel 8. Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler

A) Forvaltningslovens formål og anvendelsesområde
Forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985 med senere ændringer) indeholder regler om sagsbehandlingen hos
alle offentlige forvaltningsmyndigheder. Der er tale om en minimumslov, som skal sikre, at sagsbehandlingen overalt i forvaltningen lever op til en fælles mindste standard. Der intet til
hinder for, at myndighederne på eget initiativ giver parterne en
bedre retsstilling end loven.
Loven suppleres af regler i persondataloven og tvangsindbrebsloven samt af specialregler i sociallovgivningen. Disse
regler stiller i en vis udstrækning øgede krav til sagsbehandlingen i forhold til de krav, forvaltningsloven stiller, f.eks. en
videregående pligt til partshøring end forvaltningslovens § 19.
Derudover stiller særlovgivningen krav, som ikke kendes i
forvaltningsloven, f.eks. krav om hurtig sagsbehandling.
Forvaltningsloven gælder for »alle dele af den offentlige
forvaltning«, jf. FVL § 1, stk. 1. Offentlige myndigheder, som
ikke hører til forvaltningen, er således ikke omfattet af loven.
Dermed falder Folketinget og institutioner under Folketinget
uden for loven. Det samme gælder domstolene, dvs. Højesteret, landsretterne, byretterne, Sø- og Handelsretten, boligretterne, Arbejdsretten og Rigsretten. Heller ikke private virksomheder eller privatpersoner er omfattet af loven. Private
skoler, velgørende foreninger, a-kasser og private hospitaler er
af denne grund ikke omfattet af loven. Loven er dog i medfør
af retssikkerhedslovens § 43, stk. 2, delvis overført på private,
nemlig i den udstrækning, de har fået overladt sociale opga191
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Afgørelsessager

Tvangsindgreb

ver. I flere særregler er der desuden tillagt borgere rettigheder
i forhold til private virksomheder, der minder om dem, forvaltningsloven beskriver. Et eksempel herpå findes i §§ 48-53
i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats.
Lovens regler om repræsentation, partsaktindsigt, vejledning, partshøring, begrundelse og klagevejledning gælder kun
i sager, »hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed«, jf. FVL § 2, stk. 1. Afgørelser er udtalelser, der går ud på at fastslå, hvad der er eller skal være ret i
et foreliggende tilfælde. Tildeling af kontanthjælp, beslutning
om at standse eller reducere hjælpen, beslutning om optagelse
af et barn i daginstitution eller afslag herpå, afgørelse om
tillæg til pension, udarbejdelse af en jobplan, beslutning om
tvangsfjernelse af et barn fra hjemmet, om tildeling eller bortfald af hjemmehjælp mv. er afgørelser i lovens forstand. Indstillinger eller udtalelser fra en myndighed til en anden er ikke
afgørelser. Sådanne indstillinger falder ligesom tjenestebefalinger og vejledninger, faktisk forvaltningsvirksomhed og vejledende udtalelser til borgerne uden for loven og er således
ikke omfattet af lovens sagsbehandlingsregler. Uden for loven
falder også forvaltningens privatretlige dispositioner såsom
købsaftaler, aftaler om leasing og aftaler om levering af konsulentbistand til forvaltningen.
Heller ikke procesbeslutninger om, hvilke oplysningsskridt
forvaltningen bør foretage – om der skal indhentes en lægeerklæring, om parten skal høres, om der skal aflægges hjemmebesøg osv. – er afgørelsessager. Dog er beslutninger om ret til
aktindsigt eller indsigt i registrerede oplysninger samt om
berettigelsen af en indsigelse imod behandling af personoplysninger afgørelser.
Om beslutning om at foretage et tvangsindgreb som eksempelvis husundersøgelse kan anses for en afgørelse, er
tvivlsomt. I lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter er det udtrykkeligt
bestemt, at de fleste af forvaltningslovens regler finder anvendelse. Dog gælder partshøringspligterne i FVL § 19 og § 21
og reglen om suspension af afgørelsen i § 11 ikke. I stedet er
disse regler erstattet af bestemmelser om forudgående underretning om indgrebet, dets årsag, retsgrundlag mv., jf. lovens
§ 3.
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A) Forvaltningslovens formål og anvendelsesområde
Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt, videregivelse af oplysninger mv. gælder, hvad enten
behandlingen af oplysninger sker i forbindelse med afgørelsessager, faktisk forvaltningsvirksomhed, private retshandler
eller anden aktivitet udøvet af forvaltningen.
Forvaltningsloven giver rettigheder til sagens parter. Herved
forstås personer, der har en væsentlig retlig individuel, direkte
interesse i sagens udfald. Personer, der er adressater for en afgørelse, er utvivlsomt parter. Om andre er parter, må afgøres konkret på baggrund af afgørelsens retsvirkninger. Arbejdsgivere,
der udbetaler løn under sygdom, er blevet anset for parter i
forhold til den ansattes sag om sygedagpenge i kommunen,
fordi arbejdsgiveren indtræder i retten til sygedagpenge, jf. FOB
1993.241, U 2000.1649 Ø og SM D-15-94. Omvendt må lønmodtageren være part i en sag om refusion af sygedagpenge til
arbejdsgiveren, idet afgørelsen kan have en afledet virkning for
hans ret til løn under sygdom, jf. SM R-13-01.
I sager om anbringelse af børn uden for hjemmet er både
barnet og forældremyndighedens indehaver parter. I en sag om
hjemgivelse af et frivilligt anbragt barn ansås plejefamilien,
hvor barnet var anbragt, ikke for part, jf. FOB 1995.408. Den
retlige virkning af afgørelsen omfattede barnet og forældrene,
mens plejefamiliens meget forståelige interesse i sagen var af
afledet og indirekte karakter på linje med den, som ansatte på
institutioner kan have i forhold til klienterne. Se også U
2005.451 Ø. I sager om hjælp til forældres forsørgelse i
hjemmet af handicappede børn er kun forældrene part, idet
virkningen for barnet er af rent faktisk karakter. Har forældrene fælles forældremyndighed over et barn, er begge parter i
forhold til afgørelser om forsørgelse eller anbringelse af barnet
på institution, jf. FOB 1992.250 og SM O-67-98.
Personer, der berøres generelt af en afgørelse, er ikke parter. I sager om ændring af administrative regler, eksempelvis
bekendtgørelsen om betaling for daginstitutionsophold, er der
typisk ingen parter og dermed ikke pligt til at efterleve forvaltningslovens regler. Det samme gælder beslutninger om at
nedlægge institutioner. Hverken institutionens brugere eller
det ansatte personale har partsrettigheder i den forbindelse. I
kølvandet på beslutningen vil derimod blive truffet en række
afgørelser om forflyttelse eller afskedigelse af personale, overflytning af klienter til anden institution og lignende. Adressa193
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terne for disse afgørelser er naturligvis parter i forhold til disse
følgeafgørelser. Se U 2004.1375 V.
I praksis forveksles spørgsmålet om partsstatus og partshabilitet nu og da. Partsstatus beror som anført på afgørelsens
virkning for den pågældende. Partshabilitet drejer sig om,
hvorvidt parten har den fornødne åndelige evne eller modenhed til at udøve sine rettigheder efter loven. Psykisk syge,
udviklingshæmmede, personer, der lider af demens, og børn er
ofte partsinhabile. Det betyder, at andre må udøve deres partsbeføjelser for dem.
Især når børn er impliceret, sker der en sammenblanding af
begreberne. Børn kan være parter fuldstændig på linje med
voksne. Kriterierne for, om de har partsstatus, er de samme.
Mindre børn kan imidlertid ikke selv udøve partsrettighederne, andre må gøre det for dem. Børn og unge under 18 år er
mindreårige og derfor undergivet forældremyndighed. Forældremyndighedens indehaver træffer i kraft af lov om forældremyndighed og samvær, § 2, stk. 1, beslutninger om barnets
personlige forhold. Denne bestemmelse giver forældremyndighedsindehaveren ret til at repræsentere barnet over for
offentlige myndigheder. Dette giver forældrene en stilling som
legal repræsentant til at udøve barnets rettigheder, men der er
ikke tale om en selvstændig stilling som part. Dette viser sig,
når den unge fylder 18 år. Fra dette tidspunkt udøver den unge
rettighederne alene, og forældrene har ikke længere ret til
partsaktindsigt eller de øvrige partsrettigheder. Forældrene
kan imidlertid selv være parter i sagen og som sådan have
partsrettigheder. I sager om anbringelse af børn uden for
hjemmet vil dette sidste som anført ovenfor være tilfældet.
Børn og unge under 18 år kan være partshabile og således
berettiget til at håndhæve deres partsrettigheder på egen hånd.
Om dette er tilfældet, afgøres på grundlag af en konkret vurdering af den unges modenhed. I praksis anerkendes det, at unge,
der er fyldt 15 år, i almindelighed er habile til at optræde som
part. Det kan ikke udelukkes, at børn helt ned til 12 år kan
anerkendes som partshabile. I tiden indtil forældremyndighedens ophør er der i disse tilfælde en overlappende beføjelse
mellem den unge og forældremyndighedsindehaverens ret til
at optræde på barnets vegne. Myndigheden må respektere begge som bærere af partsbeføjelserne, medmindre der i loven er
hjemmel til at afskære den ene.
194

B) Retten til repræsentation
Den interessekonflikt, som denne dobbelte partsstatus kan
fremkalde, kan føre til, at den ene part efter en konkret vurdering får helt eller delvis afslag på partsaktindsigt enten af hensyn til modpartens interesser eller af hensyn til pågældende
selv, jf. FVL § 15. Afslag kan kun gives, hvis der foreligger
afgørende hensyn mod aktindsigt, som er tungere vejende end
partens interesse i at kunne få aktindsigt.
Slægtskab er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt til at
give en voksen partsstatus i forhold til afgørelser vedrørende
børn. En forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, er
derfor ikke part i en sag om anbringelse af barnet uden for
hjemmet, da afgørelsen retligt set ikke ændrer pågældendes
forhold. Anderledes forholder det sig, hvis pågældendes ret til
at besøge barnet begrænses i henhold til § 71 i serviceloven,
idet de retlige virkninger af afgørelsen i dette tilfælde rammer
pågældende direkte, jf. SM O-57-94.
Faktisk samliv med andre og deres børn giver ikke partsstatus i sager vedrørende børnene, jf. SM O-67-98.
Den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, har
ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra
skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet, jf.
§ 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær. Myndigheden kan dog nægte at give oplysninger, hvis det er til skade
for barnet. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold. Denne ret, som giver
den biologiske forælder en vis indsigt i, hvordan det går barnet, er ikke en partsbeføjelse, men tjener som en vis erstatning
herfor. Beføjelsen kan fratages pågældende af statsamtet i
særlige tilfælde, jf. § 19, stk. 2.

Forældre
uden forældremyndighed

Samliv
§ 19 i lov om
forældremyndighed
og samvær

B) Retten til repræsentation
Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt lade sig
repræsentere eller bistå af andre, jf. FVL § 8, stk. 1.
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sender og
modtager breve

Omkostninger

U 1999.1659 Ø

Bisidder

Bestemmelsen giver parten ret til at bestemme, at han ikke
vil føre sin sag selv, men i stedet overlade dette til en anden.
En sådan bemyndigelse indebærer, at en anden får fuldmagt til
at træffe beslutninger for parten om, hvorledes partsrettighederne skal udøves. Parten kan instruere fuldmægtigen om,
hvorledes beføjelsen skal udøves, og kan til enhver tid kalde
fuldmagten tilbage. Myndigheden er forpligtet til at respektere
partens valg af fuldmægtig. Parten kan vælge en professionel
– en advokat, en revisor, en socialrådgiver i en fagforening, en
journalist eller sin læge – som fuldmægtig, men kan også, hvis
han foretrækker det, bemyndige en slægtning, sin ægtefælle,
en god bekendt, en patientforening eller en, der tilbyder sig
som bisidder. Det er forvaltningen normalt ikke berettiget til at
blande sig i. Myndigheden må derfor ikke pålægge parten ikke
at drøfte sin sag med andre, jf. FOB 1992.347. Har parten
valgt en fuldmægtig, skal myndigheden sende breve eller
andre henvendelser til fuldmægtigen samt respektere de meddelelser og anmodninger, repræsentanten fremkommer med.
Sagens førelse går generelt over til, repræsentanten. Uden
udtrykkelig bemyndigelse hertil har repræsentanten dog ikke
ret til at modtage betaling fra den pågældende myndighed eller
træffe bindende beslutning om opfyldelse af en bebyrdende
afgørelse.
Omkostningerne til repræsentationen må parten selv betale,
medmindre der er hjemmel til at myndighederne dækker udgifterne eller efter erstatningsreglerne er forpligtet til at betale
dem. I U 1999.1659 Ø blev en klient undtagelsesvis tilkendt
erstatning for omkostninger til en revisor, som klienten havde
været nødt til at antage for at vinde en klagesag. Se også U
2004.904 V.
Parten kan også vælge den mindre omfattende repræsentation, der består i, at en anden hjælper parten som bisidder. En
bisidder er med ved møder og fører muligvis ordet på partens
vegne. I disse tilfælde kan myndigheden ikke uden videre gå
ud fra, at breve mv. skal sendes til repræsentanten. Myndigheden kan i disse tilfælde normalt med frigørende virkning sende
breve til parten selv, medmindre parten udtrykkeligt har givet
besked om noget andet.
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B) Retten til repræsentation
Et repræsentationsforhold vil, uanset hvor omfattende det
er, altid betyde, at repræsentanten får et vist kendskab til fortrolige oplysninger om parten. I en vis udstrækning indebærer
repræsentationen, at breve sendes til repræsentanten og ikke til
parten selv. Det er derfor vigtigt for myndigheden at sikre sig,
at repræsentationsforholdet rent faktisk er etableret og fortsat
består, når partsbeføjelserne bliver udøvet. Som udgangspunkt
kan og bør forvaltningen derfor kræve skriftlig fuldmagt fra
parten. Er repræsentanten en professionel, som erhvervsmæssigt fører sager for andre, såsom advokater, revisorer, retshjælpsinstitutioner og, socialrådgivere på hospitaler, kan en
oplysning fra repræsentanten om at være repræsentant være
tilstrækkelig. Er der tvivl om fuldmagtsforholdet, eller er repræsentanten ikke professionel, bør forvaltningen kræve dokumentation for fuldmagtsforholdet. Hvis fuldmagten ikke eksisterer, risikerer forvaltningen både at overtræde sin tavshedspligt og tilsidesætte partens beføjelser.
Hvis repræsentanten ikke varetager partens interesser på
forsvarlig vis, eller er repræsentantens optræden meget forstyrrende for sagens behandling, har myndigheden en begrænset mulighed for at nægte at anerkende repræsentationen. Dette kan ske, »hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn
til offentlige eller private interesser«, jf. FVL § 8, stk. 2. Bestemmelsen er blevet anvendt til at nægte repræsentation af
personer, der optræder truende eller voldeligt over for forvaltningen. Tilsidesætter repræsentanten åbenbart partens interesser, kan myndigheden også nægte at anerkende repræsentationen. I FOB 1999.68 anerkendte ombudsmanden, at Arbejdsmarkedets Ankenævn havde meddelt en klager, at nævnet
fandt det mest hensigtsmæssigt, at han kun lod sig repræsentere af en enkelt person. Hvis parten selv blander sig i sagsbehandlingen og derved skaber tvivl om, hvorvidt det er ham
eller fuldmægtigen, forvaltningen skal lytte til, kan forvaltningen også gribe ind og bede parten oplyse, om han selv eller
parten skal føre sagen. Sker der ikke en afklaring, kan forvaltningen afvise repræsentanten.
Hvis partens personlige medvirken er af betydning for sagens afgørelse, kan han ikke i denne forbindelse lade sig repræsentere, jf. FVL § 8, stk. 1, 2. pkt. Denne bestemmelse har
især betydning ved personundersøgelser. En part kan ikke lade
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sig lægeundersøge eller arbejdsprøve ved fuldmægtig. Derimod er der intet til hinder for, at parten også i denne forbindelse bistås af en person, dvs. lader sig repræsentere ved en
bisidder, forudsat at denne ikke er til gene for undersøgelsens
forløb.
Formelt gælder § 8 kun i afgørelsessager. Bestemmelsen er
imidlertid en kodifikation af en almindelig retsgrundsætning
om, at borgerne har ret til at lade sig repræsentere, over for det
offentlige. Selv om der ikke er tale om en afgørelsessag, har
parten derfor ret til at lade sig repræsentere jf. FOB 1992.347
om en undersøgelse af et barn samt FOB 1997.299 om en
undersøgelse af kvaliteten af en bestemt type hofteoperation.
Der kan efter omstændighederne være pligt for forvaltningen til at vejlede en part om muligheden for at lade sig repræsentere. Dette vil især forekomme i situationer, hvor parten er
psykisk eller fysisk svag og derfor har et behov for at få hjælp
under sagen fra andre, jf. FOB 2000.338.
Ved siden af den aftalte repræsentation i FVL § 8 forekommer der lovbestemt repræsentation. Der er for det første forældremyndighedsindehaveres ret til at optræde på vegne af mindreårige. Endvidere kan der beskikkes en personlig værge
efter værgemålslovens § 5 til at handle på den værgedes vegne
i anliggender, der omfatter værgemålet. Et sådant værgemål
kan også omfatte varetagelse af den værgedes interesser over
for offentlige forvaltningsmyndigheder.
Endelig skal forvaltningen i visse tilfælde tilbyde en part
gratis advokatbistand. Dette gælder bl.a. i visse sager om
hjælpeforanstaltninger over for børn og unge, jf. servicelovens
§ 72. Ifølge samme lovs § 132 har kommunen pligt til at sørge
for, at en part får bistand fra en advokat til at varetage sine
interesser i sager om tilbageholdelse i boligen efter § 127 samt
om tvangsoptagelse i særlige botilbud efter § 129, stk. 1. Der
er i de sidste to tilfælde ikke blot tale om tilbud om advokatbistand, men om pligt til at sørge for, at der bliver antaget en
advokat til at hjælpe parten.
For personer, der er tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling,
beskikkes i visse tilfælde en patientrådgiver, der bl.a. kan bistå
med at klage, jf. kapitel 8 i lov om tvang i psykiatrien
Foreligger der partsrepræsentation, skal forvaltningens
meddelelser til parten sendes til repræsentanten og ikke til
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C) Vejledning
parten selv. Til gengæld kan breve sendes med frigørende
virkning til denne, jf. U 2001.2197 H.
Hvis reglerne om partsrepræsentation er tilsidesat, således
at parten ikke har fået repræsentation, selv om han var berettiget hertil, er udgangspunktet, at bebyrdende afgørelser bliver
ugyldige. Der skal formentlig ganske meget til, for at afgørelsen alligevel kan opretholdes under henvisning til, at mangelen har været konkret uvæsentlig. Påvises det under sagens
forløb, at afgørelsen indholdsmæssigt er korrekt, vil mangelen
anses for konkret uvæsentlig og afgørelsen blive opretholdt
som gyldig, jf. SM O-3-95. Er reglerne blevet tilsidesat, men
har parten trods alt været repræsenteret under sagen, beror
ugyldighedsspørgsmålet på, hvor omfattende repræsentationen
har været.
Har forvaltningen anerkendt et repræsentationsforhold, som
ikke eksisterer – fordi parten har kaldt en fuldmagt tilbage,
fuldmægtigen har overtrådt sine beføjelser, eller fordi parten
ikke har været habil til at give fuldmagt – beror afgørelsens
gyldighed på, hvilke andre mangler anerkendelse af repræsentationsforholdet har afstedkommet. Det forhold, at en person er
blevet anerkendt som fuldmægtig uden at være det, er ikke i sig
selv nok til at føre til ugyldighed. Andre sanktioner kan komme
på tale, herunder straf for overtrædelse af tavshedspligten.
Begunstigende afgørelser opretholdes altid som gyldige,
selv om reglerne om partsrepræsentation er overtrådt.

Tilsidesættelse af
reglerne om
repræsentation

Anerkendelse af
ikke eksisterende
repræsentationsforhold

C) Vejledning
Ifølge FVL § 7, stk. 1, skal en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter
henvendelse om spørgsmål inden for forvaltningens område.
Bestemmelsen pålægger forvaltningen at imødekomme forespørgsler fra parten om, hvorledes ansøgninger skal indgives,
om regler og praksis og andre forhold, som er en del af myndighedens paratviden. Derimod giver bestemmelsen ikke en
part ret til at få en forhåndsbesked, dvs. til at få at vide, hvorledes myndigheden stiller sig til et hypotetisk tilfælde, jf. FOB
1995.258. I den sociale lovgivning er der supplerende bestemmelser, der pålægger myndighederne mere præcise og
typisk også videregående pligter til at yde borgerne vejled199
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ning, jf. bl.a. §§ 10-12 i serviceloven, § 5 i retssikkerhedsloven og § 7 i aktivloven. Regionsrådet har ifølge sundhedslovens § 51 pligt til at oprette patientkontorer, der skal vejlede
patienter om deres rettigheder. Persondataloven pålægger i §§
28 og 29 den dataansvarlige at vejlede registrerede, hvorom
der indsamles oplysninger, om deres rettigheder efter persondataloven. Ifølge tvangsindgrebslovens § 5, stk. 2, skal der
forud for gennemførelsen af en beslutning om iværksættelse af
tvangsindgreb gives parten underretning blandt andet om
retten efter forvaltningslovens § 8 til at lade sig repræsentere
eller bistå af andre.
Modtager en myndighed en skriftlig henvendelse, som ikke
vedrører dens sagsområde, skal den så vidt muligt videresende
henvendelsen til rette myndighed, jf. FVL § 7, stk. 2. Myndighederne skal fungere som postkontor i de tilfælde, hvor en
borger tager fejl og sender breve eller e-mails til myndigheder,
som ikke er kompetente i sagen. Er et brev ved en fejl sendt til
statsforvaltningen, selv om sagen skal afgøres i en kommune,
skal statsforvaltningen med andre ord sørge for, at brevet bliver sendt videre til kommunen. Det er ikke nok at skrive til
borgeren, at statsforvaltningen ikke er kompetent, og at han
selv må henvende sig til kommunen. Er der tvivl om, hvorvidt
borgeren ønsker, at sagen bliver sendt til den rette myndighed,
f.eks. fordi han i brevet har givet udtryk for frygt for, at denne
myndighed vil forfølge ham, bør forvaltningen bede om partens samtykke, inden den sender brevet videre.
Som supplement til de to udtrykkelige regler i § 7 gælder
der en ulovbestemt forpligtelse for forvaltningen til på eget
initiativ at vejlede borgeren om hans rettigheder. Pligten foreligger, når det er åbenbart for forvaltningen, at borgeren kan
have behov for råd eller vejledning. Henvender en nyligt fraskilt kvinde, som nu er blevet eneforsørger, sig til socialforvaltningen om boligstøtte, bør forvaltningen være opmærksom
på, om hun er klar over mulighederne for at søge om børnetilskud eller friplads i daginstitution, jf. FOB 1989.168, SM B-189 og SM O-2-97.
Ændrer Højesteret en i praksis fast fulgt fortolkning af betingelserne for at få hjælp, skal forvaltningen opsøge og vejlede
de personer, som efter ændringen vil kunne komme i betragtning til hjælp eller højere hjælp – naturligvis under forudsætning af, at forvaltningen er i stand til at finde frem til de pågæl200

C) Vejledning
dende uden anvendelse af alt for omfattende ressourcer. Har
forvaltningen konkret kontakt med en borger, som kan være
berørt af ændringen, skal forvaltningen oplyse pågældende
herom. Henvender borgeren sig til kommunen med oplysninger
om ændringer i sine forhold, skal forvaltningen vejlede om, at
pågældende også skal give besked til andre dele af forvaltningen om ændringerne, jf. SM B-8-97 og SM B-2-94.
Om der er vejledningspligt og pligtens indhold, beror på de
konkrete forhold. I SM P-37-04 havde en pensionist bedt om
at få sin sag genoptaget under henvisning til, at der var sket en
praksisændring, som han mente kunne føre til at hans pension
blev forhøjet. Sagen blev genoptaget og vurderet på baggrund
af praksisændringen. Ankestyrelsen mente ikke, at dette kunne
føre til en forhøjelse af pensionen. Derpå indgav han ansøgning til kommunen om forhøjelse med henvisning til, at hans
helbredsforhold var blevet forringet. Kommunen gav ham
medhold og tilkendte ham mellemste førtidspension. Da han
var fyldt 60 år på ansøgningstidspunktet, fik han ikke højeste
pension, selv om han opfyldte de helbredsmæssige betingelser
herfor. Det sociale nævn tiltrådte afgørelsen. Denne afgørelse
påklagede han til Ankestyrelsen og påberåbte sig, at kommunen burde have taget stilling til helbredsforringelsen allerede
ved hans henvendelse om genoptagelse. På dette tidspunkt var
han endnu ikke fyldt 60 år og opfyldte dengang betingelserne
for at få højeste pension. Heri gav Ankestyrelsen ham ikke
medhold. Ankestyrelsen anførte, at hans brev om genoptagelse
intet indeholdt, der burde have givet kommunen anledning til
at vejlede om betydningen af alder og mulighed for at søge om
pension sideløbende med anmodning om genoptagelse.
I forbindelse med, at en borger, der modtager ydelser fra en
tidligere kommune, flytter til en ny kommune, skal denne
vejlede herom, såfremt borgerens ret til at modtage hjælpen
kræver en ansøgning fra ham, jf. SM P-7-02 og SM P-14-94.
Forvaltningen er forpligtet til at stille tolkebistand til rådighed for udlændinge, hvis der er behov herfor. Tilsvarende er
forvaltningen forpligtet til at løse forståelsesproblemer for
andre kommunikationshæmmede såsom døve, blinde, afasiramte osv. jf. FOB 2005.20-2. Pligten til at yde tolkebistand
er lovfæstet på sygesikringens område, jf. § 50 i sundhedsloven. I § 49, stk. 2, i bekendtgørelsen om ansvaret for og sty201
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Urigtig eller misvisende vejledning

Realudligning

ringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der en udtrykkelig bestemmelse herom, for så vidt angår andre aktører.
Forvaltningen er i en vis udstrækning – ligeledes på ulovbestemt grundlag – forpligtet til yde generel vejledning til borgerne i form af informationspjecer, pressemeddelelser, informationer på hjemmesider om ny lovgivning og praksis. I U
2006.960 Ø fandt landsretten, at en kommune havde pådraget
sig erstatningsansvar over for en borger, der var blevet tilkendt
forhøjet almindelig førtidspension ved ikke at have informeret
kommunens førtidspensionister om den praksisændring, der
blev gennemført ved U 2000.640 H. Den pågældende borger
bad om genoptagelse af sin sag i 2003 og fik forhøjet pensionen til mellemste pension med tilbagevirkende kraft. Borgeren
havde imidlertid bedt om genoptagelse så sent, at en del af den
tilkendte pension lå mere end 5 år tilbage i tid og derfor var
forældet. Retten bemærkede, at der ikke var grundlag for at
antage, at kommunen i perioden efter den nævnte dom var
forpligtet til generelt at informere kommunens førtidspensionister. Da både Ældre Sagen og Socialministeriet i foråret
2002 henvendte sig til kommunen og henledte dens opmærksomhed på, at der formentlig var førtidspensionister, der ikke
var således informerede, at de havde bedt om at få deres sag
genoptaget, burde det efter domstolens mening have stået
kommunen klart, at der lokalt var et udækket behov for information om Højesterets afgørelse. Kommunen rykkede imidlertid først en annonce i en lokalavis i juni 2004, hvilket domstolen fandt ansvarspådragende. Herefter fik borgeren erstatning for den forældede del af pensionsbeløbet.
Giver forvaltningen forkerte eller misvisende oplysninger,
er vejledningspligten naturligvis ikke opfyldt. Har forvaltningen, uden at være forpligtet til at give vejledning, givet urigtige oplysninger, foreligger der også en vejledningsmangel. Det
samme gælder, hvis forvaltningen har rådgivet på en sådan
måde, at borgeren lider tab ved at følge rådet. Hvis forvaltningen helt har undladt at give vejledning, selv om den var forpligtet hertil, foreligger der ligeledes en vejledningsfejl.
Har myndigheden undladt at vejlede om rettigheder, stilles
borgeren, som om der var givet behørig vejledning, jf. FOB
1989.168, SM P-7-02 og SM B-1-89. Typisk indebærer dette,
at parten får hjælp med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt,
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hvor han ved korrekt vejledning kunne have indgivet ansøgning om hjælp. Dette kaldes realudligning.
Er en skriftlig henvendelse ikke blevet videresendt som
foreskrevet i § 7, stk. 2, betragtes henvendelsen som indgivet
til rette myndighed fra det tidspunkt, da den forpligtede myndighed modtog henvendelsen, jf. U 1996.803. H.
Et markant eksempel til belysning af konsekvenserne af
mangelfuld vejledning findes i SM C-013-04. A søgte en kommune om ansættelse efter servicelovens § 103 a til pasning af
sin alvorligt syge voksne datter i hjemmet. Kommunen bevilgede moderen ansættelse for en periode (14 dage), indtil datteren
skulle indlægges med henblik på operation. A selv forventede,
at datteren derpå ville blive rask, og at yderligere behov for
pasning ikke blev relevant. Denne forudsætning holdt ikke stik.
Det viste sig efter indlæggelsen, at datterens lidelse var alvorligere end først antaget, og at hun ikke kunne opereres. I stedet
skulle hun strålebehandles. A søgte godt en uge efter indlæggelsen om ny ansættelse til at passe datteren, mens denne blev
undergivet behandling. Kommunen afslog under henvisning til,
at der efter § 103 a kun kan ske ansættelse én gang, og til, at A
allerede havde haft en ansættelsesperiode. Kommunen havde
imidlertid ikke vejledt A om, at ansættelsesperioden, som kan
være på op til 6 måneder, efter ønske fra ansøgeren kan opdeles
i to perioder på hver tre måneder jf. § 103 a, stk. 3, 3. pkt. Kommunen havde heller ikke vejledt fyldestgørende om konsekvenserne af, at den første periode havde været på mindre end 6
måneder. Den mangelfulde vejledning førte til at afslaget blev
annulleret og sagen hjemvist til ny afgørelse. Den mangelfulde
vejledning medførte, at A blev stillet, som om der fra begyndelsen var givet tilstrækkelig vejledning, således at hun ville have
mulighed for ansættelse i op til seks måneder til pasning af
datteren i hjemmet. Se også FOB 2002.509.
Vejledningsfejl vil ellers kunne sanktioneres med erstatning. Udgangspunktet er, at forvaltningen bliver ansvarlig for
økonomiske tab, der er forårsaget af fejlen. Et dårligt råd til et
ægtepar om at sælge deres hus og flytte i lejebolig for at forbedre økonomien førte til erstatningsansvar, da det viste sig, at
parret kom til at sidde dyrere i boligudgifter, jf. U 1983.1096
V. Urigtige oplysninger om muligheden for at få efterløn ansås ligeledes for erstatningspådragende, jf. U 1991.903 H, U
1995.84 Ø og U 2002.1868 H. Undladelse af at oplyse en
203

SM C-013-04

Erstatning

U 1983.1096 V
U 1991.903 H

Kapitel 8. Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler
U 1996.1288 V
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ledig, der søgte iværksætterydelse, om, at denne hjælp førte
til, at han ikke optjente dagpengeret, førte ligeledes til erstatningsansvar, jf. U 1996.1288 V.
Højesteret tilkendte i U 2004.2244 H erstatning i anledning
af, at A, der havde fleksjob med nedsat arbejdstid, ikke under
møder i oktober og december 1997 havde fået tilstrækkelig
vejledning om, at der med virkning fra 1.januar 1998 kom nye
regler med mulighed for nedsættelse af arbejdstiden uden
lønreduktion. Først efter at A den 28. april 2003 på ny henvendte sig herom, blev hun tilkendt fleksjob på fuld tid (med
reduceret arbejdstid). Højesteret anså A for berettiget til erstatning svarende til differencen mellem den udbetalte løn og
lønnen ved fuldtidsansættelse i perioden fra 1. januar 1998 til
31. juli 2003.
I retspraksis gives der i en vis udstrækning erstatning også
for den skuffede forventning ved ikke at få en ydelse, der
uberettiget er blevet stillet i udsigt, bl.a. U 1991.903 H.
Manglende eller mangelfuld vejledning kan endvidere få
bevismæssig betydning for vurderingen af, om en person har
modtaget ydelser uberettiget, og dermed for, om borgeren kan
pålægges tilbagebetalingspligt, jf. SM B-6-00, SM B-2-98,
SM B-8-97, SM B-2-94 og SM P-12-98.
Ugyldighed i form af annullation kommer formentlig ikke på
tale i forbindelse med vejledningsfejl, idet forpligtelsen typisk
ikke fungerer som en garanti for, at en konkret afgørelse bliver
indholdsmæssigt rigtig. Som anført ovenfor kan vejledningsmangler derimod udløse realudligning eller erstatning.

D) Partsaktindsigt
Anmodning om
partsaktindsigt

1) Hovedreglen
Parten har i medfør af forvaltningslovens kapitel 4 ret til at
gøre sig bekendt med sagens dokumenter – har ret til partsaktindsigt. Udnyttelsen af denne ret forudsætter, at parten indgiver en anmodning om at få adgang til dokumenterne. I FVL
§ 9, stk. 1 står der, at parten kan »forlange«at få adgang til
dokumenterne. Det er dermed tydeliggjort, at der er tale om en
ret til dokumenterne og ikke blot en mulighed for at få en
ansøgning imødekommet. Dette ændrer dog ikke ved, at initiativet til at benytte retten skal komme fra parten selv. Myndig204
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heden skal efter disse regler ikke være udfarende. Især i sociale sager kan dette forhold spille en rolle, idet parterne i sociale
sager ofte kan være i meget pressede situationer eller generelt
set have vanskeligere end andre borgere ved selv at gøre deres
rettigheder gældende. For den aktive og energiske part kan
retten til aktindsigt dog være et godt hjælpemiddel til at skaffe
sig indflydelse på sin egen sag.
De sociale myndigheder bør vejlede om reglerne om partsaktindsigt, hvis parten spørger herom, og i øvrigt, hvis der er
konkrete forhold, der viser, at parten kan have behov for aktindsigt. I flere lovbestemmelser er det udtrykkeligt pålagt
forvaltningen at oplyse om retten til partsaktindsigt, bl.a. i
§ 73 i serviceloven.
Parten har også mulighed for at få aktindsigt i henhold til
offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt samt den
særlige regel i offentlighedslovens § 4 om egenacces samt
indsigt efter persondatalovens regler herom. Gennemgående
giver kapitel 4 i forvaltningsloven parten de bedste muligheder
for aktindsigt og for på denne måde at øve indflydelse på sagens behandling. Myndighederne skal være opmærksomme på
de øvrige regler om aktindsigt og give parten indsigt efter de
regler, der stiller parten bedst. Skulle de øvrige regler undtagelsesvis give parten en bedre retsstilling end efter forvaltningsloven, skal myndigheden således på egen hånd inddrage disse regler.
I ansøgningen skal parten angive den sag, hvis dokumenter
han ønsker at blive gjort bekendt med, jf. FVL § 9, stk. 1, 2.
pkt. Retten omfatter alle dokumenter, der vedrører sagen, herunder genpart af skrivelser, der er udgået fra myndigheden,
når skrivelserne må antages at være kommet frem til adressaten, samt indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser
vedrørende den pågældende sags dokumenter. Ved dokumenter forstås ikke alene skriftstykker, men også tegninger, kort,
disketter, cd-rom, videobånd, mikrofilm, modeller, film, lydbånd, digitalt opbevarede dokumenter og andre medier, der er
bærere af informationer. Dokumentet indgår i den pågældende
sag, når det har relevans for sagen. Afgørende i denne henseende er ikke, hvor dokumentet fysisk opbevares. En sags
dokumenter kan således være lagt i flere forskellige sagsmapper og befinde sig i forskellige bygninger og stadig tilhøre
samme sag. Myndigheden har pligt til at sørge for at samle
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Allerede foreliggende dokumenter
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Suspension af
afgørelsen

Ret til at udtale sig

Indsigt efter PDL

dokumenterne og udlevere dem, hvis de befinder sig spredt
forskellige steder.
Retten til partsaktindsigt omfatter kun dokumenter, der allerede er produceret, og giver ikke ansøgeren krav på, at myndigheden tilvejebringer oplysninger eller rekonstruerer materiale, som lovligt er destrueret. Har en myndighed ulovligt destrueret en sags dokumenter, har den pligt til at søge at rekonstruere dem.
2) Udsættelse af sagens afgørelse
Ansøgningen skal rettes til den myndighed, der har kompetencen i den sag, dokumenterne ligger i, jf. FVL § 16, stk. 1. I
loven stilles der ikke krav om, at ansøgningen skal indgives
skriftligt. En mundtlig anmodning må derfor være tilstrækkelig. Parten har ret til indsigt i såvel verserende som afsluttede
sager. Anmoder parten om aktindsigt i en verserende sag, og
skal anmodningen efter loven imødekommes, udsættes sagens
afgørelse, indtil der er givet parten en adgang til at gøre sig
bekendt med dokumenterne, jf. § 11, stk. 1. I disse tilfælde har
ansøgningen suspensiv virkning på den afgørelse, der skal
træffes i sagen. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med
FVL § 21, stk. 1, hvorefter parten på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan forlange, at sagens afgørelse udsættes,
indtil parten har afgivet en udtalelse i sagen. Parten har således
mulighed for at øve indflydelse på sagens behandling og bedømmelse ved først at søge om indsigt og dernæst benytte
retten til at fremkomme med en udtalelse. Det antages, at en
anmodning om indsigt efter PDL § 31 har samme virkning
som en anmodning om partsaktindsigt, således at denne form
for indsigt også kan kombineres med retten til at afgive udtalelse, jf. Datatilsynets vejledning nr. 126 af 10. juni 2000, pkt.
3.6.2.
Anmodningen om partsaktindsigt suspenderer ikke afgørelsen, hvis en udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt – ufravigelig – frist for sagens afgørelse, eller hvis
partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, må vige for
væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der
taler mod en sådan udsættelse, jf. FVL § 11, stk. 2. Retten til
at fremkomme med en udtalelse er undergivet de samme begrænsninger, jf. FVL § 21, stk. 2.
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3) Sager, der er undtaget fra partsaktindsigt
Retten til partsaktindsigt gælder ikke i sager om strafferetlig
forfølgning og sager om straffuldbyrdelse, jf. FVL § 9, stk. 3
og 4. Især den første undtagelse kan have betydning inden for
det sociale område, idet en almindelig social sag kan udvikle
sig til at blive en sag om strafferetlig forfølgning. Fra det tidspunkt, en sag er overgivet eller anmeldt til politiet, ændrer den
karakter fra at være en almindelig civil sag, som er undergivet
partsaktindsigt, til en sag, der ikke uden videre er omfattet af
kapitel 4. Fra dette tidspunkt har parten alene ret til partsaktindsigt hos den sociale myndighed efter § 18, stk. 1, hvorefter
parten kan få aktindsigt, efter at der er truffet endelig afgørelse
i straffesagen. Parten har dog ikke en absolut ret til partsaktindsigt, men kun adgang til at gøre sig bekendt med sagens
dokumenter »i det omfang, dette er rimeligt begrundet af hensyn til varetagelsen af den pågældendes interesser og hensynet
til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser
eller særlige hensyn til beskyttelse af sigtede, vidner og andre
ikke taler herimod«. I øvrigt gælder de øvrige undtagelsesbestemmelser i kapitel 4 også ved denne begrænsede adgang for
parten til at få indsigt i en straffesag.
Sager om ansættelse og forfremmelse er heller ikke uden
videre undergivet partsaktindsigt, jf. FVL § 10, stk. 2. Parten
har kun ret til at se dokumenter, der vedrører partens egne
forhold. Ansøgere til stillinger kan således ikke få udleveret
oplysninger om medansøgere, uanset at oplysningerne om
samtlige ansøgere er indgået på en samlet sag om besættelse
af den pågældende stilling. Denne begrænsning har i øvrigt til
følge, at partshøring i sådanne sager ikke omfatter oplysninger, der angår sammenligningen af ansøgere, inden den endelige udvælgelse sker, jf. FVL § 19, stk. 2, nr. 4.
4) Dokumenter, der er undtaget fra partsaktindsigt
Interne arbejdsdokumenter er undtaget fra partsaktindsigt, jf.
FVL § 12, stk. 1. Interne dokumenter er dokumenter, der er
udarbejdet af en myndighed til eget brug ved behandlingen af
en sag, brevveksling mellem forskellige enheder inden for
samme myndighed samt brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre administrative organer og mellem disse indbyrdes. For at kunne benytte
bestemmelsen skal det pågældende dokument være udarbejdet
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til internt brug. Er et dokument, som ikke er beregnet på at
blive sendt ud af huset, beregnet på at være tilgængeligt for
udenforstående, er det ikke internt. Det gælder f.eks. åbne
journaler, hvor arbejdsprocessen indebærer, at samtlige dele af
journalen forevises parten eller ligefrem skrives af sagsbehandleren og parten i fællesskab.
Et dokument mister sin interne karakter, såfremt myndigheden afgiver det til en udenforstående. Dette gælder dog
ikke, hvis dokumenter sendes til Folketingets Ombudsmand
eller det kommunale tilsyn. Dokumenterne bliver heller ikke
eksterne, hvis de sendes til en klage- eller kontrolinstans i en
sag om aktindsigt.
Hvornår et dokument er sendt ud af huset, kan være uklart,
idet afgrænsningen af myndighederne ikke altid er klar. Der er
ikke tvivl om, at et dokument bliver eksternt, hvis det sendes
fra en kommune til en anden, fra kommune til en region, fra
en region til en beskæftigelsesregion, fra det sociale nævn til
Ankestyrelsen, fra det sociale nævn til beskæftigelsesankenævnet, fra nævnet eller Ankestyrelsen til Beskæftigelsesministeriet, dvs. mellem klart afgrænsede organisatoriske enheder til andre. Sendes det til privatpersoner, herunder parten
eller virksomheder, bliver det også eksternt.
Tvivlen opstår især, hvis dokumentet sendes fra en kommunal enhed til en anden. Lovgivningen arbejder med begrebet den kommunale enhedsforvaltning. Efter denne opfattelse
anses samtlige enheder under kommunalbestyrelsens ansvar
for en og samme myndighed, bortset fra sådanne kommunale
organer, som ved lov har fået tillagt en selvstændig kompetence. Børn og unge-udvalget, ældreråd, klageråd, brugerråd,
beskæftigelsesråd, huslejenævn, skolerne, folkeoplysningsudvalget og en række andre kommunale organer er efter denne
opfattelse selvstændige myndigheder. Sendes dokumenterne
til sådanne organer, bliver de også eksterne.
De almindelige jobcentre, hvor både staten og kommunen
deltager, udgør et særligt problem. Er centret en samlet myndighed eller er der tale om en delt myndighed, som hører henholdsvis under den kommunale og den statslige forvaltning?
Reglerne om jobcentre giver ikke et klart svar på disse
spørgsmål. Det mest sandsynlige er, at de blandede jobcentre
skal anses for to myndigheder. Det betyder, at brevveksling i
centret mellem den kommunale og den statslige del er ekstern.
208

D) Partsaktindsigt
Oplysninger, der udveksles af den kommunale del af centret
med andre dele af kommunen, er interne, og det samme gælder oplysninger, den statslige del af centret udveksler med
beskæftigelsesregionen. De kommunale jobcentre må som
helhed anses for en del af den kommunale enhedsforvaltning.
Kommunale borgerservicecentre er en del af den kommunale enhedsforvaltning. Centrenes brevveksling med andre
dele af kommunen er således intern. Det samme gælder centrenes brevveksling med andre myndigheder, de udfører opgaver for, jf. lov om kommunale borgerservicecentre, § 3, stk. 5.
Selv om et dokument er internt, kan det være undergivet
aktindsigt. Det gælder myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse, notater om mundtligt modtagne oplysninger samt dokumenter, der er lavet for at skabe bevismæssig eller tilsvarende klarhed over en sags omstændigheder, jf. FVL § 13.
Oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder,
der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som
alene er indeholdt i interne arbejdsdokumenter, er ligeledes
omfattet af partsaktindsigt, jf. FVL § 12, stk. 2. Om en fagkyndig vurdering hører til sagens faktiske omstændigheder
eller er en del af myndighedens egen vurdering, beror på, om
den fagkyndige, der udtaler sig, har et egentligt ansættelsesforhold hos myndigheden. Er en lægekonsulent eksempelvis
fast tilknyttet til en kommune eller et nævn, er udtalelsen af
intern karakter og kan undtages efter FVL § 12. Omvendt,
hvis konsulenten har en løsere tilknytning til myndigheden og
bliver antaget fra sag til sag. I dette sidste tilfælde er der tale
om en sagkyndig erklæring fra en uden forstående, og udtalelsen er ligesom speciallægeerklæringer, erklæringer fra hospitaler, fra privatpraktiserende læger, fra psykologer og lignende
eksterne sagkyndige undergivet aktindsigt, jf. FOB 1990.216,
FOB 1997.240, FOB 2001.421 og SM O-F-1-99.
§ 12, stk. 2, kaldes også reglen om ekstraheringspligt, idet
den forpligter myndighederne til at uddrage eller ekstrahere
fra dokumenter, som ellers er holdt ude fra adgangen til aktindsigt. Da ganske mange oplysninger i disse dokumenter er
af rent beskrivende karakter, har denne indsnævring af undtagelserne i § 12 og i øvrigt også i § 14 stor betydning i praksis.
Ifølge FVL § 14 er statsrådsprotokoller, referater af møder
mellem ministre og dokumenter udarbejdet til brug for sådan209
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ne møder ikke omfattet af partsaktindsigt. Det samme gælder
dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed. Et
godt eksempel på det sidste er, at statsforvaltningen er sekretariat for de sociale nævn. Ligeledes er myndighedernes brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse, om retssag bør føres, undtaget fra partsaktindsigt.
Oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder,
som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som
alene indeholdes i et dokument, som er undtaget fra aktindsigt
i henhold til § 14, skal ifølge § 14, stk. 2, meddeles i overensstemmelse med lovens kapitel 4.

Undtagelse af
oplysninger efter
konkret vurdering

Snæver undtagelse

Sygedagpengesager

FOB 1988.249

5) Oplysninger, der kan undtages fra partsaktindsigt
Efter konkret vurdering kan retten til partsaktindsigt begrænses, »i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af eget tarv findes at
burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller
til andre private eller offentlige interesser«, jf. FVL § 15, stk.
1. Undtagelse kan kun gøres på grundlag af en konkret afvejning af på den ene side partens interesse i at kunne benytte oplysningerne og på den anden side nogle meget tungtvejende
modstående hensyn.
Der er tale om en meget snæver undtagelse. En lægeerklæring, der var afgivet til brug for en pensionssag, som indeholdt oplysninger om, at parten havde paranoide træk, kunne
ikke tilbageholdes på grundlag af en generel erfaring for, at
paranoide patienter kan få forstærket deres vrangforestillinger
ved at se lægepapirer om sig selv, jf. FOB 1982.108. I FOB
1993.241, SM D-15-94 og U 2000.1649 Ø ansås arbejdsgivere
for berettiget til at få partsaktindsigt i en af de ansattes sygedagpengesag i kommunen. Arbejdsgiverne var parter, fordi de
udbetalte løn under den ansattes fravær på grund af sygdom
og derfor var berettiget til at få den ansattes dagpenge udbetalt. Den ansattes interesse i, at helbredsoplysninger blev holdt
hemmelige over for arbejdsgiveren, var ikke tilstrækkeligt
tungtvejende til, at retten til partsaktindsigt blev begrænset. I
FOB 1988.249 anerkendtes det dog, at et statsamt kunne tilbageholde adressen på en kvinde, da hendes tidligere mand søgte
om partsaktindsigt i statsamtets sag om hans ret til samvær
med deres fælles barn. Det afgørende var, at kvindens adresse
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var beskyttet i folkeregisteret. Ankestyrelsen fandt i SM O-5794, at en far, der havde samværsret med sin datter, og som fik
retten begrænset, da pigen blev anbragt uden for hjemmet,
kunne begrænses i sin ret til indsigt i en psykolograpport, der
var udarbejdet om datterens forhold til moderen. Faderens
interesse i partsaktindsigt måtte vige for hensynet til moderens
interesse i, at oplysninger om hendes private forhold og hendes forhold til datteren ikke kom til faderens kundskab. I SM
O-67-98 fandt Ankestyrelsen ikke, at faderens ret til aktindsigt
i en sag om hjælpeforanstaltninger over for et barn, han havde
med en tidligere samlever, måtte vige for hensynet til moderens interesse i, at han ikke fik kendskab til oplysninger om
hendes private forhold. I denne sag var der fælles forældremyndighed, og hjælpeforanstaltningen rettede sig således direkte og ligeligt imod begge forældre.
Navne på personer, der anmelder forældres mishandling af
børn, kan holdes tilbage, hvis forældrene søger aktindsigt. Om
anmeldernavne i andre sammenhænge kan tilbageholdes, beror på en konkret vurdering af forholdene, herunder navnlig af
risikoen for, at anmelderen bliver udsat for repressalier. I SM
F-2-05 tog Ankestyrelsen stilling til to sager, hvor der var søgt
om partsaktindsigt i navnene på anmeldere. Den ene sag drejede sig om anmeldelse af, at en privat dagplejemor havde
ladet børnene være alene uden opsyn under indkøb. Den anden vedrørte en anmeldelse af, at en pige havde fået lussinger
og var blevet overfuset af sin far, og at pigen derpå var stukket
af hjemmefra. I begge sager anså Ankestyrelsen efter en konkret interesseafvejning det for berettiget, at anmeldernavnet
ikke blev udleveret. Ankestyrelsen tillagde hensynene til anmeldernes personlige sikkerhed og til det offentliges interesser
i at modtage anmeldelser større vægt end parternes interesse i
at få kendskab til navnene.
6) Sagsbehandling af ansøgninger om partsaktindsigt
Afgørelsen af ansøgninger om aktindsigt træffes af den myndighed, der er kompetent i den underliggende sag jf. FVL
§ 16, stk. 1. I klagesager træffes afgørelsen af klageinstansen.
Aktindsigtsanmodninger skal behandles snarest muligt og
senest inden 10 dage, efter at henvendelsen er modtaget. Er
der ikke inden denne frist truffet afgørelse, skal parten under211
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rettes om grunden hertil samt om, hvornår afgørelse kan forventes at blive truffet, jf. FVL § 16, stk. 2.
Normalt gennemføres aktindsigten ved, at parten får udleveret kopier af dokumenter. Kopier kan dog nægtes, hvis dokumenternes antal, karakter eller form med afgørende vægt taler
imod, jf. § 16, stk. 3. I stedet for at sende kopier af dokumenter
med meget belastende oplysninger kan myndigheden, hvis
betingelserne i FVL § 15, stk. 1, er opfyldt, vælge den mellemløsning at tilbyde en vejledende samtale i forbindelse med,
at der udleveres kopier. Myndigheden må med samtykke fra
parten kunne sende dokumenterne digitalt. Hvis der er tale om
fortrolige oplysninger, kræver det dog, at oplysningerne krypteres, og at modtageren identificeres på betryggende måde, f.eks.
ved en digital signatur, jf. § 14 i sikkerhedsbekendtgørelsen.
Myndighedens beslutning om partsaktindsigt er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Dette indebærer, at myndigheden efter omstændighederne kan være forpligtet til at partshøre, inden der træffes afgørelse om afslag på partsaktindsigt.
Afgørelsen skal ligeledes ledsages af en begrundelse, hvis den
meddeles skriftligt og ikke giver parten fuldt ud medhold.
Hvis afgørelsen om partsaktindsigt kan påklages, skal afgørelsen indeholde klagevejledning.
Der kan klages til den myndighed, der er klageinstans i forhold til den myndighed, der er klageinstans i forhold til afgørelsen i den sag, anmodningen om partsaktindsigt vedrører,
jf. FVL § 16, stk. 4.
7) Andre regler om indsigt for parter mv.
Efter offentlighedslovens § 4, stk. 2, har personer, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument hos den offentlige forvaltning, ret til at blive gjort bekendt med de oplysninger, der vedrører deres forhold. Denne ret til egenaccess har især interesse
for personer, der ikke er parter, men som er omtalt i sager i det
offentlige. Bedsteforældre, stedforældre, søskende og andre i
det sociale netværk, der omtales i sager om børn, kan således få
indsigt i omtalen af sig selv. Det samme kan personer der har
partsstatus i sager, der ikke er afgørelsessager, og af denne
grund ikke har ret til partsaktindsigt. Retten til egenaccess gælder med de begrænsninger, der følger af offentlighedslovens §§
7-11 og § 14. Der kan endvidere gøres undtagelse, hvis der
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foreligger afgørende hensyn til pågældende selv eller til andre,
der taler imod udlevering af oplysninger.
Nært beslægtet med denne ret er retten til indsigt efter persondatalovens § 31, hvorefter en registreret person, der fremsætter begæring herom, skal have meddelt de oplysninger, der
behandles, behandlingens formål, kategorier af modtagere og
tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.
Retten til indsigt omfatter alle personhenførbare oplysninger, hvilket er et noget bredere begreb end personoplysninger.
Oplysningen om et hus eller, en bil er omfattet af indsigtsretten, for så vidt oplysningen er kædet sammen med en person
som ejer eller bruger.
Pligten til at give indsigt efter persondataloven påhviler
såvel offentlige myndigheder som private.
De dataansvarlige skal besvare en henvendelse snarest muligt. Er den ikke besvaret inden 4 uger, skal ansøgeren underrettes om grunden hertil samt have oplysning om, hvornår svar
kan forventes at foreligge, jf. PDL § 31, stk. 2.
Findes den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til pågældende selv, er der ikke ret til
indsigt. Det samme gælder, hvis afgørende hensyn til offentlige
interesser foreligger. Oplysninger, der behandles for den offentlige forvaltning som led i administrativ sagsbehandling, kan
undtages fra indsigt i samme omfang som efter reglerne i offentlighedslovens § 2 samt §§ 7-11 og 14, jf. PDL § 32, stk. 2.
For behandling af oplysninger på det strafferetlige område
kan Justitsministeriet ved bekendtgørelse fastsætte undtagelser
fra retten til indsigt, for så vidt det i almindelighed må antages,
at anmodningen om ret til indsigt må afslås, jf. PDL § 32, stk. 5.
En registreret, der har fået indsigt, har ikke krav på ny
meddelelse før 6 måneder efter sidste meddelelse, medmindre
der godtgøres en særlig interesse, jf. PDL § 33.
Hvis en anmodning om indsigt afslås helt eller delvis, kan
afgørelsen påklages til Datatilsynet, jf. PDL § 60, stk. 1. Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Derimod kan tilsynets afgørelse påklages til
Folketingets Ombudsmand eller domstolene.
Sundhedsloven giver i kapitel 8 patienter en meget vidtrækkende adgang til indsigt i behandlingsjournalen.
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Offentlighedsloven giver i øvrigt almenheden adgang til
aktindsigt i dokumenter, der modtages eller oprettes af offentlige forvaltningsmyndigheder. Retten omfatter al aktivitet i det
offentlige og tilkommer alle og enhver, uanset om de har berøring med den pågældende sag. Retten til aktindsigt efter disse
regler er meget begrænset i forhold til oplysninger om enkeltpersoner private forhold, jf. OFL § 12, stk. 1, nr. 1. Lovens
§ 8, nr. 4, giver almenheden ret til aktindsigt i interne retningslinjer for sagers behandling. Denne ret kan naturligvis også
benyttes af en part til at få indsigt i de interne regler, der har
været anvendt i forbindelse med en konkret sag. Ankestyrelsen
fandt i SM-F-2-06 at en borger i henhold til § 8, nr. 4, havde
krav på indsigt i en sagsbehandlervejledning, som et socialt
nævn havde udarbejdet til brug for nævnets medarbejdere.
Andre aktører skal give den ledige eller virksomheden aktindsigt efter regler, der er fastsat i § 51 i bekendtgørelsen om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder
ifølge retssikkerhedslovens § 43, stk. 2, for andre end offentlige myndigheder, der får overladt opgaver efter den sociale
lovgivning.
8) Tilsidesættelse af regler om aktindsigt
Tilsidesættelse af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven,
det gælder både reglerne om egenaccess og aktindsigt for
almenheden, kan ikke føre til ugyldighed. Reglernes formål er
ikke at skabe garanti for, at de konkrete afgørelser bliver behandlet grundigt og besluttet korrekt i overensstemmelse med
lovgivningen. Det samme gælder uberettigede afslag på partsaktindsigt, som er søgt, efter at der er truffet afgørelse. Afslaget kan i sagens natur ikke have påvirket behandlingen af den
sag, der søges aktindsigt i.
Gives der uberettiget afslag på partsaktindsigt, der er søgt,
mens en sag verserer, er der derimod tilsidesat en garantiforskrift, og udgangspunktet er, at bebyrdende afgørelser bliver
ugyldige. Er der tale om tilsidesættelse af FVL §§ 11 og 21
om suspension af afgørelsen, indtil aktindsigt er gennemført
og parten har haft mulighed for at udtale sig, må bebyrdende
afgørelser ligeledes underkendes som ugyldige, jf. SM F-5-01.
Afgørelsen vil kunne opretholdes som gyldig, hvis det sandsynliggøres, at mangelen konkret vurderet ikke har været væ214
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sentlig. Påvisningen heraf kan ske ved, at myndigheden sandsynliggør, at afgørelsen materielt set er fejlfri, og at den ikke
lovligt kunne have fået et andet indhold. Uvæsentligheden kan
imidlertid også vise sig ved, at reglerne i alt væsentligt er
overholdt, og at der blot er sket mindre tilsidesættelser. Hvis
parten har fået udleveret alle dokumenter, men uberettiget er
blevet afkrævet betaling, hvis kun nogle få ligegyldige dokumenter er blevet tilbageholdt, eller hvis der er begået lignende
mindre fejl, vil afgørelsen kunne opretholdes som gyldig.
Uberettigede afslag på indsigt efter persondataloven fører
næppe til ugyldighed, idet disse reglers formål ikke i første
række er at sikre en part indflydelse på behandlingen af en
afgørelsessag. Hvis fejlen rent faktisk er begået over for en
part i en afgørelsessag, kan det dog tænkes, at en bebyrdende
afgørelse bliver ugyldig.
Fejl fra myndighedernes side i forbindelse med indsigtsreglerne kan i øvrigt sanktioneres ved kritik fra tilsyns- og kontrolmyndigheder samt ved rettelse i form af efterfølgende opfyldelse af forpligtelserne.

Persondataloven

Kritik og rettelse
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1) Formålet med partshøring
Borgernes muligheder for at øve indflydelse på sagens forberedelse og udfald beror i høj grad på, i hvilken udstrækning de
selv skal tage initiativ for at komme til orde. Den meget aktive
har for så vidt alle muligheder herfor i reglerne om partsaktindsigt. I kapitel 5 om partshøring er partens stilling forbedret
ved, at myndigheden er blevet pålagt at sørge for at inddrage
parten, forelægge sagens væsentlige oplysninger for ham og
bede ham om at kommentere dem. Herved sikres det for det
første, at parten overhovedet bliver klar over, at en sag verserer. Dette har naturligvis kun betydning i de tilfælde, hvor
myndigheden selv har rejst sagen, såsom i en sag om tilbagebetaling af sociale ydelser eller om at standse en fortløbende
ydelse. For det andet sikres det, at parten automatisk får tilsendt eller på anden måde forelagt oplysninger, der er indhentet fra andre end parten selv. Endelig indebærer disse regler, at
parten får en invitation til at deltage i sagsbehandlingen gennem en anmodning om at kommentere, herunder korrigere og
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supplere, de forelagte oplysninger. Den centrale regel er FVL
§ 19, stk. 1, som har følgende indhold:
FVL § 19

Kontrol med, at
oplysningerne
er korrekte
og dækkende

»§ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske
omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har
gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at
fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er
til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den
nævnte udtalelse.«

Formålet med partshøring efter § 19, stk. 1, er at sikre, at de
oplysninger, myndigheden har indhentet eller modtaget i forbindelse med sagsbehandlingen, er korrekte og dækkende. Almindelig erfaring viser, at parten er den, der kender sagen
bedst, og at myndighedernes viden herom ofte kan være ufuldstændig. Myndigheden er normalt afhængig af, hvad der står i
sagens dokumenter, breve, afgørelser, notater, journaler mv.
Det billede, dokumenterne giver af sagens problemer og
kendsgerninger, kan være fordrejet i forhold til virkeligheden.
Noget kan være beskrevet helt forkert, delvis forkert eller unuanceret. Væsentlige forhold kan være overset eller aldrig præsenteret for myndigheden. Udsagn og erklæringer kan være
utroværdige eller tyndbenede. Hvis parten får mulighed for
med sin viden og sit syn på sagen at tilbagevise fejl, supplere
ufuldstændige beskrivelser, gøre opmærksom på erklæringer,
som er afgivet på et ufuldstændigt grundlag, forbedres det
faktiske beslutningsgrundlag naturligvis. Baggrunden for § 19
er et ønske om, at parten altid bliver inddraget, og at myndighederne aldrig anvender oplysninger uden at have kontrolleret
deres rigtighed ved forinden at have partshørt over sagens
oplysningsgrundlag. Til gengæld går reglen ikke videre end
hertil. Det er kun sagens faktiske grundlag, der kræves forelagt – ikke myndighedens juridiske overvejelser om, hvad
sagen skal ende med – inden der træffes afgørelse. Der er således ikke pligt efter FVL § 19 til at præsentere parten for en
foreløbig afgørelse, hvori myndigheden både fremstiller sagens omstændigheder og vurderer oplysningerne på baggrund
af de relevante regler, endsige til at meddele hvilken afgørelsen myndigheden mener, der bør træffes.
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Partshøring efter forvaltningslovens § 19, stk. 1, består med
andre ord i, at sagens faktiske oplysningsgrundlag forelægges
for parten med henblik på, at parten udtaler sig om det. Det er
således det indsamlede oplysningsgrundlag, parten skal inviteres til at udtale sig om. At parten har tilkendegivet sin opfattelse af, hvorledes sagen bør falde ud, og har haft lejlighed til
at argumentere herfor, er ikke altid tilstrækkeligt til at imødekomme hans ret til partshøring.
Typisk vil forelæggelsen skulle ske, umiddelbart før myndigheden er parat til at træffe afgørelse. I de fleste tilfælde –
men ikke altid – vil forelæggelsen skulle ske skriftligt. Parten
skal have en betænkningstid til at udfærdige sit svar. Fristen
skal være rimelig, dvs. afpasset efter, hvor indviklede og omfattende de foreliggende oplysninger er, hvor alvorlige afgørelser der er tale om, samt om parten har brug for at inddrage
en repræsentant i sagen.
2) Betingelserne for partshøringspligt
Ifølge § 19, stk. 1, gælder pligten til partshøring »faktiske oplysninger«, som er af væsentlig betydning, og som er til
ugunst for parten. Partshøringspligten gælder kun oplysninger,
som ikke er parten »bekendt«, dvs. oplysninger, som parten
ikke er klar over indgår i myndighedens sag.
I revalideringssager er oplysninger, der belyser ansøgerens
helbredsforhold, sociale forhold, uddannelsesmæssige baggrund, dvs. oplysninger om, hvorledes borgerens situation ser
ud, omfattet af partshøringspligten. Udefrakommende vurderinger såsom speciallægeerklæringer, meddelelse om arbejdsprøvningsresultater osv., skal ligeledes til partshøring. I sager
om tilbagebetalingspligt skal myndigheden forelægge de oplysninger, der er modtaget fra andre myndigheder, f.eks. fra
skattemyndighederne om bopælsforhold, jf. SM B-13-97. I
sager om udmåling af kontanthjælp, hvor partens formueforhold undersøges nærmere, skal myndigheden forelægge vurderingserklæringer om kostbart indbo, som parten skønnes at
kunne sælge uden at komme til at mangle for parten. Modtager en kommune en lægeerklæring om, at en sygedagpengemodtager ikke er syg, skal erklæringen sendes til partshøring
til parten. Sender en virksomhed besked til en kommune om,
at en aktiveret ikke møder til aktivering, må myndigheden
ikke træffe afgørelse i den anledning, før udtalelsen er blevet
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forelagt for parten. I hjælpemiddelsager skal udefrakommende
sagkyndige vurderinger sendes til parten til udtalelse, inden
myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt pågældende skal
have et hjælpemiddel, og i bekræftende fald hvilket. Modtager
en kommune en anonym anmeldelse om, at en kvinde ikke er
enlig, skal såvel anmeldelsen som oplysninger fra Folkeregister og andre forvaltningsgrene udleveres til parten.
Ikke sjældent undlader myndighederne at forelægge oplysninger under henvisning til, at parten er blevet oplyst om, at
han selv skal oplyse om indkomstændringer, eller om, at han
er ophørt på den skole, som revalideringshjælpen støtter ham
til at få en uddannelse på. Myndigheden finder det derfor
overflødigt at partshøre – for det vidste han jo i forvejen, at
han ikke måtte. Myndigheden har i disse tilfælde misforstået
formålet med partshøring. Det er meningen med inddragelsen
af parten, at det skal afklares, om han er ophørt med uddannelsen, eller om han har glemt at give oplysninger om indkomstændringer. Der er ikke tale om en slags varsel om, at han nu
må forvente et tilbagebetalingskrav, eller at hjælpen standses.
En del myndigheder har ikke de bedste erfaringer med visse borgere eller med borgerne som helhed og forventer ikke, at
parten vil reagere på en partshøring, eller at partens reaktion
alligevel ikke vil have betydning for sagens afgørelse. Selv om
denne vurdering kan være korrekt i nogle tilfælde, berettiger
opfattelsen ikke til, at partshøring undlades. Mange sager viser
desuden, at en sådan skråsikker tro på, at sagerne ikke indeholder fejloplysninger, er farlig. Selv meget omhyggelige
myndigheder kan tage helt fejl på centrale punkter. Under alle
omstændigheder åbner FVL § 19 ikke op for en sådan tankegang.
De sociale myndigheder er i kraft bl.a. af retssikkerhedslovens § 4 forpligtet til at inddrage borgeren i en dialog om
sagen. Denne arbejdsmetode, som er gammelkendt i sociale
sager, fører til, at der ofte er en løbende kontakt mellem borger
og sagsbehandler. Dette er imidlertid ikke altid nok til at opfylde kravene i FVL § 19. Der er både praktisk og principielt
set stor forskel på løbende at spørge parten ud om hans forhold, ønsker og lignende, og den mere teknisk prægede indbydelse efter FVL § 19 til at deltage i sagens oplysning. Se nærmere om dialogprincippet i kapitel 9.
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Myndighedernes egne vurderinger af forholdene, herunder
lægekonsulenters vejledende udtalelser om, hvorledes de lægelige erklæringer skal forstås, har ikke karakter af faktuelle
oplysninger og er derfor ikke omfattet af partshøringspligten.
Det samme gælder myndighedernes interne overvejelser om,
hvorvidt pågældende er berettiget til hjælp, og i givet fald til
hvilken. I FOB 2001.421 gav ombudsmanden dog udtryk for,
at det ville være bedst stemmende med princippet i retssikkerhedslovens § 4 og forarbejderne hertil at gøre borgerne bekendt med indholdet af lægekonsulentudtalelser forud for en
afgørelse.
Uvæsentlige oplysninger er ikke undergivet partshøringspligt. Er der tvivl om, hvorvidt en oplysning er væsentlig, skal
oplysningen forelægges for parten.
Det er kun oplysninger, der er til ugunst for parten, der skal
høres over. Om en oplysning er til ugunst eller til gunst for
parten, kan være vanskeligt at vurdere på forhånd. Konkluderer en lægeerklæring, at parten har helbredsproblemer, kan det
være usikkert, om problemerne er tilstrækkelige til at udløse
en begunstigende afgørelse. Formålet med § 19 – at forebygge, at myndigheden lægger urigtige oplysninger til grund eller
misforstår oplysningerne – tilsiger, at bedømmelsen af, om en
oplysning er til gunst for borgeren, foretages, når myndigheden modtager oplysningen, og at myndigheden sender oplysningen til partshøring, hvis der er tvivl på dette punkt. Derved
sikres det, at parten kan gøre opmærksom herpå, hvis de modtagne oplysninger er ukorrekte, ufuldstændige eller indbyrdes
modstridende. Hvis myndigheden venter med at vurdere, om
oplysningen er gunstig eller ej, indtil afgørelsen er blevet truffet (internt), er der endvidere en risiko for, at myndigheden
undlader at partshøre i sager, hvor parten får delvis medhold,
selv om der var pligt til partshøring. I hvert fald nogle oplysninger må have været til ugunst for parten. Endelig er der en
risiko for, at sagen trækker unødigt ud, fordi myndigheden for
sent bliver opmærksom på, at oplysningerne er til ugunst og
dermed omfattet af partshøringspligt.
Har parten fået fuldt ud medhold, vil undladelse af at partshøre formentlig ikke blive underkendt som ugyldig. Der er
derfor ingen stor risiko for myndigheden helt at undlade partshøring i disse tilfælde.
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Der stilles endvidere krav om, at parten ikke er bekendt
med oplysningerne. Er parten uvidende om sagens eksistens,
har han i sagens natur heller ikke kendskab til, at oplysningerne indgår i den pågældende sag. I disse tilfælde er der således
altid partshøringspligt, jf. FOB 2001.457 og U 2003.458 Ø. Er
der sket en indberetning fra en skole til socialforvaltningen
om, at et barn eller en ung under 18 har behov for hjælp, og
rejser forvaltningen i den anledning en sag om hjælpeforanstaltninger, skal de indberettede oplysninger forelægges for
forældremyndighedens indehaver(e) og den unge (hvis denne
er fyldt 15 år).
Har forvaltningen med samtykke fra parten indhentet oplysninger eller udtalelser, kunne det hævdes, at parten er bekendt med, at oplysningerne indgår i sagen, og at de derfor
ikke skal sendes til partshøring. På den anden side er parterne i
disse tilfælde som oftest ikke klar over det præcise indhold af
de erklæringer, de har givet samtykke til bliver indhentet. Selv
i situationer, hvor parten er blevet undersøgt af en læge i forbindelse med sagen, sker det hyppigt, at lægen afgiver sin erklæring uden at vise den til parten forinden. Selv om parten
ved, at myndigheden (muligvis) vil indhente en sagkyndig erklæring, kender han således ikke altid det nøjagtige indhold
heri. Den kan sagtens rumme overraskelser og oplysninger,
som parten er uenig i indholdet af. Det kan naturligvis hævdes,
at parten kan skaffe sig kendskab til indholdet af materialet
ved at søge partsaktindsigt heri. Det er imidlertid et vigtigt formål med § 19, at initiativet til at forelægge oplysninger for
parten er pålagt myndigheden. Det harmonerer bedst hermed,
at myndigheden sørger for, at også sådant materiale bliver
sendt til partshøring, jf. FOB 1992.133 og FOB 1990.206.
Inddrager myndigheden materiale, som myndigheden i forvejen havde i sin besiddelse, inden sagen blev rejst, skal oplysningerne naturligvis også forelægges for parten. Dette gælder også, hvor parten selv har givet myndigheden oplysninger
– blot i en anden sammenhæng. Heller ikke i dette tilfælde kan
parten vide, at oplysningerne vil blive brugt i en ny sammenhæng, jf. FOB 1994.727.
Skifter en myndighed under behandlingen af en sag retsopfattelse, og har den hidtidige retsopfattelse været offentligt
kendt eller i hvert fald kendt af parten, må forholdet sidestilles
med, at myndigheden inddrager nye væsentlige oplysninger i
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sagen. Skifter myndigheden eksempelvis opfattelse af, hvad
der skal forstås ved pleje eller indkomst, vil nye oplysninger
kunne være relevante, mens andre, som parten har haft lejlighed til at udtale sig om, mister deres betydning.
3) Partshøringens gennemførelse
Forvaltningsloven indeholder ingen formkrav til selve høringsproceduren. Der er hverken regler om skriftlig forelæggelse, om ret for parten til at få et møde eller om, hvor lang
frist parten skal have til at udtale sig. Der er således stor frihed
til at gennemføre partshøringen. Der kan dog af loven udledes
nogle minimumsbetingelser. Der skal ske en forelæggelse for
parten af de oplysninger, der er omfattet af partshøringspligten, initiativet hertil skal tages af forvaltningen, parten skal
anmodes om at udtale sig, og det skal tydeligt kunne ses, at
myndigheden beder parten om en udtalelse, samt at det er en
frivillig sag, om parten ønsker at bruge sin ret.
Partshøringen skal i øvrigt foregå på en måde, i en form og
med en tidsfrist, som stemmer overens med formålet: at sætte
parten i stand til at forsvare sine interesser under sagen.
Forvaltningen kan som udgangspunkt bestemme, om partshøringen skal ske skriftligt eller mundtligt. I sidste fald kan
forvaltningen bestemme, om det skal ske under et møde eller
telefonisk. I tilfælde af, at der holdes møde, bestemmer forvaltningen, hvem der skal repræsentere den. Hvis høringen
sker skriftligt, kan forvaltningen vælge at fotokopiere sagens
akter og sende dem til parten eller udfærdige en foreløbig afgørelse, hvori myndigheden har lavet en sagsfremstilling, der
omfatter alle væsentlige oplysninger i sagen og myndighedens
foreløbige overvejelser om sagens udfald. Myndigheden kan
vælge at begrænse sig til at lave en sagsfremstilling i en foreløbig redegørelse.
Partshøring sker ofte ved, at en indstilling fra forvaltningen
til det besluttende organ sendes til udtalelse hos parten. Det
kan i så fald være påkrævet at oplyse borgeren om, at indstillingen ikke er bindende for beslutningstagerne. I SM P-029-04
kritiserede Ankestyrelsen, at borgeren ikke var blevet orienteret om, at en ressourceprofil, som var til fordel for borgerens
mulighed for at få pension, ikke var bindende for pensionsteamet.
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Myndigheden er som udgangspunkt frit stillet med hensyn
til at fastsætte den frist, parten skal have til at udtale sig. Forvaltningen er som anført begrænset i sine valgmuligheder af,
at parten skal have en reel mulighed for at komme til orde.
Fristen må derfor fastsættes under hensyn til sagens karakter,
partens forhåndskendskab til sagen, om parten eventuelt har
brug for en professionel partsrepræsentant. I SM F-5-01 anerkendtes en frist på 8 dage til at udtale sig om nævnets mødeoplæg som tilstrækkelig. En svarfrist på en dag ansås for kort.
Tilsvarende må høringen gennemføres i en form, som tilgodeser partens behov for tid til at sætte sig i sagen og forholde sig til forvaltningens grunde til at træffe afgørelsen. Det
kan således vise sig utilstrækkeligt, hvis forvaltningen usorteret sender parten alle mulige sagsakter uden angivelse af, hvilke forvaltningen selv anser for væsentlige. I visse tilfælde vil
et personligt møde være tilstrækkeligt til at opfylde pligten,
hvis blot sagens forløb ikke er for uoverskueligt. I andre tilfælde vil skriftlighed være påkrævet. Alt efter behovet herfor
kan myndigheden være forpligtet til at præsentere parten for
en sagsfremstilling, hvori de uvæsentlige oplysninger er sorteret fra.
Den sociale lovgivning indeholder en række specialregler
om inddragelse af parten, hvori myndigheden er blevet pålagt
at forelægge såvel sagens faktiske oplysninger som myndighedens foreløbige overvejelser, jf. f.eks. § 19 i lov om social
pension og § 50 sammenholdt med § 52 i serviceloven. Denne
tendens i lovgivningen sammenholdt med den generelle lovfæstelse af dialogprincippet i LOR § 4 taler for, at der antages
at gælde en generel pligt for myndighederne til at partshøre i
form af foreløbige afgørelser – sindetskrivelser, agterskrivelser, foreløbige redegørelser – hvor der er tale om indgribende
afgørelser og et indviklet faktum. Se også nedenfor i kapitel 9.
I FOB 2001.443 pålagde Århus Kommune en boligstøttemodtager at betale støtte tilbage for flere år under henvisning
til at modtageren, en kvindelig flygtning, der var kommet til
landet i 1985, ansås for fortsat at bo sammen med sin ægtefælle, som hun blev separeret fra i 1990. Parrets indbyrdes forhold var meget kompliceret, og kommunens oplysninger om
deres indbyrdes forhold meget omfattende. Kommunen havde
haft nogle samtaler med parten, men ikke sendt det omfattende notat, der var udarbejdet om sagens bevisligheder, til parts222
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høring. Ombudsmanden kritiserede, at kommunen ikke havde
partshørt i overensstemmelse med FVL § 19, stk. 1.
Han anførte:
»I brev af 30. januar 2001 fremkom retshjælpen (klagerens repræsentant)
med udtrykkelige bemærkninger om den måde kommunen gennemførte
partshøringen på. I den anledning beskrev Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i brev af 26. marts 2001 til mig hvorledes der i almindelighed
partshøres. Brevet, som er citeret foran, giver mig anledning til følgende
bemærkninger:
Svaret efterlader det indtryk at forvaltningen mener at partshøring er
en afhøring af parten. Som det ses af forvaltningslovens § 19, stk. 1, er
der tale om en pligt til at forelægge sagens faktiske oplysninger for parten for at give denne lejlighed til at kommentere dem. Det er således en
løbende ekspedition i sagsbehandlingen som ikke kræver at den gennemføres af en anden end den almindelige sagsbehandler. Formålet er at parten får lejlighed til at korrigere eventuelle fejl, gøre opmærksom på huller
eller selvmodsigelser i de indhentede oplysninger, pege på bevismæssig
usikkerhed osv. Ofte vil det stemme bedst med formålet at partshøringen
gennemføres skriftligt. Partshøring er et tilbud til parten om at udtale sig,
og det er derfor hverken påkrævet eller foreneligt med formålet at parten
samtidig udspørges uddybende eller bliver indskærpet sin oplysningspligt. Partshøringen omfatter samtlige oplysninger af relevans for sagsforholdet. Det vil derfor være naturligt at partshøringen gennemføres så
sent i sagsforløbet som muligt.«

Normalt vil det også stride mod formålet med § 19, hvis det
ikke præciseres, at parten ikke er forpligtet til at svare. Partshøring er ikke en partsafhøring.
Det stemmer i almindelighed bedst med formålet, hvis
partshøringen lægges sidst i forløbet, idet sagen først på dette
tidspunkt er færdigoplyst, således at der er sikkerhed for, at
samtlige oplysninger bliver forelagt for parten.
Fører partshøringen til, at der indhentes nye oplysninger,
skal disse naturligvis til partshøring, hvis betingelserne i øvrigt
er opfyldt.
Det vil stride mod partshøringens formål, hvis en myndighed fremkommer med en forhåndstilkendegivelse eller disponerer på en måde, der kan opfattes som en stillingtagen til
sagen, inden partshøringen er gennemført. Dette vil kunne
være tilfældet, hvis formanden for den kompetente myndighed
offentligt udtaler sig om sagens resultat, eller hvis myndigheden i en agterskrivelse kommer til at formulere sig for håndfast.
223

Ikke pligt til at
svare
Sidst i forløbet

Forhåndstilkendegivelser

Kapitel 8. Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler
Møde med de besluttende personer

I sociale sager spiller det ofte en stor rolle, at borgeren får
lejlighed til personligt at mødes med den eller de personer, der
træffer afgørelse. Dialogprincippet indebærer, at der løbende
skal være personlig kontakt mellem sagsbehandler og borger.
Herudover kan der næppe antages at være en ret for parten til
at udtale sig umiddelbart over for de personer, der træffer afgørelse i sagen, f.eks. det stående udvalg under kommunen,
pensionsudvalget, det sociale nævn eller lignende, jf. FOB
1980.231. Der er visse steder lovhjemmel for en sådan ret til
at mødes med beslutningstagerne, jf. lov om social pension
§ 20, stk. 3, og § 74, stk. 2, i serviceloven. Se nærmere i kapitel 9.
4) Undtagelser fra partshøringspligten
Partshøring kan ifølge § 19, stk. 2, undlades i følgende tilfælde:

FVL § 19, stk. 2

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1. det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses
for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende
grundlag,
2. udsættelse vil medføre overskrivelse af en lovbestemt frist for sagens
afgørelse,
3. partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige
for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler
imod en sådan udsættelse,
4. parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn
til de pågældende oplysninger,
5. den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder mv., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne for
parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller
6. der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang
til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og
til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.«

Notoriske
oplysninger

Undtagelsen i nr. 1 sigter til oplysninger af notorisk karakter
såsom om partens civilstand, nationalitet, skattepligtige indkomst og fødselsdato, oplysninger, som i almindelighed ligger
bevismæssigt fast. Kun hvis der er tvivl om rigtigheden af sådanne oplysninger, skal sådanne oplysninger til partshøring.
Undtagelse efter nr. 2 kan gøres, hvis en ufravigelig frist i
loven ikke kan overholdes, såfremt partshøring gennemføres.
Der sigtes ikke til de frister, som ifølge retssikkerhedslovens
§ 3, stk. 2, skal fastsættes for behandlingen af sociale sager.

Frister
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Disse frister har karakter af ordensforskrifter, som kan fraviges, og som derfor ikke stiller sig hindrende i vejen for, at
sagens udskydes af hensyn til partshøring, jf. SM F-3-01. Er
der tale om en ufravigelig frist, skal myndigheden loyalt tilrettelægge partshøringen, så den så vidt muligt gennemføres
inden fristens udløb.
Foreligger der væsentlige hensyn af privat eller offentligretlig karakter for, at en afgørelse ikke kan udsættes af hensyn
til gennemførelse af partshøring, er det berettiget at undlade
partshøring, jf. FVL § 19, stk. 2, nr. 3. Betingelsen vil være
opfyldt, hvis Arbejdstilsynet støder på livsfarlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven under et besøg på en arbejdsplads.
Tilsynet vil kunne udstede påbud eller forbud med henblik på
en lovliggørelse af forholdene uden først at skulle partshøre,
jf. FOB 1999.726 ff.
Er oplysninger undtaget fra partsaktindsigt, er de også undtaget fra partshøringspligt. Denne regel har især praktisk betydning for sager, der overgår til strafferetlig forfølgning. Disse sager er helt undtaget fra partsaktindsigt og bliver i kraft af
§ 19, stk. 2, nr. 4, undtaget fra partshøring. Undtagelsen gælder kun de oplysninger, der indgår i straffesagen. Oplysninger,
der bibeholdes i den civile sag, er fortsat omfattet af partshøringspligt.
Er partshøring vanskelig eller umulig, kan der ligeledes gøres undtagelse. Bestemmelsen kan få betydning i de sager,
hvor myndigheden ikke kan finde frem til parten, fordi pågældende er bortrejst, gået under jorden, vagabonderer eller lignende. Sagen blokeres ikke af denne grund.
Er der i lovgivningen specialregler om partshøring, kan
disse gå forud for reglen i FVL § 19, stk. 1. Betingelsen er, at
specialreglen stiller parten bedre end efter § 19, samt at reglen
overlapper denne. Regler, der pålægger en myndighed at gøre
parten opmærksom på, at der er ret til partsaktindsigt, fraviger
ikke § 19, idet reglerne stiller parten dårligere end denne, idet
de hverken sikrer, at parten får oplysningerne forelagt automatisk, eller at parten bliver anmodet om at kommentere dem, jf.
FOB 1990.260 og FOB 1990.484. Reglerne i LOR § 4, i servicelovens § 50 og § 19, stk. 1, i lov om social pension må
antages at supplere FVL § 19 og rejser derfor ikke spørgsmål
om at fravige denne.
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I FVL § 20 findes en særregel om at erstatte pligten til
forudgående partshøring med en efterfølgende pligt hertil.
Bestemmelsen har følgende ordlyd:
FVL § 20

»§ 20. I sager, hvor myndigheden efter anmodning fra en part kan ændre
afgørelsen, kan myndigheden undlade at foretage partshøring, hvis sagens karakter og hensynet til parten selv taler for det.
Stk. 2. Er partshøring undladt i medfør af stk. 1, skal afgørelsen ledsages af de oplysninger, som parten ellers skulle være gjort bekendt med
efter bestemmelsen i § 19. Parten skal samtidig gøres bekendt med adgangen til at få sagen genoptaget. Myndigheden kan fastsætte en frist for
fremsættelse af begæring om genoptagelse.
Stk. 3. Hvor adgangen til at påklage den trufne afgørelse til en anden
forvaltningsmyndighed er tidsbegrænset og begæringen om sagens genoptagelse fremsættes inden klagefristens udløb, afbrydes klagefristen.
Klagefristen løber i så fald videre fra det tidspunkt, hvor den nye afgørelse er meddelt parten, dog med mindst 14 dage.«

Sagen skal kunne
genoptages

Undtagelse kan gøres, hvis tre betingelser er opfyldt. For det
første skal sagen frit kunne tages op efter anmodning fra parten og afgørelsen ligeledes frit kunne ændres. Dermed er det
udelukket at anvende bestemmelsen i sager, der involverer
flere parter, idet hensynet til den ene part vil udelukke, at den
anden part uden videre kan forlange sagen genoptaget. I sager
om sociale ydelser, hvori der gives afslag eller et delvist afslag, berøres i almindelighed kun en enkelt part. Disse sager
vil frit kunne omgøres, og den første betingelse vil derfor være
opfyldt.
Derudover skal sagens karakter og hensynet til parten tale
for, at partshøring undlades. Der tænkes altså på en situation,
hvor partshøring er en belastning for parten. Der tænkes her på
belastningen ved, at sagen trækker ud. Mere konkret havde
lovgiver boligstøttesager i tankerne, da bestemmelsen blev
udformet. Det kan være en fordel for en borger, som har søgt
boligstøtte med et bestemt beløb, men som myndigheden på
grund af oplysninger, der burde sendes til partshøring, mener
er berettiget til en mindre del af beløbet, dog at få det mindre
beløb tilkendt straks. I sådanne tilfælde taler sagens karakter
og hensynet til borgeren for, at partshøring undlades.
Hvis partshøring er undladt, skal myndigheden efterfølgende partshøre ved at sende de tilbageholdte oplysninger til parten sammen med afgørelsen og vejlede om muligheden for at
få sagen genoptaget samt give parten lejlighed til at kommen-

Hensynet til parten
taler for, at partshøring undlades

Efterfølgende
partshøring
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tere dem. Hvis disse oplysninger indeholder fejl og parten
skulle have haft mere, kan det med andre ord rettes kort efter
det delvise afslag.
Som det ses, er der tale om en meget snæver undtagelse,
som kun kan anvendes, når der er en oplagt fordel for parten i
at få en afgørelse straks.
5) Tilsidesættelse af partshøringsreglerne
Partshøringspligten er en helt central garantiforskrift. Er den
tilsidesat, foreligger der en generelt set en væsentlig mangel.
Bebyrdende afgørelser bliver derfor som udgangspunkt ugyldige. Reglens formål er at beskytte parten imod forvaltningens
misforståelser af faktum. En sådan mangel kan derfor normalt
ikke føre til, at begunstigende afgørelser bliver ugyldige. Fejlen kan imidlertid have ført til, at afgørelsen indeholder en
ulovlig begunstigelse. Dette sidste kan føre til, at den begunstigende afgørelse underkendes som ugyldig – som følge
af, at der foreligger en hjemmelsmangel. Forvaltningen kan
imidlertid ikke benytte deres egen partshøringsfejl til at tilbagekalde (annullere) en begunstigende afgørelse.
Hvis det lykkes den pågældende myndighed at dokumentere, at manglen konkret vurderet ikke har haft indflydelse på
sagens udfald, opretholdes afgørelsen som gyldig, jf. SM O21-97, SM F-2-01, SM F-7-01, SM R-13-01. Afkræftelse af
formodningen om ugyldighed kan ske ved, at det påvises, at
afgørelsen har fået et korrekt indhold, jf. SM O-83-98. I andre
tilfælde anses fejlen for uvæsentlig, fordi parten har haft lejlighed til at kommentere en del af sagens oplysninger, jf. SM
U-26-03.
I SM U-5-02 gav Ankestyrelsen udtryk for, at ugyldighed
også er udgangspunktet i partstvister. At en afgørelse er begunstigende for den ene part, udelukker således ikke ugyldighed.
Ankestyrelsen eller nævnene anser sig for berettigede til at
rette fejl, herunder partshøringsmangler, i den påklagede afgørelse. Dette giver sig udslag i, at klageinstansen enten stadfæster den påklagede afgørelse, efter at klageinstansen selv har
sørget for, at parten har fået lejlighed til at udtale sig i overensstemmelse med FVL § 19, stk. 1, eller retter fejlen ved at
ændre afgørelsen i overensstemmelse med klagerens påstand.
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Ankestyrelsen anvender hyppigt hjemvisning som sanktion
over for afgørelser, der lider af partshøringsmangler, jf. som
eksempler SM F-2-01 og SM F-7-01. Hjemvisning betyder, at
den påklagede afgørelse er blevet annulleret. Drejer den påklagede afgørelse sig om standsning af en social ydelse, f.eks.
sygedagpenge, pålæg af tilbagebetalingspligt eller tilsvarende
udfarende afgørelser, indebærer hjemvisningen, at parten
fortsat skal have dagpenge betalt, er fri for tilbagebetalingspligt osv., indtil underinstansen har truffet en gyldig afgørelse.
I sager om afslag på hjælp – negative afgørelser – vil hjemvisning blot betyde, at sagen skal gå om, og at underinstansen har
pligt til at træffe en ny fejlfri afgørelse. Se som eksempel SM
P-030-04. Lider parten af den grund et økonomisk tab, kan
han eventuelt få erstatning herfor. De sociale klageinstanser
kan imidlertid ikke tilkende erstatning. Borgeren må derfor i
dette tilfælde fremsætte erstatningskrav mod underinstansen
og i tilfælde af en afvisning indbringe spørgsmålet for domstolene.

F) Begrundelse
Forklaring på de
juridiske grunde

Information til
parten

Grundigere
overvejelse af
sagen

1) Begrundelsespligt og dens formål
Når forvaltningen efter endt sagsbehandling har overvejet sagen og vurderet den efter de materielle regler, når den frem til
en afgørelse. Denne beslutning skal kundgøres over for parten.
I visse tilfælde skal forvaltningen desuden forklare afgørelsen.
Heri ligger, at myndigheden skal redegøre for de juridiske
grunde, myndigheden har haft for at træffe afgørelsen.
Baggrunden for et sådant krav er for det første et ønske om
at sætte parten i stand til at forstå og om muligt acceptere,
hvorfor afgørelsen blev, som den blev. Ud over selve informationen vil det give parten mulighed for at vurdere, om han vil
påklage afgørelsen eller eventuelt indbringe den for domstolene eller Folketingets Ombudsmand.
Erfaringen viser endvidere, at en sag bliver grundigere
overvejet og til tider også grundigere undersøgt, når myndigheden har pligt til skriftligt at redegøre for de argumenter, der
har ført til afgørelsen. Især afgørelsens forenelighed med regelgrundlaget bliver overvejet mere indgående, når der skal
gives en forklaring.
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Er der tale om klageinstansers afgørelser, tjener begrundelsespligten yderligere det formål at forklare afgørelsens grunde
over for omverdenen. Hvis den påklagede afgørelse ændres,
tjener begrundelsen som forklaring for den underordnede
myndighed på, hvorfor afgørelsen blev ændret. Hvis klageinstansen har truffet en ledende afgørelse – et præjudikat – som
udtrykker en generel retsopfattelse, kræves der naturligvis en
begrundelse, som sætter de myndigheder, hvis praksis påvirkes af afgørelsen, i stand til at forstå den retsopfattelse, afgørelsen er udtryk for.
Præmisserne fra Ankestyrelsens konklusion i SM G-1-02
er generelt illustrerende for begrundelsespligtens funktion. Sagen drejede sig om X kommunes afslag på visitation og kaution således at en meget syg ældre mand kunne flytte til en ældrebolig i en anden kommune (Y). Ankestyrelsen kritiserede
både kommunens og nævnets afgørelser og forklarede sin
egen afgørelse om at hjemvise sagen:
»Ankestyrelsen fandt, at Y kommunes afgørelse var ugyldig.
Ankestyrelsen fandt endvidere, at det sociale nævn ved sin behandling af sagen burde have været opmærksom på, at Y kommunes afgørelse
var så mangelfuld, at der havde været grundlag for at hjemvise sagen til
fornyet behandling og afgørelse i kommunen.
Ankestyrelsen fandt endelig, at det sociale nævn selv burde have genoptaget sin behandling af sagen, da der blev rejst tvivl om hvorvidt ansøgeren var blevet tilbudt en almen bolig i kommunen.
Da ansøgeren imidlertid, efter det oplyste, havde ophold i X kommune, således som det var hans ønske, fandt Ankestyrelsen ikke grundlag
for, på nuværende tidspunkt, at hjemvise sagen til Y kommune.
Begrundelsen for afgørelsen var, at kommunens afgørelse ikke opfyldte forvaltningslovens krav om lovhenvisning og begrundelse, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 1.
Der var ikke i den af kommunen trufne afgørelse henvist til de relevante bestemmelser i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. § 54, stk. 1, og § 63, ligesom der heller ikke var givet
nogen begrundelse for, hvorfor ansøgeren ikke opfyldte betingelserne for
at blive visiteret til en ældrebolig i kommunen.
Afgørelsen indeholdt heller ingen begrundelse for, hvorfor betingelserne i lovens § 63, stk. 1, om flytning til anden kommune, sammenholdt
med § 15, stk. 2, nr. 1, i By og Boligministeriets dagældende bekendtgørelse nr. 895 af 10. oktober 1996, ikke var opfyldt.
Det følger af lovens § 54, stk. 1, at almene ældreboliger skal udlejes
til ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for sådanne
boliger.
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Der er ikke i lovgivningen fastsat nærmere retningslinier. Der er således tale om en konkret vurdering ud fra lokale forhold og sædvane.
Ankestyrelsen fandt, at Y kommune under behandlingen af sagen
havde givet forskellige oplysninger om, hvilke visitationskriterier der
fandt anvendelse ved visitation til en ældrebolig.
Y kommune havde således overfor det sociale nævn oplyst, at der
skulle være et plejebehov for at der kunne tildeles en ældrebolig. Det
fremgik dog ikke af oplysningerne, at der var knyttet særlige plejefunktioner til kommunens almene ældreboliger, hvorfor der fra nævnets side
havde været grundlag for at undersøge visitationskriteriet nærmere.
Af Y kommunes oplysninger i brev af 27. juni 2001 til Ankestyrelsen
fremgik, at visitationen skete på baggrund af saglige kriterier (helbredssituation, mulighed for at klare sig i nuværende bolig, nærhed til plejemiljø
etc.) og der blev taget de nødvendige sociale hensyn.
Ud fra ovennævnte kriterier fandt Ankestyrelsen, at der manglede en
begrundelse for, hvorfor ansøgerens dårlige boligforhold ikke kunne indgå ved vurderingen af hans mulighed for at klare sig i den nuværende
bolig eller kunne indgå ved vurderingen af kriteriet nødvendige sociale
hensyn.
Det var således ikke muligt på det foreliggende at vurdere om Y
kommunes visitering til ældrebolig var sket på baggrund af saglige kriterier.
…«

Ankestyrelsens begrundelse viste, at Y kommunes begrundelse
for at give afslag – ud over at mangle henvisninger til de relevante lovbestemmelser – var uklar. Uklarheden viste sig dels
ved, at kommunen skiftede begrundelse undervejs, dels ved, at
den på et centralt punkt – ansøgerens dårlige og uegnede aktuelle boligforhold – tilsyneladende ikke indeholdt en tilfredsstillende forklaring på afslaget. Nævnet burde have hjemvist sagen,
fordi kommunens begrundelse var for uklar til, at nævnet havde
grundlag for at stadfæste afslaget. Dertil kom, at afslaget ikke
harmonerede med en tidligere SM’er, som pegede i retning af,
at afgørelsen snarere burde have været ændret. Da sagen havde
løst sig ved, at ansøgeren nu opholdt sig i X kommune, blev
nævnet fritaget for at foretage sig videre.
Begrundelsen er sprogligt set ikke perfekt. Hvis man er
inde i sagens problemstillinger i forvejen og kender fagudtrykkene, giver begrundelsen mening. Den gamle mand selv
ville formentlig have vanskeligt ved at forstå afgørelsen, men
for personer med nogen indsigt på området er forklaringen i
orden. Samtidig må det erkendes, at i sager som den foreliggende med flere forskellige myndighedsafgørelser, et hovedspørgsmål, som beroede på en kompliceret retlig problemstil230
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ling, og derudover en ekstra retlig dimension i form af, hvilken sanktion klageinstansen burde anvende, er en kort og for
alle letfattelig begrundelse ikke nem at forfatte. Den givne
begrundelse løste, så vidt ses, begrundelsespligtens formål. De
underordnede myndigheder fik besked om, hvad de havde
gjort galt. Parten ville med hjælp fra sagkyndige kunne forstå
baggrunden for resultatet. Andre sociale myndigheder fik
besked om, hvordan Ankestyrelsen ser på betydningen af en
ordentlig begrundelse.
2) Begrundelsespligt
En skriftlig afgørelse skal ifølge FVL § 22 ledsages af en begrundelse, medmindre afgørelsen giver den pågældende part
fuldt ud med hold.
Pligten til at give en samtidig begrundelse knytter sig kun
til skriftlige afgørelser. Den gælder endvidere kun, hvis afgørelsen er bebyrdende for parten. Dette er i bestemmelsen
blevet udtrykt som »ikke fuldt ud medhold«. Alle afgørelser,
hvorved borgerne pålægges byrder, såsom tvangsfjernelse af
børn, påbud om tilbagebetaling, opsigelse fra daginstitution og
standsning af ydelser, er omfattet af pligten. Det samme gælder fuldstændige afslag på ansøgninger om sociale ydelser.
Også delvise afslag, altså tilfælde, hvor den pågældende får en
ydelse, men blot ikke alt, hvad der er søgt om, skal begrundes.
Om en afgørelse er bebyrdende, beror principielt på afgørelsens indhold målt i forhold til borgerens ønsker. Har en borger
bedt om højere kontanthjælp, end loven tillader, har vedkommende ikke fået fuldt ud medhold – heller ikke, selv om han
har fået det højeste, loven tillader. Begrundelsen er i dette tilfælde meget ligetil at formulere: Du får ikke det, du har bedt
om, men kun det, loven tillader. Se FOB 1990.484.
Mundtlige afgørelser skal som anført ikke ledsages af en
begrundelse. I modsætning til de skriftlige afgørelser er myndigheden ikke forpligtet til på eget initiativ at udforme en
forklaring på afgørelsens indhold. Den, der har fået en mundtlig afgørelse, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for
afgørelsen, jf. FVL § 23, stk. 1. Dette gælder også kun afgørelser, hvor parten ikke har fået fuldt ud medhold. En anmodning om en begrundelse skal fremsættes over for pågældende
myndighed inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.
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En anmodning om en begrundelse for en mundtlig afgørelse skal besvares snarest muligt. Hvis ikke myndigheden har
svaret inden 14 dage efter, at anmodningen er modtaget af
myndigheden, skal denne underrette parten om grunden hertil
samt om, hvornår anmodningen kan forventes besvaret, jf.
FVL § 23, stk. 2.
Mange sociale afgørelser meddeles mundtligt. Det er derfor
af stor praktisk betydning, at borgeren altid kan forlange afgørelsen meddelt på skrift og med en begrundelse. En anmodning skal imødekommes, selv om parten ikke har henvist til
FVL § 23, men blot givet udtryk for et ønske om at få det på
skrift, noget skriftligt eller lignende. Se også tvangsindgrebslovens § 5, stk. 7.
Ankestyrelsens og nævnenes afgørelser skal altid være
skriftlige og begrundede, jf. LOR § 70. For de sociale klageinstanser gælder således en ubetinget begrundelsespligt. Alle
afgørelser skal være skriftlige, og de skal ledsages af en begrundelse, hvad enten de er begunstigende eller ej.
3) Begrundelsens indhold
I de ganske mange tilfælde, hvor forvaltningen har pligt til at
give en begrundelse for afgørelsen, skal begrundelsen være i
overensstemmelse med FVL § 24. Bestemmelsen har følgende
indhold:

FVL § 24

»§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til
de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for
skønsudøvelsen.
Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort
redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.
Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens
interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv
findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til
andre private eller offentlige interesser, jfr. § 15.«
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Der skal, som det ses, altid være en præcis henvisning til retsgrundlaget for afgørelsen. Henvisningen skal angå de regler,
der rent faktisk har været anvendt, også selv om disse regler
ikke indeholder tilstrækkelig hjemmel til den trufne afgørelse
– selv om begrundelsen objektivt set er urigtig. Der er i denne
forstand tale om et formelt krav. Det skal imidlertid erindres,
at begrundelsen blandt andet skal sætte parten i stand til at
vurdere, om han vil klage over afgørelsen. Til brug for denne
vurdering er det nødvendigt, at parten får præcis besked om,
hvilke regler myndigheden har ment kunne bære den trufne
afgørelse. Myndigheden skal samtidig oplyse, hvorledes den
har anvendt den pågældende regel. Giver myndigheden urigtig
besked om, hvilke regler der er blevet anvendt, er begrundelsespligten ikke opfyldt. Der tales om, at begrundelsen er subjektivt urigtig.
I FOB 2003.385 kritiserede ombudsmanden, at en kommunes afslag på hjælp efter servicelovens § 97 til en tandbehandling, som ville koste 135.000 kr., var formuleret, som
om det afgørende for afslaget havde været den manglende årsagssammenhæng mellem en dokumenteret kæbelidelse og
ansøgerens bruxisme (tænderskæren). I en udtalelse til ombudsmanden forklarede kommunen afslaget med, at kommunen i realiteten havde lagt vægt på, at der ikke forelå dokumentation for, at der var tale om en medfødt lidelse. Da afgørelsen var truffet på grundlag af en bestemmelse i hjælpemiddelbekendtgørelsen, som handlede om hjælp til »tandproteser i
tilfælde af funktionelt ... ødelæggende følger af ... medfødte
anomalier der påvirker tyggeorganet«, var der tale om en forståelsesmæssigt helt afgørende unøjagtighed i den oprindelige
begrundelse. Begrundelsen afspejlede ikke den måde, kommunen havde anvendt reglerne på, og førte både klageren og
ombudsmanden ind på et forkert spor, nemlig til at koncentrere sig om årsagssammenhængen mellem kæbelidelsen og de
ødelæggelser, der skulle behandles, mens det afgørende for
myndigheden i virkeligheden havde været, om kæbelidelsen
kunne anses for medfødt.
Begrundelsen er objektivt set urigtig, hvis de regler, der
henvises til, ikke lovligt kan underbygge den trufne afgørelse.
Der er i dette tilfælde ikke tale om en tilsidesættelse af begrundelsespligten, men i stedet foreligger der en hjemmelsmangel. Er et afslag på kontanthjælp begrundet med, at ansø233
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geren ikke har gjort sig fortjent til hjælpen, selv om betingelserne i loven er opfyldt, foreligger der ikke en begrundelsesmangel, men derimod en hjemmelsmangel. Hvis begrundelsen
i øvrigt er udtryk for forvaltningens retsanvendelse, er begrundelsespligten opfyldt.
Henvisningen til retsgrundlaget skal være så præcis, at parten skal kunne se og kontrollere, om afgørelsen har fornøden
hjemmel. Det kan derfor være påkrævet at henvise til dato for
lovens stadfæstelse, nr. i lovtidende og titel på loven og naturligvis den præcise paragraf og det stykke i paragraffen, der har
været relevant.
Der stilles ikke krav om, at de anvendte regler citeres. Hvis
de bliver citeret, skal citatet være overskueligt enten ved at
begrænse sig til den relevante del af reglerne eller ved, at det i
teksten præciseres, hvilken del af det citerede der har været
relevant i den konkrete sag.
Bygger afgørelsen på uskrevne regler, f.eks. anstaltsbetragtninger eller dobbeltforsørgelsesgrundsætningen, skal dette angives, ligesom myndigheden skal beskrive reglens indhold i hovedtræk.
Er der fortolkningstvivl om en skreven regel, skal begrundelse indeholde en angivelse af de fortolkningsfaktorer, myndigheden har støttet sin fortolkning af reglen på.
Udspringer den anvendte regel af en international regel
som et EU-direktiv, og spiller denne regel en rolle for fortolkningen, skal der henvises til, hvilken international regel der er
tale om.
Er der tale om en skønsmæssig afgørelse, skal hovedhensynene ved skønsudøvelsen anføres. Bygger skønnet på en bestemt administrativ praksis, skal begrundelsen indeholde en
beskrivelse af indhold og grundlag for denne. Fremgår praksis
af en vejledning eller et cirkulære, vil en henvisning hertil
være tilstrækkelig. Undertiden er det påkrævet at præcisere,
hvilke blandt indbyrdes modstridende hensyn der har været
lagt særlig vægt på.
I en del tilfælde anføres det i retsgrundlaget, at borgerne
kan få en særstilling – et tillæg til pension – hvis der foreligger
særlige omstændigheder, eller hvis ansøgerens forhold er særligt vanskelige. Ofte vil det i sådanne sager ikke være muligt
som begrundelse at anføre andet, end at der ikke er de særlige
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forhold til stede, som kræves opfyldt, for at afgørelsen kan
træffes.
Ofte fremfører parterne i breve til myndigheden en række
argumenter eller anbringender til støtte for det resultat, de
ønsker at sagen skal ende med. Karakteren af disse argumenter kan være meget forskellig strækkende sig fra meget subjektive betragtninger helt løsrevet fra gældende ret til overordentligt lødige juridiske argumenter. Har myndigheden taget
argumenterne i betragtning, følger det direkte af § 24, at der
skal henvises hertil i begrundelsen. Partens argumenter har i
disse tilfælde været blandt de hovedhensyn, afgørelsen bygger
på. I de tilfælde, hvor partens anbringender ikke har været lagt
til grund, er spørgsmålet, om myndigheden har pligt til at
kommentere dem i begrundelsen. På den ene side kan en henvisning til partens synspunkter siges at være overflødig, når
myndigheden ikke har lagt vægt på dem. På den anden side
kan det forekomme urimeligt, at synspunkter, parten selv har
tillagt stor betydning, slet ikke får et ord med på vejen. En
sådan tavshed kan efterlade det indtryk, at myndigheden ikke
har læst partens breve. På den anden side kan en pligt for
myndigheden til at kommentere alle mulige og navnlig umulige synspunkter blive meget arbejdskrævende. Folketingets
Ombudsmand (FOB 1990.359) har givet udtryk for, at en
myndighed har pligt til at forholde sig til partsanbringender,
som ikke kan afvises som uvæsentlige eller irrelevante for afgørelsen – også selv om myndigheden ikke har tillagt dem
vægt. Uvæsentlige eller irrelevante anbringender, som parten
selv lægger stor vægt på, vil det efter omstændighederne være
rigtigst udtrykkeligt i begrundelsen kortfattet at kommentere
med en oplysning om, at de ikke har været tillagt betydning,
således at parten kan se, at myndigheden har været opmærksom på dem.
Om fornødent skal sagens faktiske omstændigheder beskrives – afgørelsen skal indeholde en sagsfremstilling. En sådan
sagsfremstilling vil så godt som altid være nødvendig. For det
første for at koble den konkrete sag sammen med det anvendte
retsgrundlag. I de hyppigt forekommende tilfælde, hvor oplysningerne er præget af bevismæssig uklarhed, er en sagsfremstilling nødvendig for at forklare parten, hvorledes myndigheden har opfattet situationen. Det forekommer også i mange
sager, at dele af sagens faktiske oplysninger ikke er blevet
235

Partsanbringender

FOB 1990.359

Sagsfremstilling

Kapitel 8. Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler

Modstridende
oplysninger

FOB 1983.57

Sammenhængende
logisk forklaring
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tillagt vægt, men rent faktisk lovligt kunne have været inddraget. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at oplyse, at nogle oplysninger ikke er blevet tillagt betydning.
Foreligger der flere indbyrdes modstridende sagkyndige erklæringer, skal alle erklæringerne medtages i sagsfremstillingen, og det skal anføres, hvilken eller hvilke af erklæringerne
myndigheden har lagt til grund ved afgørelsen. Navnlig i arbejdsskadesager og pensionssager kan der optræde uenighed
mellem de sagkyndige lægelige udtalelser. I den endelige afgørelse skal eventuel uenighed fremgå, ligesom myndigheden
skal anføre, hvilke af erklæringerne den har lagt til grund, og
hvorfor. I FOB 1983.57 skrev ombudsmanden, at det burde
være fremgået af en afgørelse om at give nogle tekstilarbejdere,
der nedlagde arbejdet, karantæne fra a-kassen, hvad der bevismæssigt var lagt til grund om sagens stridspunkt – om der havde været for koldt på arbejdspladsen. En henvisning til, at afgørelsen var truffet på grundlag af et »samlet skøn over de foreliggende omstændigheder«, var således ikke fyldestgørende.
Sagsfremstillingen skal naturligvis være korrekt i den forstand, at de beskrevne kendsgerninger skal svare til det, der
fremgår af sagens oplysninger. Er afgørelsen skrevet ved
hjælp af tekstbehandling, følger dette krav også af § 5 i persondataloven.
Begrundelsen skal som helhed fremstå som en forklaring
på afgørelsens resultat. Der må derfor også stilles krav til den
sproglige udformning af afgørelsen. Afgørelsens argumentation skal hænge logisk sammen. Den må ikke være tvetydig.
Ord og sætningskonstruktioner må ikke være for indviklede
og skal tilpasses adressatens forudsætninger. Fagudtryk bør
undgås, hvis adressaten ikke er en særlig fagkyndig. Kan fagudtryk eller teknisk vanskelige forklaringer ikke undgås af
hensyn til kravet om, at der skal gøres rede for fortolkningen
af reglerne, kan myndigheden være forpligtet til at give adressaten en kortere og mere læsevenlig udgave af sagens resultat.
En del myndigheder anvender med succes den teknik indledningsvis at fortælle parten, om han eller hun har fået ret, og
forklare i korte vendinger, hvorfor resultatet blev, som det
blev. Den juridisk fyldestgørende begrundelse gives i resten af
brevet.
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F) Begrundelse
4) Afgørelsens udformning
Beslægtet med kravene til den sproglige udformning er kravet
om, at en afgørelse skal have den fornødne klarhed og præcision. Heri ligger, at den del af afgørelsen, der bestemmer, hvilke
rettigheder eller pligter afgørelsen tillægger eller pålægger, skal
være formuleret på en sådan måde, at parten uden besvær kan
finde ud af, hvad han herefter har at rette sig efter. Gives der en
bevilling til tilskud i en periode, må det i brevet anføres, hvor
mange tilskud, det drejer sig om, og hvor store beløb hvert
tilskud udgør. Har ansøgeren søgt om dækning af udgifter til
indkøb af et hjælpemiddel, skal det fremgå, hvilket hjælpemiddel han kan købe, om der er prisloft, krav til mærke, størrelse
mv.
Pålægger myndigheden parten pligter, må det fremgå utvetydigt, hvad disse går ud på. At pålægge et forældrepar at
sørge ordentligt for deres børn, opfylder eksempelvis ikke
dette krav. Er der givet en klar og sammenhængende forklaring på afgørelsens resultat, medvirker dette til at klargøre
afgørelsens indhold for parten. Omvendt giver uklare begrundelser ofte anledning til forståelsesproblemer omkring retsfølgen.
En række ydelser efter serviceloven er i loven beskrevet i
meget generelle vendinger. Det gælder f.eks. særlige dagtilbud, særlige klubtilbud, tilbud om behandling af stofmisbrugere, tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær
samt botilbud (§§ 31, 36, 101, 103, 104 og 107-110). I servicelovens § 3, stk. 2, pålægges det kommunalbestyrelsen, når
den træffer afgørelse om sådanne tilbud, at sørge for, at afgørelsen indeholder oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som iværksættes, samt om formålet hermed.
Samtidig er det blevet præciseret, at væsentlige ændringer af
den konkrete indsats er en afgørelse, som kan påklages til det
sociale nævn samt kræver efterlevelse af forvaltningslovens
kapitel 3-7. Bestemmelsen giver borgeren et retskrav på en
mere detaljeret begrundelse for valget af den konkrete indsats
og en mere præcis beskrivelse af formålet med indsatsen end
den, der fremgår af loven. Derved opnår borgeren at få bedre
overblik over tilbuddet og et mere sikkert grundlag for at vurdere, om der er sammenhæng mellem tilbuddet og borgerens
behov. Dertil kommer, at borgeren i en vis udstrækning opnår
beskyttelse mod, at tilbuddets indhold forringes.
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FOB 1983.259
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Endelig stilles der i praksis krav om, at myndighederne
skal formulere deres afgørelser hensynsfuldt og neutralt.
Myndighederne må ikke anvende fornærmende, udskældende
eller truende sprog. Dette udelukker ikke, at en myndighed
kan udtrykke sig klart, f.eks. slå fast, at en person har optrådt
uforsvarligt, har tilsidesat sine pligter mv. Ombudsmanden
fandt det kritisabelt, at en kommune skrev følgende til en ung
kvindelig kontanthjælpsmodtager: »Når du ikke får nogen løn
eller bistandshjælp, skal du ikke starte med at ’platte’ din mor
for penge. Jeg kan ikke se anden udvej end at du må lade dig
forsørge at dine mandlige bekendtskaber«(FOB 1983.259).
Det er ikke, fordi ombudsmanden er særligt sippet, at han
stiller krav om en sober tone. Der er tale om et principielt
spørgsmål om, at myndigheden også i sin sprogbrug skal leve
op til de krav om objektivitet, som også ligger bag kravene om
habilitet. Selv om det er irriterende og belastende for offentligt
ansatte at se på urimelig optræden fra borgernes side, at blive
overfuset og truet af borgere eller på anden måde blive forulempet, berettiger sådanne forhold ikke, at sagsbehandleren
tager bladet fra munden og giver borgerne en skideballe.
Myndigheden eller den ansatte må beskytte sig på anden måde
end ved at kaste sig ud i skænderier med pågældende. I stedet
kan sagsbehandleren være berettiget til at afbryde møder eller
telefonsamtaler, anmelde vold eller trusler herom til politiet,
udelukke borgerne fra fremover at komme i forvaltningen etc.
5) Tilsidesættelse af regler om begrundelsespligt
Har forvaltningen tilsidesat sin begrundelsespligt ved enten
slet ikke at give en sådan, ved at give en subjektivt urigtig begrundelse eller ved at give en utilstrækkelig begrundelse, er
der svigtet en garanti for, at afgørelsen indholdsmæssigt er rigtig. Udgangspunktet er derfor, at en begrundelsesmangel fører
til ugyldighed. Dette gælder dog ikke begunstigende afgørelser. Påvises det, at mangelen konkret vurderet ikke har haft
indflydelse på afgørelsens resultat, opretholdes afgørelsen
ligeledes som gyldig. Er mangelen blevet rettet, ved at myndigheden efterfølgende har givet borgeren en fyldestgørende
begrundelse, vil afgørelsen normalt blive opretholdt som gyldig.

238

F) Begrundelse
I sager om tilbagebetalingspligt følges den praksis, at
manglende angivelse af årsagen til, at der pålægges tilbagebetalingspligt, altid medfører ugyldighed, uanset om fejlen har
haft betydning for afgørelsens indhold eller for partens forståelse af situationen, jf. SM A-27-01 og SM A-51-12. Denne
praksis gælder kun de tilfælde, hvor der er pålagt tilbagebetalingspligt i forbindelse med udbetaling af hjælp, f.eks. efter §
93 i lov om aktiv social politik. Opdager en myndighed efterfølgende, at borgeren har modtaget uberettiget hjælp, og pålægger myndigheden i den forbindelse tilbagebetalingspligt,
gælder den almindelige ugyldighedslære. Dette indebærer, at
en ikke fyldestgørende forklaret afgørelse om tilbagebetalingspligt kan blive opretholdt som gyldig, hvis der senere
gives en fyldestgørende begrundelse, eller hvis fejlen har vist
sig konkret at have været uden betydning for afgørelsen.
Er begrundelsen objektivt set urigtig, foreligger der en
hjemmelsmangel. Om afgørelsen bliver ugyldig, beror derfor
på, hvilken hjemmelsmangel der foreligger. Tilsidesættelser af
kravene til afgørelsens hjemmel fører til ugyldighed i videre
udstrækning end overtrædelse af begrundelsespligten, bl.a.
annulleres begunstigende afgørelser som udgangspunkt, hvis
der foreligger hjemmelsmangler.
Begrundelser, der er udtryk for faktiske vildfarelser eller
uberettiget negative bedømmelser af borgeren, kan udløse erstatningsansvar eller pligt til at betale parten godtgørelse, jf. U
1950.73 H, U 1973.190 V og U 1986.894 H.
Har myndigheden undladt at give en begrundelse, anses en
eventuel klagefrist først at løbe fra det tidspunkt, da begrundelsen blev givet, jf. SM B-03-03. I FOB 1989.171 ansås en
part, hvis anmodning om en begrundelse ikke var blevet imødekommet, for berettiget til at klage 1½ år efter, at anmodningen om en skriftlig begrundelse var blevet fremsat.
Manglende eller mangelfuld begrundelse kan naturligvis
også føre til kritik.
Domstolene har enkelte gange sanktioneret utilstrækkelige
begrundelser ved ikke at pålægge en borger, der har tabt en
retssag mod det offentlige, at betale modpartens sagsomkostninger, jf. bl.a. U 1996.1167 H og U 2006.1149 H.
Er en bebyrdende afgørelse uklart formuleret, bliver den
ugyldig. Drejer det sig om en begunstigende afgørelse, fortolkes den til fordel for borgeren.
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G) Klagevejledning
FVL § 25

Kun egentlig
klageret

Domstolsprøvelse

FVL § 7

Udsigt til, at
afgørelsen
ændres til skade

Afgørelser, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageinstans og oplysning om fremgangsmåden
ved indgivelse af klage, herunder om eventuel klagefrist, jf.
FVL § 25, stk. 1. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen har
givet den pågældende fuldt ud medhold.
Vejledningspligten gælder kun klageordninger, hvor parten
har ret til at indgive klage og få den behandlet af klageinstansen. Der er ikke pligt efter § 25 til at give vejledning om muligheden for at indbringe sagen for Folketingets Ombudsmand
eller administrative tilsynsmyndigheder, f.eks. det kommunale
tilsyn.
Heller ikke muligheden for at indbringe sagen for domstolene efter grundlovens § 63 er omfattet af pligten. Ifølge FVL
§ 26 skal afgørelser, der kun kan indbringes for domstolene
under iagttagelse af en bestemt frist for sagens anlæg, være
ledsaget af oplysning herom.
De pågældende bestemmelser pålægger ikke myndighederne at oplyse om, at en afgørelse ikke kan påklages til højere
administrative myndighed, jf. FOB 1991.387 R.
Pligt til at oplyse om muligheden for at gå til ombudsmanden, domstolene eller tilsynsmyndigheder kan følge af FVL
§ 7, stk. 1, hvis borgeren spørger om klagemuligheder. Eventuelt kan en sådan pligt følge af den almindelige ulovbestemte
vejledningspligt. Ligeledes kan der efter konkret vurdering
være pligt til for myndigheden at oplyse om muligheden for,
at klageinstansen kan dispensere fra eventuelle overskridelser
af klagefrister, jf. FOB 2002.340.
Det siger sig selv, at myndigheden bør være tilbageholdende med at kommentere partens udsigter til at få medhold i en
klage. På den anden side kan der være et reelt behov for, at
parten bliver gjort opmærksom på eventuelle risici ved at
klage. Kan klageinstansen ændre en afgørelse til skade for
parten, kan der efter omstændighederne være pligt for myndigheden til at oplyse herom. Myndigheden må dog også oplyse, hvor aktuel risikoen for en sådan ændring er, jf. FOB
2003.463.

240

H) Afgørelsens form og meddelelse i øvrigt
Der findes endvidere en række specialregler om pligt til at
give klagevejledning, jf. bl.a. LOR § 73, stk. 2, og servicelovens § 74, stk. 6.
Er pligten til at give klagevejledning ikke opfyldt, fører fejlen ikke til, at den pågældende afgørelse bliver ugyldig. Der er
ikke tale om en garantimangel. Derimod fører tilsidesættelsen
til, at en eventuel klagefrist suspenderes, indtil vejledning er
givet. Urigtige oplysninger om, hvorledes der skal indgives
klage, medfører, at en klage må anses for korrekt indgivet,
hvis den anviste fremgangsmåde er fulgt.
Urigtig oplysning om en klagemulighed, som ikke eksisterer, medfører ikke, at borgeren bliver klageberettiget. Dette
gælder både i de tilfælde, hvor der er givet urigtig oplysning
om, at den pågældende afgørelse kan påklages, eller urigtige
oplysning om, hvem der er berettiget til at klage.

Specialregler

Tilsidesættelse af
pligten

Urigtig oplysning
om klagemulighed

H) Afgørelsens form og meddelelse i øvrigt
1) Skriftlighed
Der gælder ikke en almindelig regel om, at afgørelser skal
være skriftlige. I FVL § 23 er der en regel om, at en part inden
14 dage kan forlange en skriftlig begrundelse for en mundtligt
meddelt afgørelse.
Adgangen til at meddele mundtlige afgørelser er undergivet en række kraftige modifikationer. For det første skal en
lang række afgørelser ifølge speciallovgivningen være skriftlige. Dette gælder helhedsvurderinger efter LOR § 6, jf. § 7, stk.
2, alle afgørelser fra de sociale nævn, beskæftigelsesankenævn
og Ankestyrelsen, jf. LOR § 70, og børn og unge-udvalgets afgørelser, jf. SL § 74, stk. 6.
Det antages endvidere, at en borger, som har rettet skriftlig
henvendelse til forvaltningen, skal have skriftligt svar. Afgørelser, der er meget byrdefulde for parten, bør ligeledes meddeles skriftligt, jf. FOB 2005.20-3. Således har ombudsmanden anset det for bedst stemmende med god forvaltningsskik,
at afgørelser om tilbagebetalingspligt meddeles skriftligt, jf.
FOB 1992.267. Det samme gælder afgørelser, der skal tjene
som bevis for den pågældendes retlige status, f.eks. pas og
kørekort.
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Mange afgørelser inden for det sociale område kan lovligt
meddeles mundtligt og bliver meddelt mundtligt. Af ordensog dokumentationsmæssige grunde bør afgørelsens grundlag
og indhold dog altid fremgå af journalen.
Uden udtrykkelig lovhjemmel kan forvaltningen næppe
meddele sine afgørelser ved e-mail. At parten selv har anvendt
e-mail, berettiger ikke myndigheden til at meddele sin afgørelse på samme måde. Dette hænger blandt andet sammen med,
at en række problemer med digital signatur og fortrolighed
endnu ikke er løst på en teknisk set tilfredsstillende måde.
2) Afgørelsens meddelelse
Det er en grundlæggende og egentlig meget indlysende regel,
at en afgørelse for at få de tilsigtede retsvirkninger skal meddeles afgørelsens adressat. Reglen er uskreven.
I tilfælde, hvor parten har ladet sig repræsentere i form af
fuldmægtig, skal afgørelsen meddeles repræsentanten. Meddelelse til repræsentanten har bindende virkning for parten, jf. U
2001.2197 H. Afgørelsen er ikke meddelt korrekt, hvis den i
stedet er sendt til adressaten, jf. FOB 1991.161.
En meddelelse kræver en handling fra myndighedens side,
hvorved afgørelsen forsøges bragt til adressatens kundskab.
De påkrævede handlinger skal udføres på myndighedens vegne af personer, der er bemyndiget hertil. At parten mere eller
mindre tilfældigt ad omveje – måske gennem en bekendt – får
kendskab til afgørelsen, bevirker ikke, at den er blevet meddelt.
Afgørelsen skal for at få retsvirkning være kommet frem til
adressaten. Heri ligger, at afgørelsen skal være nået så langt, at
parten under normale omstændigheder vil blive bekendt med
afgørelsen. At adressaten rent faktisk ikke har fået kendskab
til afgørelsen, f.eks. fordi han af princip ikke åbner og/eller læser rudekuverter, udelukker ikke, at den er meddelt med bindende virkning.
3) Tilsidesættelse af regler om afgørelsens meddelelse
Er en afgørelse, der burde være meddelt skriftligt, blevet meddelt mundtligt i stedet, må det antages, at eventuelle klagefrister udskydes, indtil formkravet er opfyldt.
Udgangspunktet er, at afgørelser, der ikke som foreskrevet
er skriftlige, bliver ugyldige. Der er tale om et grundlæggende
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H) Afgørelsens form og meddelelse i øvrigt
formkrav og egentlig ikke om en garanti for afgørelsens rigtighed. Det er derfor usikkert, om afgørelsen kan opretholdes
under henvisning til, at mangelen er konkret uvæsentlig.
En afgørelse, der ikke er meddelt adressaten, er ugyldig,
hvad enten der er tale om begunstigende eller bebyrdende afgørelser. Parten kan med andre ord først støtte ret på afgørelsen, når den er kommet frem, jf. FOB 1983.251. Omvendt bliver adressaten først fra dette tidspunkt omfattet af en afgørelses bebyrdende virkninger, jf. FOB 1985.93, FOB 2000.320,
FOB 2003.398 og U 1989.442 H.
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KAPITEL 9

De særlige socialretlige
sagsbehandlingsregler
Kapitel 9. De særlige socialretlige sagsbehandlingsregler

A) Hvad forstås ved socialretlige sagsbehandlingsregler?
Kapitlerne 7 og 8 gennemgår en række sagsbehandlingsregler,
som har stor både principiel og praktisk betydning også for de
sociale myndigheders behandling af sager. I den forstand er de
gennemgåede regler også socialretlige. Gennemgangen viser,
at selv om de omtalte regler også gælder for andre forvaltningsmyndigheder end de sociale, virker de på en særlig måde
i sociale sager. Officialprincippet gælder således i forhold til
alle sager, men i sociale sager fremtræder det anderledes end i
skattesager eller sager om miljøkontrol. Det samme gælder i
vid udstrækning reglerne om partshøring og partsaktindsigt og
flere andre af de generelle regler. Alligevel er der ikke tale om
særlige socialretlige sagsbehandlingsregler. Principielt er der
tale om de samme regler, som gælder for alle andre sagsområder.
Den sociale lovgivning indeholder imidlertid en række
sagsbehandlingsregler, som kun gælder for sociale sager. Nogle af disse regler findes ikke i andre sager end sociale, nogle af
dem udbygger de allerede eksisterende generelle sagsbehandlingsregler, og atter andre ændrer ved de generelle forvaltningsregler, når de anvendes inden for det sociale område.
Fælles er, at de er udformet specielt med henblik på at blive
anvendt i sociale sager, og at de findes i den sociale lovgivning.
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B) Hurtighedsprincippet
Spørgsmål om
hjælp skal behandles så hurtigt
som muligt

Hurtig opfølgning

Lang ventetid bør
undgås

Klientgørelse bør
undgås

1) Formål
Spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt med
henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp, og i så fald hvilken,
jf. LOR § 3, stk. 1. Reglen udtrykker et generelt princip om at
sociale sager skal behandles hurtigt. Nogle vil indvende, at det
skal alle sager i den offentlige forvaltning, og at der ikke er
noget specielt socialretligt heri. Der sigtes her til, at det følger af
god forvaltningsskik, at sager skal behandles inden for en rimelig behandlingstid, at sager ikke må trække unødigt ud, at borgere der har henvendt sig, skal have underretning, hvis sagen
trækker ud, samt om årsagen hertil. Det socialretlige hurtighedsprincip er anderledes, idet det er udtryk for, at myndighederne så hurtigt som muligt skal afklare, om en person har brug
for hjælp, og ligeledes snarest muligt skal finde frem til den
sociale ydelse, der afhjælper den pågældendes problemer bedst
muligt. Samtidig ligger der i hurtighedsprincippet en forventning om, at de sociale myndigheder sørger for, at der sker en
hurtig opfølgning, således at det sikres, både at sociale ydelser
ikke fortsætter længere end nødvendigt, og at der er kontinuitet
mellem forskellige sociale ydelser.
Erfaringen viser endvidere, at går der for lang tid, inden en
person med sociale problemer får afklaret, om han kan forsørges, kan ventetiden fremkalde selvstændige psykiske og/eller
sociale problemer. Tidligere taltes ligefrem om »renteneuroser« hos personer, der måtte vente år og dag på en afgørelse
om invaliderente.
Flere undersøgelser viser, at det kan være vanskeligt at
bringe personer tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de har modtaget social forsørgelse i 3 måneder eller mere, selv om problemerne oprindeligt, var af midlertidig og overskuelig karakter. Det gælder med andre ord om at finde den korrekte ydelse
i en fart – ellers er der risiko for, at pågældende forbliver i
passiv forsørgelse i længere tid.
Hurtighedsprincippet bygger på tre grundsynspunkter: hurtig
behandling af sagerne forebygger, at samfundet har større forsørgelsesudgifter end nødvendigt. For det andet medvirker det
til, at borgere, der har brug for hjælp, ikke påføres urimelige belastninger ved at skulle vente på en afklaring. Endelig skal princippet medvirke til at optimere udbyttet af de sociale ydelser.
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2) Indhold
Hvor hurtigt sagerne skal behandles, beror naturligvis på, hvor
kompliceret sagen er, hvor mange erklæringer der skal indhentes, om afgørelsen må afvente udfaldet af en iværksat behandling, om ansøgeren skal arbejdsprøves, hvor samarbejdsvillig
borgeren er mv. Rimelig behandlingstid kan således variere
meget, en uge kan være for lang tid, og et år kan i andre tilfælde være passende. Der er ikke i loven fastsat en normalfrist
for de enkelte sagstyper. Ifølge § 3, stk. 2, skal kommunen
fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal
være truffet en afgørelse. Der skal således i hver kommune
inden for de enkelte sagstyper være fastsat generelle frister,
som offentliggøres og fremlægges på biblioteker mv. Der er
ikke pligt til at fastsætte en frist for behandlingen af hver enkelt sag.
Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren
skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en
afgørelse.
Den generelle regel i § 3 er udbygget gennem en række
lovbestemte frister for bestemte sagsbehandlingsskridt. Ifølge
LOR § 7 skal helhedsvurderingen efter § 6 være foretaget
senest 8 uger efter første henvendelse om løbende hjælp til
forsørgelse. Dette gælder dog ikke for personer, der er omfattet af et kontaktforløb efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller personer, der er omfattet af et opfølgningsforløb efter kapitel 10 a i lov om sygedagpenge.
I kapitel 7 i beskæftigelsesindsatsloven er det detaljeret
fastlagt, hvorledes de ansvarlige myndigheder skal behandle
sager om individuelt kontaktforløb (handleplan). Det er her
understreget, at forløbet skal tilrettelægges således, at pågældende hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse (§ 15). Den
første samtale om forløbet skal holdes senest, når personen har
modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 3 måneder efter tilmeldingen til arbejdsformidlingen/fra første henvendelse om hjælp til kommunen (§§ 19 og 20). Kapitel 10 a i
sygedagpengeloven indeholder detaljerede regler om visitation
og opfølgning i løbende sygedagpengesager. Den røde tråd i
reglerne er, at opfølgningen ud over at være grundig skal foregå hurtigt, og at der normalt ikke må gå længere end 4 eller 8
uger mellem kommunens kontakter med dagpengemodtageren.
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Retssikkerhedslovens § 7 a

Pensionslovens
§ 21

Retssikkerhedslovens § 8
Servicelovens
§§ 130 og 131

Retssikkerhedslovens § 73

Ifølge LOR § 7 a skal kommunen senest 2 uger, før en
erhvervsrettet foranstaltning ophører, tage stilling til, om der
er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren
tilbage til arbejdsmarkedet. Bestemmelsens formål er at undgå
afbrydelser i indsatsen over for borgere, som har behov for
forsørgelseshjælp. Kommunen skal således, inden dagpengene
ophører, vurdere, om der skal rejses pensionssag, sag om revalidering, eller om borgeren har ret til kontanthjælp. Af hensyn
til borgeren skal denne beslutning træffes senest 2 uger, før
den erhvervsrettede ydelse ophører.
Ifølge pensionslovens § 21 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens
overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis
fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende
have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede
sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.
Socialministeren er endvidere bemyndiget til at fastsætte
regler for behandling af og opfølgning af sagerne, herunder
særlige tidsfrister for visse typer sager, jf. LOR § 8.
De fleste regler om frister for behandling af sager gælder
for de myndigheder, som behandler sagerne i første instans –
normalt en kommune. Det er navnlig på dette stadium af sagen, at hurtighedsprincippet er vigtigt. Der findes dog enkelte
regler også om behandlingstiden hos klageinstanserne. De
sociale nævns stillingtagen til, om tvangsindgreb over for
varigt psykisk funktionshæmmede personer kan godkendes,
skal således foreligge inden en uge, efter at kommunalbestyrelsens beslutning er truffet jf. § 130, stk. 3, i serviceloven.
Nævnenes afgørelser om tvangsoptagelse i botilbud skal ifølge
samme lovs 131, stk. 1, træffes inden 2 uger. Beskæftigelsesankenævnet skal afgøre sager vedrørende statens beskæftigelsesindsats inden 4 uger fra klagens modtagelse, jf. § 128, stk.
4, i beskæftigelsesindsatsloven.
Ankestyrelsens afgørelser om tilbageholdelse i boligen, om
optagelse i særlige boligtilbud uden samtykke samt om børn
og unge-udvalgets beslutninger efter reglerne i servicelovens
§ 124 skal foreligge inden 8 uger, jf. LOR § 73, stk. 1., 2. pkt.
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3) Tilsidesættelse af hurtighedsprincippet
Trækker en sag unødigt ud, vil forholdet kunne give anledning
til kritik. Derimod kommer ugyldighed normalt ikke på tale.
Er en afgørelse blevet truffet, men for sent, kan den ikke annulleres af denne grund. Griber kontrolinstanserne ind, inden
der er truffet afgørelse, fordi sagen er for længe undervejs, vil
der ikke være noget at annullere. Rent undtagelsesvis kan en
klageinstans gribe ind med ugyldighed i anledning af, at en
sag trækker ud. Dette gælder de tilfælde, hvor der er meget
lang passivitet, eller myndigheden bevidst trækker en sag i
langdrag for at undgå, at klageinstansen kommer ind i billedet.
Passiviteten sidestilles i disse tilfælde med et afslag, som borgeren kan påklage og som klageinstansen og/eller domstolene
kan tage stilling til. Teknisk set foreligger der i så fald rettelse
af en fejlagtig afgørelse – et uberettiget afslag, som nu enten
bliver stadfæstet eller ændret, jf. SM R-004-04.
Undtagelsesvis kan erstatning komme på tale i forbindelse
med, at en sag trækker ud. Er der tale om en bevidst forhaling
af sagen – hvis der foreligger kvalificeret forsinkelse – er det
klart, at der foreligger et erstatningsansvar. I grelle tilfælde
kan der være tale om embedsmisbrug, der kan straffes.
Det er mere tvivlsomt, hvorledes ansvaret skal bedømmes,
hvis forsinkelsen skyldes ressourcemangel, sjusk, slendrian –
hvis der foreligger simpel forsinkelse.
Spørgsmålet har flere gange været rejst for domstolene,
som synes at kræve ganske grove fejl for at pålægge erstatningsansvar. Tendensen i praksis er dog, at myndighederne
bliver bedømt strengere end tidligere, og at domstolene lægger
vægt på lovfæstelsen af hurtighedsprincippet. Den nyeste retspraksis viser, hvorledes bedømmelsen af sådanne spørgsmål
sker, og illustrerer udviklingen i praksis.
I U 1998.1228 V anmodede en 40-årig kvinde den 5. juli
1989 om social pension. Kommunen afslog, efter at der var
indhentet lægelige oplysninger om hende. Kommunen vurderede at kvinden ikke kunne revalideres, men at erhvervsevnen
ikke var nedsat med mindst halvdelen. Afgørelsen blev delvist
underkendt af Pensions- og Revalideringsnævnet i 1992.
Nævnet var enig i, at kvinden ikke opfyldte betingelserne for
at få pension, men fandt ikke, at revalideringsmulighederne
var udtømt. Denne afgørelse stadfæstede Den Sociale Ankestyrelse i 1994. Sagen blev derfor hjemvist til kommunen, som
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U2000.1125 H

efter at have foranstaltet yderligere undersøgelser af mulighederne for at revalidere hende indstillede til Pensions- og Revalideringsnævnet, at kvinden fik forhøjet almindelig pension.
Nævnet tiltrådte den 20. september 1994 indstillingen. Kvinden anlagde retssag mod kommunen med påstand om erstatning, fordi tilkendelsen ikke var sket allerede i 1989. Herning
Ret tilkendte kvinden erstatning og henviste til, at kommunen
havde handlet erstatningspådragende ved ikke i 1989 at have
beskrevet kvindens situation på en fyldestgørende måde. Vestre Landsret fandt det imidlertid ikke godtgjort, at kommunen
i forbindelse med sagsbehandlingen havde begået erstatningspådragende fejl.
I U 2000.1125 H forelå forsinkelsesproblemet rent. Den 6.
april 1993 modtog Arbejdsskadestyrelsen en anmeldelse om,
at A havde fået en erhvervsbetinget lidelse ved at arbejde med
eternitplader. Den 26. juli 1993 modtog styrelsen oplysninger
om, at A’s lidelse var ondartet. Den 14. oktober 1993 døde A,
inden styrelsen havde nået at træffe afgørelse om méngodtgørelse, som herefter ikke kom til udbetaling. Boet efter B anlagde erstatningssag med påstand om, at styrelsen havde handlet erstatningspådragende ved ikke at gennemføre sagsbehandlingen med passende hurtighed. Såvel Vestre Landsret som
Højesteret vurderede nøje styrelsens sagsbehandlingsskridt,
efter at styrelsen den 26. juli 1993 fik at vide, at lidelsen var
ondartet. Styrelsen vidste, at A var blevet opereret den 1. juni
1993, og at det var ved denne lejlighed, lidelsens ondartede
karakter var blevet afklaret. Styrelsen bad i et brev af 3. august
1993, dvs. ca. en uge efter at have fået oplysninger, der kunne
indicere, at sagen hastede, det opererende sygehus om »kopi
af journalen eller tilsvarende oplysninger«. Hospitalet sendte
den 23. august 1993 styrelsen materiale, som ikke var fyldestgørende. Styrelsens lægekonsulent skønnede derpå, at en lungemedicinsk udredning var nødvendig, og denne udredning
forelå endnu ikke, da A døde. Højesteret frifandt Arbejdsskadestyrelsen og anførte:
»Indholdet af anmeldelsen modtaget den 6. april 1993 og de øvrige oplysninger, som Arbejdsskadestyrelsen fik inden den 26. juli 1993, giver
ikke grundlag for at kritisere styrelsens sagsbehandling for tiden indtil
denne dato.
I det anmeldelsesskema, som Arbejdsskadestyrelsen den 26. juli 1993
modtog fra (B), oplyste han, at han var blevet opereret ’ca. den 1/6-93 på
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...’. I den erhvervsanamnese, styrelsen samtidig fik fra socialrådgiver på
... Sygehus ..., var det anført, at (B) havde ’fået påvist malignt mesotheliom’.
Højesteret finder ikke grundlag for at kritisere, at styrelsen derefter i
brev af 3. august 1993 til sygehusets administration med henvisning til
(B’s) lungelidelse anmodede sygehuset om at fremsende bl.a. ’kopi af
journalen eller tilsvarende oplysninger’. Styrelsen kunne med rette forvente, at alle relevante oplysninger om sygehusets undersøgelser og
behandlinger samt stillede diagnoser ville fremgå af det ønskede materiale. Det kan ikke bebrejdes styrelsen, at den ikke rykkede for svar, før
dette fremkom den 23. august 1993. Arbejdsskadestyrelsen forelagde
derefter igen sagen for lægekonsulenterne, som ikke fandt det modtagne
materiale fyldestgørende, men ønskede en lungemedicinsk udredning,
inden de kunne afgive indstilling om eventuel anerkendelse af (B’s)
lidelse som en arbejdsskade. Ved at sammenholde de oplysninger, der
blev modtaget med skrivelsen den 23. august 1993, og hvori der udtrykkeligt blev henvist til thoraxkirurgisk afdeling, med oplysningerne fra ...
og socialrådgiver ... burde det umiddelbart have stået klart for styrelsen
og navnlig de lægelige konsulenter, at det fremsendte journalmateriale
var ufuldstændigt. Styrelsen burde derfor straks have anmodet sygehuset
om kopi af alle yderligere foreliggende journaler mv. Styrelsen valgte i
stedet at anmode overlæge ... om at undersøge (B) og herunder foretage
en vurdering af årsagen til lidelsen. Højesteret finder imidlertid, at denne
sagsbehandling ikke giver grundlag for at pålægge Arbejdsskadestyrelsen erstatningsansvar for, at der ikke forelå en endelig afgørelse om
méngodtgørelsen, før (B) døde. ...«

For så vidt er der tale om en ganske nærgående stillingtagen til,
om behandlingstiden burde have været kortere. Og Højesterets
vurdering er jo ganske klar: Fra den 23. august 1993 gik det for
langsomt. Behandlingstiden var imidlertid ikke erstatningspådragende. Der er altså en vis margin for myndighederne, før den
lange behandlingstid bliver erstatningspådragende.
Østre Landsret tog i U 2001.956 Ø stilling til, om Karlebo
Kommune havde handlet erstatningspådragende i forbindelse
med, at A’s ansøgning af 6. februar 1995 om forhøjet almindelig førtidspension først blev imødekommet den 15. april
1998 med virkning fra 1. maj 1998. Den 29. maj 1995 modtog
kommunen en generel helbredsbedømmelse, som klart viste,
at der skulle indhentes speciallægeerklæringer om A. Da A i
januar 1996 søgte om aktindsigt, fandt han ud af, at kommunen først da – og formentlig, fordi han søgte aktindsigt – indhentede speciallægeerklæringerne (ved brev af 6. februar
1996). Den 7. marts 1996 blev sagen på A’s anmodning stillet
i bero. På dette tidspunkt havde han mistet tilliden til, at sagen
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ville få en ordentlig behandling, og forlangte, at sagen blev
behandlet af nye sagsbehandlere. Sagen blev først sat i gang
igen, da kommunen den 10. september 1997 tildelte A en ny
sagsbehandler. Den 15. april 1998 fik A forhøjet almindelig
førtidspension.
Byretten tilkendte A en erstatning på 7.000 kr. og anførte:
»Det lægges efter det i sagen oplyste til grund, at sagsøgeren den 6.
februar 1995 ansøgte om almindelig forhøjet førtidspension, at der blev
rekvireret speciallægeundersøgelser den 6. februar 1996, at pensionsansøgningen blev stillet i bero den 7. marts 1996 på sagsøgerens foranledning, og at sagsøger ikke ønskede at deltage i speciallægeundersøgelser
før efter oktober 1996 (skal formentlig være 1997, forfatterens bemærkning).
I overensstemmelse med det af sagsøgtes advokat anførte, findes der
ikke grundlag for at bebrejde sagsøgte sagsbehandlingen fra den 6. februar 1996 til den 15. april 1998. For så vidt angår perioden fra 29. maj
1995, hvor den generelle helbredsundersøgelse forelå, til den 6. februar
1996, hvor sagsøgte rekvirerede speciallægeundersøgelser, har sagsøgte
undladt at underrette sagsøger om sagens henlæggelse og årsagen eller
årsagerne hertil.
Uanset sagsøgtes adgang til at prioritere sager og B’s vidneforklaring
om personalemangel og stigning i sagsantallet, findes der at være handlet
ansvarspådragende ved den manglende behandling af sagsøgerens ansøgning fra den 29. maj 1995 til den 6. februar 1996. Perioden, for hvilken sagsøgte er erstatningsansvarlig, findes at burde fastsættes skønsmæssigt til 4 måneder.«

Socialchefen afgav supplerende forklaring for landsretten og
oplyste, at kommunen havde været overbelastet med pensionssager og tillige i perioder underbemandet, samtidig med at
kommunen havde været inde i en omorganisering. Det erkendtes dog, at kommunen hverken havde sørget for at få A’s samtykke til at indhente en speciallægeerklæring eller at oplyse
ham om, at sagen meget vel kunne forventes at vare 1½-2 år,
eller sende ham underretning om, at sagen trak ud, og om,
hvad sagen beroede på.
Landsretten frifandt med følgende præmisser:
»Efter bevisførelsen for landsretten kan der ikke ses bort fra, at den
manglende behandling af indstævntes sag i tiden fra den 29. maj 1995 til
den 6. februar 1996 navnlig var begrundet i en øgning af antallet af pensionssager som følge af loven om social aktivering, en ændret struktur i
kommunens sundhedscentre pr. 1. august 1994, samt en vis personalemangel i det relevante tidsrum, og at disse omstændigheder af politisk-
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økonomisk karakter nødvendiggjorde en prioritering af sagerne, således
at sager vedrørende meget syge personer og personer uden forsørgelsesgrundlag gik forud for sager vedrørende personer, der, som indstævnte,
havde et forsørgelsesgrundlag.
Uanset at indstævnte ikke i løbet af godt 8 måneder havde foretaget
det helt ukomplicerede sagsbehandlingsskridt at rekvirere de i den generelle helbredsundersøgelse anbefalede speciallægeerklæringer, og uanset
at Karlebo Kommune har erkendt, at man ud fra en servicemæssig betragtning burde have underrettet indstævnte om den manglende behandling af hans sag og årsagerne hertil, findes det ikke tilstrækkelig godtgjort, at appellanten ved den skete prioritering af indstævntes sag over for
andre sager af mere hastende karakter har handlet ansvarspådragende
over for indstævnte.«

Dommen er, som det ses, kritisk over for sagsbehandlingstiden. Ikke alene lægges det til grund, at en helt ukompliceret
ekspedition ikke burde have trukket ud i ca. 8 måneder, men at
A generelt burde være blevet behandlet mere hensynsfuldt.
Dommen kan læses således, at disse spørgsmål hører til kategorien »god forvaltningsskik«, og at forholdene var kritisable,
men ikke ulovlige, og dermed ikke erstatningspådragende.
Den 12. juli 2001 afsagde retten i Glostrup dom (BS 589/
2000) om, at Glostrup Kommune skulle betale erstatning på
330.000 kr. i anledning af, at kommunen havde været 6 år om
at behandle en førtidspensionssag. Retten er ganske kortfattet i
sin vurdering af behandlingstiden:
»Det må som antaget af Det Sociale Nævn i Statsamtet lægges til grund,
at ansøgningsdatoen er den 12. maj 1993, og at sagsbehandlingstiden
derfor har været 6 år. Idet der ikke er oplyst grunde til, at sagsbehandlingen har trukket ud, findes sagsøgte at have udvist en sådan passivitet,
som må forpligte sagsøgte til at yde erstatning.
Retten kan tiltræde sagsøgers anbringende om, at den bevisusikkerhed, der foreligger med hensyn til kravets størrelse, må komme sagsøgte
til skade, og finder derfor, at det må lægges til grund, at sagsøger ved sin
ansøgning den 12. maj 1993 opfyldte betingelserne for forhøjet pension.
Idet der må tilstås sagsøgte en vis behandlingstid, som under hensyn til,
at sagsbehandlingen ved første ansøgning varede omkring 1 år at måtte,
fastsættes hertil, vil sagsøgers tab skønsmæssigt ansættes til 330.000,kr.«

Det interessante ved præmisserne er, at der ikke gås ind på en
nærmere undersøgelse af årsagen til døde perioder, overbelastning osv. Den samlede behandlingstid er alt for lang, hvilket i hvert fald er erstatningspådragende, når der ikke oplyses
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Retten i Viborg
dom af
28. september 2001

undskyldelige grunde hertil. Ved tabsopgørelsen trækkes der
skønsmæssigt et år fra behandlingstiden. Et år er altså en acceptabel behandlingstid – resten skal der betales erstatning for.
Retten i Viborg pålagde den 28. september 2001 (BS 11136/2000) Viborg Kommune at betale 70.378 kr. i erstatning
til en kvinde (A), som i 1995 var ude for en trafikulykke som
påførte hende en whiplash-læsion. A fik sygedagpenge indtil
den 11. september 1998. På dette tidspunkt skønnede kommunen, at det ikke længere var muligt at revalidere A, og standsede sygedagpengene. Først derpå undersøgte kommunen, om
A var berettiget til social pension. Denne undersøgelse endte
med, at der rejstes pensionssag den 4. maj 1999, og A fik tilkendt pension den 17. august 1999 med virkning fra 1. juli
1999.
Retten fandt, at kommunen havde handlet ansvarspådragende ved ikke allerede i september 1998 at have indhentet de
nødvendige lægeerklæringer til vurdering af, om der skulle
indledes en pensionssag. Retten henviste til følgende forarbejder til bestemmelsen:
»I bemærkningerne til § 20 a (lovforslag nr. 231 af 1996/97), er anført:
’Forslaget om at indføre en frist på 3 måneder for kommunen til at
realitetsbehandle førtidspensionssagen er stillet under hensyntagen til, at
langt de fleste førtidspensionssager efter lovforslaget samt det samtidig
fremsatte forslag til lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område først kan påbegyndes, når relevante foranstaltninger for at forbedre erhvervsevnen har været afprøvet. Kommunen forudsættes derfor
allerede ved førtidspensionssagens påbegyndelse at have det væsentligste
grundlag for at kunne træffe afgørelse om førtidspension. Det forudsættes således også, at de nødvendige lægelige oplysninger er indhentet i
forbindelse med kommunens vurdering af erhvervs- eller arbejdsevnen
set i relation til, hvilke aktiverings- og revalideringsforanstaltninger mv.,
der i den konkrete sag har skullet iværksættes.’«

Retten gik derpå videre til følgende vurdering:
»Retten anser det for en ansvarspådragende fejl, at Viborg kommune
ikke allerede på dette tidspunkt havde indhentet de nødvendig lægelige
erklæringer til vurdering af, om der skulle indledes en pensionssag, jf.
bemærkningerne til pensionslovens § 20 a.
Retten lægger herved vægt på, at der ikke under det langvarige sygeforløb havde været nogen bedring omkring følgevirkningerne fra whiplash læsionen. Det havde derfor været muligt på et langt tidligere tidspunkt at have fået afklaret, om (A’s) gener kunne have været afhjulpet
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ved en eller anden form for behandling. Arbejdsprøvningerne havde
endvidere vist, at hun på grund af disse gener ikke kunne klare at arbejde
mere end 2 timer dagligt og således ikke ville være i stand til at forsørge
sig selv.
Det kan ikke fritage kommunen for ansvar, at (A) selv gerne ville være fortsat i arbejdsprøvning. Kommunen skulle nemlig træffe sin afgørelse ud fra en samlet vurdering af hendes situation, jf. ovenfor under 1. a.
At neuropsykolog ... efterfølgende ikke umiddelbart fandt, at betingelserne for at indlede en pensionssag var opfyldt, anser retten heller ikke
for afgørende. Den senere behandling hos psykolog ... viste, at hans antagelse om, at en psykologisk behandling ville kunne forbedre (A’s) erhvervsevne, ikke holdt stik.
Hvis pensionssag var blevet indledt inden den 24. september, skulle
der være truffet afgørelse inden for 3 måneder. Retten har derfor fulgt
kommunens subsidiære påstand.«

Retten stillede A, som hun ville være blevet, hvis der var blevet rejst pensionssag den 24. september 1998 og dernæst truffet afgørelse om social pension inden 3 måneders forløb.
Dommen er klart strengere i sin bedømmelse end de øvrige
domme. Desuden bygger den direkte i sin argumentation på
det særlige hurtighedskrav, der gælder i sociale sager. Reglen i
LOR § 7 a skulle nu forhindre, at situationen opstår.
Højesteret stadfæstede den 5. januar 2006 en dom, hvor
Vestre Landsret frifandt en kommune for en påstand om godtgørelse for tort i anledning af, at kommune havde været for
længe om at udrede, om A, der havde modtaget bistandshjælp,
siden han fyldte 18 år, led af en psykisk udviklingsforstyrrelse
(Aspergers syndrom). Kommunen modtog i august 2001 lægelige oplysninger, der tydede på, at A, som var født i 1964 og
således efterhånden havde modtaget kontanthjælp i 19 år, led
af alvorlige udviklingsforstyrrelser. I februar 2002 iværksatte
kommunen en psykologisk undersøgelse, som førte til, at A i
juli måned samme år blev indstillet til pension. På et tidspunkt
i 1999 havde kommunen forlangt, at A skulle i aktivering. Da
han udeblev fra aktiveringen, havde kommunen i en kort periode tilbageholdt hans kontanthjælp. Retten fandt, at A var
blevet behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at kommunen på relevant måde og inden for rimelig tid havde iværksat en grundig udredning om den mistanke
om at A led af Aspergers syndrom, som var blevet fremsat i
august 2001(U 2006.1018 H) . Også denne dom er udtryk for
tilbageholdenhed hos de øverste domstole med at blande sig i
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SM A-6-03

1) Helhedsvurdering
Kommunen – men ikke de statslige myndigheder – skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de
muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen
skal endvidere være opmærksom på, om der kan søges om
hjælp hos en anden myndighed efter anden lovgivning, jf.
LOR § 5. Den generelle pligt til at anlægge en helhedsvurdering suppleres af regler om opfølgning, regler om at foretage
en samlet beskrivelse af vurderingens faktiske grundlag og
resultat samt regler om udarbejdelse af en plan for, hvorledes
hjælpen skal føres ud i livet.
Dette krav om, at myndighederne undergiver ansøgningerne en helhedsvurdering, betyder, at myndighedernes overordnede forpligtelse er at bestræbe sig på at sikre borgeren den
hjælp, der passer bedst til hans behov. Uanset om borgeren
selv har defineret sit hjælpebehov snævrere, end lovgivningen
lægger op til, og eksempelvis kun har ansøgt om psykologbistand, skal myndigheden være opmærksom på, om vedkommende også har krav på forsørgelse, f.eks. i form af kontanthjælp. Har borgeren stirret sig blind på muligheden for at få
førtidspension, skal myndigheden ikke blot forholde sig til en
ansøgning herom, men undersøge og vurdere, om borgeren
kan revalideres eller tildeles et fleksjob.
Hvis en borger har brug for hjælp i en længere tid, skal
kommunen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen
ud fra en samlet vurdering, jf. LOR § 6. Denne vurdering
kaldes en førstegangsvurdering.
Alle, der henvender sig, også personer med mindre omfattende problemer, skal underkastes en helhedsvurdering, mens
det særlige krav om en formel førstegangsvurdering alene omfatter personer med videregående problemer.
Ankestyrelsens sag SM A-6-03 belyser, hvorledes helhedstanken skal forstås. En handicappet borger anmodede om
hjælp til at få dækket udgifterne til en personlig hjælper, der
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kunne bistå ham med de praktiske problemer i forbindelse
med hans samvær med et 5-årigt barn. Kommunen afslog med
henvisning til, at barnet nu var 5 år og måtte kunne klare sig
selv med påklædning mv. Ankestyrelsen fandt, at kommunen
burde have udøvet et konkret og individuelt skøn af, om ansøger fortsat havde behov for personlig assistance i forbindelse
med barnets af- og påklædning, toiletbesøg og i køresituationer. Ankestyrelsen anførte, at de fleste 5-årige børn har behov
for voksenhjælp i et vist omfang, og at kommunen i forbindelse med en tidligere funktionsbeskrivelse fra 1999 havde vurderet, at ansøgeren på grund af sit handicap havde behov for
hjælp under samværet. Ankestyrelsen fandt endvidere ikke, at
kommunen havde været berettiget til at forudsætte, at ansøgerens samlever kunne yde hjælp i disse situationer, fordi samleveren ikke havde nogen lovmæssige forpligtelser i forhold til
sønnen.
Ansøgeren havde derfor været berettiget til at få dækket
dokumenterede udgifter til den hjælper, der havde ydet praktisk hjælp under samværet, i det omfang han ikke selv havde
haft økonomisk mulighed for at betale hele eller dele af udgiften.
Ankestyrelsen tilføjede, at kommunen havde været forpligtet til at foretage en helhedsvurdering efter hele den sociale
lovgivning, herunder overveje muligheden for at bevilge hjælpen efter servicelovens § 71. Ankestyrelsen pegede herved på,
at det i SM C-17-01 var fastslået, at handicappede forældre
efter en konkret vurdering kan være berettigede til at modtage
hjemmehjælp til at klare opgaver i forhold til deres børn. Ankestyrelsen påpegede videre, at udgifterne til mad, transport
og aktiviteter med barnet under samværet kunne bevilges efter
aktivlovens § 83 efter en konkret økonomisk behovsvurdering,
og henviste til SM A-14-01. Ankestyrelsen henledte endelig
opmærksomheden på, at andre særlige udgifter på grund af
ansøgerens handicap kunne bevilges efter pensionslovens
§ 17, stk. 2, ligeledes efter en konkret økonomisk behovsvurdering. Ankestyrelsen hjemviste herefter sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen.
Også i servicelovens regler om kommunernes tilsyn med
børn og unges forhold og hjælpeforanstaltninger er det understreget, at den indsats, der iværksættes, skal ses i sammenhæng med den indsats, der iværksættes over for de samme
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børn og unge efter anden lovgivning, jf. servicelovens § 19,
stk. 2.
Helhedsprincippet begrænser borgerens ret til medbestemmelse derved, at myndigheden har ret til at tildele en anden
ydelse end den, borgeren har ansøgt om. Bestemmelsen påvirker dermed også officialprincippet og de grænser for sagens
oplysning, der er fastsat i bl.a. PDL § 5. Det vil efter omstændighederne være både påkrævet og tilladt for myndighederne
at indhente oplysninger til belysning af problemer, som borgeren ikke har bedt om hjælp til en løsning på. I en vis forstand
er retssikkerhedslovens § 5 udtryk for en formynderisk holdning til borgerne. Samtidig hviler reglen på en erkendelse af,
at den sociale lovgivnings hjælpemuligheder er uoverskuelige
og af, at mange borgere ikke altid har erkendelse af eller overblik over egne behov.
Selve helhedsvurderingspligten giver dog ikke hjemmel til
at tildele sociale ydelser tvangsmæssigt. Hvis en borger klart
og utvetydigt har præciseret, at hans henvendelse alene drejer
sig om boligstøtte, og at han ikke ønsker, at myndighederne
underkaster ham en helhedsvurdering, må myndighederne
afstå herfra, medmindre der andetsteds i lovgivningen er
hjemmel for tvangsmæssig hjælp. Sådan hjemmel til tvangshjælp findes enkelte steder, f.eks. i § 17, stk. 2, i pensionsloven og § 129 i serviceloven. Det må endvidere erindres, at
tilvejebringelse af oplysninger i høj grad afhænger af borgernes medvirken, enten ved, at de selv giver oplysninger til brug
for sagsbehandlingen, eller ved, at de samtykker til indhentelse af oplysninger andetsteds, jf. LOR §§ 11-11 b. Disse regler
fortrænges heller ikke af reglerne om helhedsbedømmelse.
Myndighederne har således ikke i kraft af princippet ret til at
gå uden om borgeren og indhente oplysninger uden samtykke.
2) Førstegangsvurdering
Ifølge LOR § 6 skal kommunen – hvis en borger har brug for
pengeforsørgelse i en længere periode – tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af
pågældendes situation og behov på længere sigt. Denne førstegangsvurdering skal foretages senest 8 uger efter borgerens
første henvendelse om løbende hjælp. Ansøgeren skal have
skriftlig besked om vurderingen, jf. LOR § 7.
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Disse to bestemmelser supplerer og præciserer kravet om
helhedsvurdering i § 5. Bestemmelserne er relevante, hvis en
person bliver udsat for en invaliderende ulykke, hvis en borger
har svært ved at komme tilbage til arbejde efter lang tids sygdom, har været væk fra arbejdsmarkedet på grund af massive
misbrugsproblemer og lignende tilfælde af tunge sociale problemer.
Denne gruppe skal have et brev, hvor myndigheden beskriver dens vurdering af situationen, og forslag til plan for afhjælpning heraf.
Personer, der skal have sygedagpenge i forbindelse med
kortere sygdomsperioder, forældre, som søger en vuggestueplads, en borger, der beder om hjælp til høreapparat, en arbejdstager, som er fyldt 67 og skal have folkepension, skal
således ikke vurderes efter § 6 og have meddelelse efter § 7.
Heller ikke personer, der er omfattet af et kontaktforløb efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal have
denne mere formaliserede helhedsbedømmelse, jf. LOR § 7,
stk. 1, 2. pkt. I stedet tilrettelægges for disse grupper et individuelt kontaktforløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 20. Dette indebærer, at der skal afholdes individuelle samtaler med den pågældende for at vurdere, hvilke aktiviteter eller
tilbud der kan gives. Er der tale om personer, der modtager
hjælp fra kommunen, skal der foretages en helhedsvurdering,
der i alt væsentligt svarer til vurderingen efter LOR § 6. Også
denne vurdering skal meddeles skriftligt. Den skal foreligge
senest 3 måneder, efter at personen har modtaget offentlige
forsørgelsesydelser i sammenhængende 3 måneder fra første
henvendelse om hjælp til kommunen. Dermed er retssikkerhedslovens regler om helhedsvurdering blevet integreret i
kontaktforløbet efter beskæftigelsesindsatsloven.
Førstegangsvurderinger efter LOR §§ 6 og 7 samt § 20 i
beskæftigelsesindsatsloven kan være en selvstændig afgørelse,
som kan påklages i det administrative klagesystem, og som
skal behandles i overensstemmelse med forvaltningslovens
regler. Især reglerne om partshøring og begrundelsespligt i
forvaltningsloven er relevante.
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Sygedagpengelovens § 24

3) Opfølgning
Som et naturligt supplement til kravet om, at myndighederne
aktivt skal forsøge at tage hånd om borgernes problemer, stilles der i lovgivningen krav om, at myndigheden fortløbende
har en – ofte personlig – kontakt med borgerne. Heri ligger for
det første en forpligtelse til at holde øje med eventuelle nye
hjælpebehov, der kan begrunde en justering af den løbende
hjælp. Samtidig skal myndigheden selvfølgelig kontrollere,
om borgeren fortsat opfylder betingelserne for at modtage
hjælp. Den sociale lovgivning indeholder adskillige regler om
opfølgning af sager.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder i kapitel
7 regler om det individuelle kontaktforløb. Et vigtigt element i
kontaktforløbet er en forpligtelse for myndighederne til periodisk at have individuelle samtaler med borgeren. Disse samtaler skal holdes, når borgeren i 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser, jf. §§ 16 og 17. Samtalen forudsættes
at være personlig, men kan afholdes i form af en digital eller
telefonisk kontakt eller på anden vis, hvis pågældende deltager
i et tilbud, jf. § 17, stk. 2. Formålet er at følge med i personens
jobsøgning samt fastlægge det individuelle kontaktforløb for
personen. For borgere, der modtager arbejdsløshedsdagpenge,
kontanthjælp eller starthjælp, skal kontakten være hyppigere
end med 3 måneders mellemrum, hvis vedkommende har
kvalifikationer inden for erhvervsområder, hvor der er mangel
på arbejdskraft, hvis der er tvivl om pågældendes rådighed,
eller hvis der er en risiko for, at han ikke kan finde beskæftigelse, jf. § 17, stk. 1.
Sygedagpengeloven har i § 24 en central opfølgningsregel.
Ifølge denne skal kommunen senest efter 8 uger og derefter
mindst hver 8. uge tage den sikredes forhold op til vurdering.
Formålet er at bevare den sikredes tilknytning til arbejdsmarkedet. Midlet er en pligt til at vurdere, om der er behov for behandling, optræning, revalidering eller andre former for bistand
til den pågældende eller dennes familie. Dette skal ske i samarbejde med dagpengemodtageren, læger, hospitals- og revalideringsinstitutioner, virksomheder og de faglige organisationer samt arbejdsformidlingen. Kontakten skal ske i form af en
personlig samtale. Dog kan kommunen før den første kontakt
tage stilling til, om karakteren af den sikredes sygdom eller den
sikredes sygdomsfrekvens kan begrunde, at den sikrede ikke
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indkaldes til en personlig samtale, jf. § 24, stk. 2. Der lægges
dermed op til, at en personlig samtale ikke er påkrævet i forbindelse med den første opfølgning i sager, der vedrører forudsigelige eller kortere varende sygdomsforløb. Er der tale om et
brækket ben eller en person i den terminale fase, er det ikke
nødvendigt, at kommunen indkalder sikrede til et møde. Det er
tilstrækkeligt, at kommunen ringer eller skriver til pågældende.
Der skal dog altid foretages en vurdering – det er blot den personlige samtale, der kan undlades i disse tilfælde.
I sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
skal kommunen senest 3 måneder efter, at opholdet er begyndt, vurdere, om den lagte handleplan skal revideres. Derefter skal der med højst 12 måneders mellemrum foretages en
opfølgningsvurdering, jf. servicelovens § 70, stk. 1. Vurderingen skal omfatte såvel de dele af handleplanen, som retter sig
mod barnet/den unge, som de dele, der omhandler indsatsen
over for familien under anbringelsen.
Aktivloven pålægger kommunen løbende at følge med i sagerne og sikre sig, at betingelserne for at give hjælp fortsat er
opfyldt, jf. LAS § 10, stk. 1. Samtidig skal kommunen være
opmærksom på, om der er grundlag for at yde andre former
for hjælp. Opfølgningen skal normalt ske 3 måneder efter
første henvendelse og dernæst med 3 måneders mellemrum. I
sager om fleksjob og ansættelse med løntilskud er opfølgningsfristen længere (6 og 12 måneder). I § 12 b er der pålagt
kommunerne pligt i forhold til sygemeldte, der modtager eller
har ansøgt om kontanthjælp eller starthjælp, til at vurdere, om
der er behov for at udarbejde en plan for sygdomsafklaring,
behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, for at sikre, at personen får den fornødne hjælp
til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.
Serviceloven påbyder generelt i § 150, at kommunalbestyrelsen løbende følger de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål, og for at vurdere, om der er
behov for at yde andre former for hjælp.
Senest 2 uger før en erhvervsrettet foranstaltning hører op,
skal kommunen tage stilling til, om der er behov for yderligere
foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet, jf. LOR § 7 a. Ved vurderingen skal borgeren, egen
læge, den faglige organisation, virksomheder mv. inddrages.
Hvis kommunen træffer afgørelse om yderligere foranstalt261
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ninger, skal disse sættes i værk i umiddelbar tilknytning til ophøret af den nuværende foranstaltning. Denne vurdering kan i
lighed med førstegangsvurderingen efter § 6 være en afgørelse
i forvaltningslovens forstand og kan i så fald påklages selvstændigt.
Opfølgning er både en kontrolforanstaltning over for borgere, der snyder, og et vigtigt led i princippet om, at myndighederne aktivt skal følge med i, om der udvikler sig nye hjælpebehov hos borgerne, samt i, om løbende ydelser trænger til
en justering. Samtidig udgør reglerne herom en vigtig del af
hurtighedsprincippet samt dialogprincippet. I denne sammenhæng er det centrale, at lovgiver har bestræbt sig på ved opfølgningspligter at forebygge, at borgere med problemer bliver
glemt, og at sikre, at den indledende helhedsorienterede indsats fortsætter og tilpasses borgerens skiftende behov.
4) Planer
Det er de senere år blevet almindeligt, at der i den sociale lovgivning indsættes bestemmelser, hvorved myndighederne i bestemte sager bliver pålagt at udarbejde en plan for, hvorledes
borgerens problemer kan afhjælpes, og/eller en samlet beskrivelse og vurdering af borgerens problemer. I nogle tilfælde har
myndighederne pligt til begge dele. Hvis ikke loven siger noget herom, har myndighederne ret, men ikke pligt til at lave
handleplaner.
En sådan pligt til formelt at gøre rede for myndighedens
vurderinger samt til at udarbejde en manual for, hvordan problemerne kan afhjælpes, hænger nøje samme med pligten til at
anlægge en helhedsvurdering. Typisk skal planen udarbejdes
af myndighed og borger i fællesskab. Pligten til at lave handleplaner er således også med til at styrke borgernes medbestemmelse og er dermed en del af dialogprincippet.
Den sociale lovgivning indeholder flere bestemmelser,
hvorved myndighederne forpligtes til at udarbejde skriftlige
beskrivelser, vurderinger, planer og deslige.
Kommuner har som anført ovenfor i sager om længerevarende pengeforsørgelse pligt til inden 8 uger at lave en skriftlig førstegangsvurdering, jf. LOR §§ 6 og 7. En tilsvarende
pligt er foreskrevet i § 20 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats
som et led i fastlæggelse af det individuelle kontaktforløb.
262

C) Helhedsprincippet
Beskæftigelsesindsatslovens kapitel 9 indeholder regler,
jobplaner for personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge,
kontanthjælp og revalidering. Jobplaner skal udarbejdes i
dialog og samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i
borgerens ønsker og forudsætninger. Ideen er at præcisere
målet med igangsættelse af et tilbud. Indholdet og detaljeringsgraden i planen afhænger af den enkelte ledige og af,
hvilket formål der er med at igangsætte tilbuddet. Lovens § 28
indeholder regler om minimumskravene til indholdet af en
jobplan.
For dagpengemodtagere, personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp på grund af ledighed, samt revalidender
er der pligt til at lave en jobplan. Der skal derimod ikke laves
jobplaner for personer, der er i voksenlærlingeforløb, sygedagpengemodtagere eller personer med varigt nedsat arbejdsevne. Planen skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentlige ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig, jf. § 27, stk. 2.
Kommunen har efter omstændighederne pligt til at udarbejde en sygeopfølgningsplan for sygemeldte kontanthjælpseller starthjælpsmodtagere, jf. LAS § 12 b, stk. 1.
Serviceloven indeholder i § 140 regler om handleplaner
som et led i tilbud til børn og unge. Hovedreglen er, at kommunen kan tilbyde at lave en handlingsplan. Hvis der er tale
om anbringelse uden for hjemmet, skal der udarbejdes en
sådan. Det samme gælder for unge under 18 år, der har begået
voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, eller som
har et behandlingskrævende stofmisbrug. En handleplan efter
§ 140 skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats
der er nødvendig for at opnå formålet.
Kommunen skal tilbyde at udarbejde skriftlige planer for
visse voksne brugere af ydelser efter serviceloven, jf. lovens
§ 141. Det drejer sig om personer med betydeligt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, personer med alvorlige sociale
problemer, der ikke har egen bolig eller kun med betydelig
støtte kan opholde sig i egen bolig, samt personer, der har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Når der ydes hjælp efter lovens afsnit V, skal
kommunen skønne, om det er hensigtsmæssigt at udarbejde en
handleplan. Ved vurderingen af, om en handleplan skal tilby263
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des, skal der tages hensyn til brugerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen. I handleplanen
skal formålet med indsatsen være angivet, ligesom den skal
angive, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet,
den forventede varighed samt andre særlige forhold som boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler mv.
Afgørelser om førtidspension samt om tilbud efter lov om
aktiv beskæftigelsesindsats skal hvile på en såkaldt arbejdsevnevurdering. De nærmere regler om, hvorledes denne foretages, er fastsat af beskæftigelsesministeren i bekendtgørelse
nr. 552 af 19. juni 2003. Et centralt led i metoden er, at der udarbejdes en ressourceprofil, hvorved borgerens ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer kortlægges. Profilens indhold
er nærmere beskrevet foran i kapitel 4, 1. Kommunen skal
derpå udarbejde en beskrivelse af borgerens arbejdsevne og
forelægge den for borgeren. Hvis borgeren er uenig i beskrivelser og vurderinger, skal kommunen tage stilling til, om der
er grundlag for at fastholde beskrivelsen og vurderingen trods
uenigheden. Hvis kommunen vælger at fastholde sin vurdering, skal borgerens bemærkninger tilføjes, således at de kan
indgå i den samlede vurdering. Der skal således foreligge et
dokument – ressourceprofilen – som danner grundlag for
kommunens skriftlige beskrivelse af borgerens arbejdsevne.
Planer og andre af de omtalte lovpligtige dokumenter understøtter myndighedernes pligt til at anlægge en helhedsorienteret bedømmelse af borgernes sociale problemer og behov.
Der er tale om en formalisering af den metode, der bør følges.
Ved at opstille formelle rammer for dette arbejde forebygges,
at væsentlige problemer overses, samtidig med at myndighederne får en skabelon, hvorover den ofte ganske komplicerede
vurdering skal foregå. Herudover medvirker denne særlige
proces til at sikre, at reglerne om partshøring, begrundelse,
dialog og kontinuitet efterleves, samtidig med at myndigheden
opfylder sin forpligtelse til at føre kontrol med, at borgerne
opfylder betingelser for at få hjælp.
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C) Helhedsprincippet
Den konkrete udformning af handleplaner og vurderinger
bør ske under hensyntagen til, at deres funktion er at understøtte
nogle grundlæggende socialretlige metodekrav. Udformningen
skal ske individuelt og bør ikke udvikle sig til en fast og ufravigelig rutine. Dette forhold kan ikke understreges nok, idet der
i selve planbegrebet ligger en betydelig tilskyndelse til at uniformere og standardisere arbejdet. Planer og vurderinger skal
naturligvis ikke udarbejdes blot for at opfylde et produktionsmål, men skal være et arbejdsredskab for myndighederne i
bestræbelserne på at yde borgeren en individuel og tilpasset
hjælp. Planen skal derfor afspejle den helhedsvurdering, myndighederne har anlagt og bygge på de oplysninger, der i den
forbindelse er tilvejebragt. Borgerens synspunkter skal ligeledes
fremgå af dokumentet. Et ikke uvæsentligt formål med planerne
er at dokumentere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt.
Dette kontrolformål skal ligeledes være tilgodeset ved udformningen, men må dog ikke overskygge de øvrige hensyn og naturligvis ikke blive et hovedformål med planerne. Endelig skal
planernes funktion som bevis for, at borgeren har ret til bistand,
tages i betragtning, når planen skrives.
5) Tilsidesættelse af reglerne om helhedsbedømmelse
Reglerne om helhedsbedømmelse er i høj grad skræddersyet
til socialretlige afgørelser. Der er dog et slægtskab med traditionelle forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler. Reglerne
må navnlig ses som en formalisering af officialprincippet samt
en uddybning og tilpasning af kravene om partshøring, begrundelse og vejledning til det sociale område. Der er med
andre ord tale om regler, der medvirker til at skabe en garanti
for, at afgørelserne bliver materielt rigtige
Det følger heraf, at en overtrædelse af reglerne – ud over
ved kritik og tjenstligt ansvar for de pågældende ansatte – kan
sanktioneres med ugyldighed. Bebyrdende afgørelser må som
udgangspunkt antages at blive ugyldige, hvis disse regler er
overtrådt. Begunstigende afgørelser bliver derimod ikke ugyldige.
I U 1995.151 V underkendtes i overensstemmelse hermed
en tvangsanbringelse af et barn uden for hjemmet, da planen
for barnets ophold ikke opfyldte betingelserne i den dagældende bistandslovs § 66 b, stk. 2, idet den hverken indeholdt
en angivelse af den forventede varighed af anbringelsen eller
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en beskrivelse af den påtænkte behandling af barnet og ej
heller en angivelse af, hvilke foranstaltninger der påtænktes
iværksat for familien.
Ankestyrelsen statuerede i SM D-18-00, at en afgørelse om
at standse sygedagpenge til en borger efter ca. et års sygdom
var ugyldig, fordi kommunen ikke inden 8 uger efter første
henvendelse om hjælp havde foretaget en skriftlig helhedsvurdering som foreskrevet i LOR §§ 6 og 7. I SM D-5-00 og SM
D-10-00 gav Ankestyrelsen udtryk for, at tilsidesættelse af
kravet i sygedagpengelovens § 24, stk. 2, om en opfølgningsplan kan føre til ugyldighed.
I SM A-40-03 annullerede såvel det sociale nævn som
Ankestyrelsen en afgørelse om at standse udbetaling af revalideringshjælp, fordi borgeren ikke fulgte uddannelsesplanen.
Afgørelsen ansås for ugyldig, fordi kommunen ikke havde udarbejdet en ressourceprofil med henblik på at vurdere borgerens arbejdsevne og muligheder for anden hjælp, inden hjælpen blev standset.
I SM A-29-03 underkendtes en afgørelse om aktivering af
en mand på en produktionsskole som ugyldig. Manden selv
ønskede aktivering i en privat forening, hvilket var baggrunden for, at han klagede. Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen
vægt på, at kommunen ikke havde foretaget helhedsvurdering
i henhold til retssikkerhedslovens §§ 5-7 i forbindelse med
ansøgers kontanthjælpsansøgning. Den manglende helhedsvurdering havde udelukket inddragelse af andre foranstaltninger end aktivering, og i forbindelse med den første samtale,
hvor beslutningen om aktivering blev truffet, var ansøgers
ønsker og motivation ikke inddraget. Ankestyrelsen lagde
endvidere vægt på, at beslutningen om aktivering var truffet
på et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, idet forløbet forud
for ansøgningen ikke var nærmere beskrevet, herunder forløbet af løntilskudsjobbet, samt om der havde været sammenhæng mellem sygeperioden og det pågældende arbejde samt
dets ophør. Ankestyrelsen fandt dog ikke grundlag for at
hjemvise sagen, da kommunen i mellemtiden havde bevilget
borgeren revalideringshjælp.
I FOB 2002.313 erklærede ombudsmanden sig enig med
Ankestyrelsen i at opfølgningsbestemmelserne i, § 24 i sygedagpengeloven og bestemmelserne i §§ 4-7 i retssikkerhedsloven er garantiforskrifter.
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D) Dialogprincippet
En bebyrdende afgørelse kan undtagelsesvis opretholdes
som gyldig, hvis fejlen må anses for konkret uvæsentlig. I SM
D-10-00 fandt Ankestyrelsen således ikke, at undladelse af at
gennemføre en personlige samtale i forbindelse med opfølgning i henhold til § 24, stk. 1, i sygedagpengeloven skulle
medføre ugyldighed, fordi lønmodtageren havde været i tæt
telefonisk kontakt med kommunen under opfølgningen.
Er overtrædelsen af kravet om helhedsbedømmelse sket i
forbindelse med et helt eller delvis afslag på at yde hjælp, vil
ugyldighed blot føre til, at sagen skal genoptages af kommunen. Bliver det sandsynliggjort, at en efterlevelse af reglerne
ville have ført til, at borgeren havde fået en anden hjælp end
den afslåede hjælp, vil myndigheden skulle erstatte borgerens
tab eller eventuelt give realudligning efter samme retningslinjer, som gælder, når der foreligger rene vejledningsfejl, se SM
C-021-04 og SM C-022-04 samt ovenfor kapitel 8, C.

SM D-10-00

Erstatning

D) Dialogprincippet
1) Retssikkerhedslovens § 4
De almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring, repræsentation og partsaktindsigt suppleres med en række bestemmelser om borgerens ret til medvirken i sociale sager.
Reglerne er udtryk for et generelt princip om dialog mellem
myndighed og borger både i forbindelse med myndighedernes
afgørelser og som et led i den løbende opfølgning.
Retssikkerhedslovens formål er at sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler
sager, jf. LOR § 1, nr. 1. Borgerne skal endvidere have mulighed for at medvirke ved behandlingen af deres sag. Kommunen skal derfor tilrettelægge behandlingen af sagerne på en
sådan måde, at borgerne kan udnytte denne mulighed, jf. LOR
§ 4.
Hvor de traditionelle forvaltningsretlige krav til medbestemmelse bygger på et ideal om, at partens medindflydelse sikrer en
korrekt og dækkende oplysning af sagen, er idegrundlaget bag §
4 bredere, mere sammensat, men også mindre konkret. Borgeren skal ikke alene inddrages for at sikre, at myndigheden forstår borgerens situation, men også for at befæste borgerens
autonomi og (med)ansvar for egen situation.
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Sagsbehandlingen skal udtrykke respekt for borgerens opfattelse af sin egen situation. De faglige og juridiske overvejelser, myndigheden gør sig, skal derfor fremlægges for borgeren
med henblik på, at denne kan argumentere ud fra sin egen
opfattelse af sit liv og sin situation.
En afgørelse fra Ankestyrelsen – SM A-21-03 – kaster lys
over tankegangen bag kravet om respekt for borgeren. I afgørelsen kritiserede Ankestyrelsen og det sociale nævn, at en
kommune uden videre havde henvist en 18 år gammel pige,
der modtog kontanthjælp, til at søge om optagelse på en af 4
produktionsskoler. Da pigen, som tidligere havde været på
produktionsskole i et år, i stedet uopfordret søgte forskellige
stillinger, afslog kommunen ansøgningen om kontanthjælp
med henvisning til, at hun havde nægtet at deltage i aktivering.
Pigens ønske var at blive optaget på pædagogisk grunduddannelse. Hun havde imidlertid fået afslag på grund af for lidt
erhvervserfaring. Pigen selv og hendes mor mente ikke, at
endnu et år på en produktionsskole ville give den fornødne
kvalificerende erhvervserfaring Det viste sig, at der kun var
plads på en af de produktionsskoler, hun var blevet henvist til,
og på denne befandt sig mange stofmisbrugere, som pigens
mor havde brugt mange kræfter på at holde pigen væk fra.
Senere lykkedes det pigen selv at skaffe sig en aktiveringsplads i en børnehave. Ankestyrelsen mente, at pigen havde ret
til kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen. Styrelsen anførte, at kommunens henvisning til optagelse på produktionsskole var sket uden forudgående vurdering af, om der var
dispensationsmulighed til endnu et år på produktionsskole, og
uden vurdering af, om endnu et år på produktionsskole ville
forbedre hendes muligheder for at få den uddannelse, hun
ønskede. Både nævnet og Ankestyrelsen anførte, at ansøger
burde have været inddraget i sagens behandling, jf. LOR § 4.
Sagt lidt mere direkte, kommunen tog ikke pigens egne synspunkter og ønsker alvorligt og overså derfor både en aktiveringsmulighed og mulighed for på længere sigt at skaffe hende
en relevant arbejdsmarkedsmæssig kvalifikation.
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D) Dialogprincippet
Der ligger i dialogprincippet en forpligtelse for forvaltningen til at lytte til borgerens ønsker. Dette er dog ikke det samme, som at borgerens ønsker altid skal imødekommes, jf. SM
A-35-02, hvor Ankestyrelsen stadfæstede en kommunal afgørelse om aktivering, selv om borgeren selv havde skaffet sig
en anden aktivering. Styrelsen fandt, at kommunens forslag
var mindst lige så egnet som det, borgeren havde fundet, til at
opnå arbejdsmarkedstilknytning. I SM C-032-03 anså Ankestyrelsen det for en fejl, at kommunen ikke havde inddraget
borgerens argumenter i sagsbehandlingen. Sagen drejede sig
om bevilling af ramper som boligindretning til en kvinde, som
havde leddegigt og brugte kørestol. Kvinden ønskede af forskellige grunde løse ramper, mens kommunen bevilgede faste
ramper. Af sagens oplysninger kunne det ses, at kommunen
slet ikke havde overvejet ønsket om løse ramper. Ankestyrelsen fandt dog ikke, at denne fejl skulle medføre ugyldighed.
Beslutningsprocessen skal være åben og gennemskuelig for
borgeren, for at denne kan føle sig tryg ved det resultat, sagsbehandlingen munder ud i. De grunde, myndigheden har for at
træffe afgørelse, skal derfor lægges klart og tydeligt frem.
Efter omstændighederne er myndighederne derfor forpligtet til
at give en sprogligt tilpasset og indholdsmæssigt uddybet begrundelse i forhold til begrundelsespligten i forvaltningslovens
§§ 22-24.
En god dialog forudsætter endvidere, at der er god personlig kontakt mellem borger og myndighed. Dette indebærer, at
borgeren kun skal have en enkelt eller få sagsbehandlere, og at
kommunikationen i en vis udstrækning skal have personlig
karakter. Opstår der mistillid mellem borger og sagsbehandler,
bør borgeren inden for rimelighedens grænser kunne vælge en
ny sagsbehandler.
I SM A-29-03 bebrejdede Ankestyrelsen en kommune, at
den blot havde affærdiget tanken om at skaffe en 62-årig mand
et fleksjob uden at have inddraget ham. Bl.a. kunne der være
holdt møde med ham for at drøfte mulighederne for revalidering, arbejdsprøvning og fleksjob. Se også SM P-030-04.
En væsentlig forudsætning for en reel dialog mellem borger og myndighed er, at borgeren har overblik over sit mellemværende med forvaltningen. Kommunen bør derfor regelmæssigt og mindst en gang om året orientere borgeren om
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sagens status, herunder om den gæld, borgeren eventuelt måtte
have oparbejdet hos myndigheden.
Ifølge forslagsbemærkningerne til retssikkerhedsloven skal
dialogprincippet også udmøntes i en organisering af forvaltningens arbejde, der gør det muligt for borgeren at medvirke
aktivt. Sagsbehandleren bør således have en vis beslutningskompetence og dermed beføjelse til at forhandle eller mægle
sig frem til resultater, borgeren kan tilslutte sig. Borgeren bør
have lejlighed til forholdsvis ubesværet at få sagsbehandleren i
tale. Rådhuset skal være handicaptilgængeligt osv.
En afgørende forudsætning for borgerens forståelse for sagens forløb og udfald er, at eventuelle interne retningslinjer
for sagernes behandling bliver bekendtgjort for borgeren. I
forvejen har borgeren krav på aktindsigt i sådanne retningslinjer, jf. OFL § 8, stk. 1, nr. 4. Dialogprincippet indebærer, at
forvaltningen på eget initiativ skal udleverer, dem til borgeren
eller i hvert fald giver ham oplysning om indholdet.
Dialogprincippets juridiske hovedelementer er, at myndighederne normalt skal høre parten om både sagens faktiske og
retlige aspekter, at myndighedens kontakt ikke kan begrænse
sig til skriverier, men i en vis udstrækning skal være af personlig karakter, at borgeren skal have en bestemt sagsbehandler, at borgeren skal kunne bede om en ny, at myndigheden
skal være lydhør over for borgerens ønsker, samt at myndighedens beslutningsproces skal være åben for borgeren.
Dialogprincippets omfang og indhold er upræcist beskrevet
i reglerne og er fortsat ikke afklaret i praksis. Navnlig står det
hen, om princippet indebærer, at den almindelige partshøringspligt efter forvaltningslovens § 19 er udvidet til at omfatte sagens juridiske aspekter, samt om princippet giver borgeren ret til at få møder med bestemte personer i forvaltningen. I
FOB 2001.421 gav ombudsmanden udtryk for, at en borger
havde krav på aktindsigt i lægekonsulentudtalelser på baggrund af princippet i retssikkerhedslovens § 4. Disse udtalelser
er ellers undtaget fra partsaktindsigt, men da de udgør en væsentlig del af grundlaget for myndighedens retlige bedømmelse af sagen, mente ombudsmanden ikke alene, at de burde
være undergivet partsaktindsigt, men tillige, at det ville være
bedst stemmende med § 4, at borgeren blev gjort bekendt med
indholdet af lægekonsulentudtalelserne forud for afgørelserne.
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D) Dialogprincippet
I KEN nr. 11197 af 29. februar 2000 bad en kvinde, der
havde søgt om førtidspension, om at deltage i et pensionsmøde, hvor hendes sag blev behandlet. Kommunen afslog og
henviste bl.a. til, at hun havde haft hele dokumentationsmaterialet til rådighed og haft adgang til både mundtligt og skriftligt at argumentere for sine synspunkter. Kvinden vidste fra
andre førtidspensionssager, at det kan være fuldstændig afgørende for sagens udfald, at de personer, der skal træffe afgørelsen, har mulighed for ved selvsyn at danne sig et indtryk af
ansøgeren, ligesom det kan være afgørende, at ansøgeren ud
over gennem skriftlige bemærkninger også får mulighed for
sammen med en bisidder at fremkomme med mundtlige uddybninger direkte over for beslutningstagerne. Hun mente, at
hendes krav kunne støttes på retssikkerhedslovens § 4. Ankestyrelsen mente imidlertid ikke, at ansøgeren havde et retskrav
efter retssikkerhedslovens § 4 på at møde pensionsnævnets
deltagere, før der blev truffet afgørelse i hendes sag. Ankestyrelsen formulerede sin afgørelse således:
»...
Begrundelsen var, at det fremgår af lovbemærkningerne, at formålet med
§ 4 er at lovfæste gældende ret, da det følger af god forvaltningsskik, at
forvaltningen i et samspil med borgeren skal forsøge at løse sociale problemer.
Det fremgår ikke af lovens forarbejder, hvordan lovgiver konkret har
tænkt at princippet skal udmøntes. Det må derfor antages, at kommunalbestyrelsen ud fra egne lokale prioriteringer og muligheder afgør, hvordan inddragelsen af borgerne skal ske for at opfylde lovens formål, herunder hvilken eller hvilke personer, som borgeren har krav på at have
kontakt med i kommunen.
Begrundelsen var yderligere, at det følger af de gældende forvaltningsretlige regler og langvarig praksis i forhold til kollegialt sammensatte forvaltningsmyndigheder, at en part ikke kan forlange at få lejlighed
til at udtale sig for det samlede nævn, men alene har krav på at udtale sig
over for en repræsentant for nævnet. Tilsvarende principper må antages
at gælde, når en kommune har valgt at træffe afgørelse ved behandlingsmøder i et kommunalt pensionsnævn.
I forhold til § 4 kunne det yderligere bemærkes, at bestemmelsen skal
ses som et supplement til reglerne i forvaltningsloven. Af forvaltningsloven følger bl.a. reglerne om partshøring, krav på vejledning, retten til at
lade sig repræsentere af andre, retten til aktindsigt og retten til at få sin
sag sat i bero med henblik på at afgive en udtalelse.«

Afgørelsens begrundelse viser tydeligt, at bestemmelsens
upræcise formulering skaber usikkerhed. Afgørelsen er efter
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29. februar 2000

Ret til møde?
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min mening ikke helt loyal over for formålet med § 4. Det er
åbenbart forkert, når det fremhæves, at kommunalbestyrelsen
selv kan bestemme, hvordan borgerinddragelsen skal ske.
Forarbejderne siger ganske klart, »at kommunen og amtskommunen skal tilrettelægge sin administration på en sådan
måde, at borgeren kan udnytte sin mulighed for at få indflydelse«. Om dette synspunkt bør føre til, at borgeren har et krav
på at kunne mødes med det besluttende organ, om borgeren
har krav på at få et møde med en repræsentant for kommunen,
eller om borgerens ønske om et møde med nævnet blot i almindelighed skal imødekommes, kan diskuteres. Det er imidlertid indiskutabelt, at forvaltningen er begrænset i sin mulighed for at organisere sagsbehandlingen. Den skal være borgervenligt indrettet. Se SM P-030-04.

Sager om børn
og unge

2) Specialregler om dialog
Den sociale lovgivning indeholder mange specialregler, som
pålægger myndighederne at inddrage borgerne i den konkrete
sagsbehandling. Nogle regler gentager, hvad de generelle
regler i forvejen siger. Andre udvider pligten til at føre dialog
eller har en præciserende karakter.
Inden børn og unge-udvalget træffer afgørelse om tvangsforanstaltninger over for børn og unge, skal indehaveren af
forældremyndigheden, barnet eller den unge, advokaten og
eventuelt anden bisidder have lejlighed til at udtale sig over
for børne og unge-udvalget. Tilbud til barnet eller den unge
kan dog undlades, hvis barnet er under 12 år, eller hvis det må
antages at være til skade for barnet eller den unge, jf. servicelovens § 74, stk. 2.
Ifølge § 72 i samme lov skal parterne i tvangssager vedrørende børn og unge have tilbud om gratis advokatbistand under sagen. Kommunen skal inden sådanne tvangsafgørelser
desuden give forældremyndighedsindehaveren, den unge samt
plejeforældre oplysning om retten til partsaktindsigt efter
forvaltningsloven samt om retten til at udtale sig om sagen,
forinden der træffes afgørelse, jf. servicelovens § 73.
Reglerne i §§ 72-74 gælder også ved sagens behandling i
Ankestyrelsen jf. SL § 168, stk. 4.
Ifølge § 48 i samme lov skal der, forinden der træffes afgørelse om hjælpeforanstaltninger over for børn og unge eller
om ophør af sådanne foranstaltninger, finde en samtale sted
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D) Dialogprincippet
med barnet og den unge herom. Samtalen kan undlades af
hensyn til barnets modenhed eller sagens karakter. I så fald
skal barnets holdning til afgørelsen søges tilvejebragt.
Den handleplan, der skal udarbejdes for børn og unge, der
har begået voldskriminalitet og anden alvorlig kriminalitet,
eller som har et behandlingskrævende stofmisbrug, skal udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie, jf. servicelovens § 140, stk. 2 og 3.
En indstilling om anbringelse af et barn eller en ung uden
for hjemmet skal indeholde en redegørelse for barnets eller
den unges holdning til den påtænkte foranstaltning, jf. servicelovens § 59, nr. 5. Tilsvarende skal en indstilling om ikke at
hjemtage et allerede fjernet barn indeholde barnets eller den
unges holdning til den påtænkte foranstaltning, jf. SL § 61.
Over for personer med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne har kommunen en generel omsorgspligt, jf. SL § 82,
stk. 1. Pligten indebærer, at myndighederne skal påse, om der
er pårørende eller andre, der kan varetage den pågældendes
interesser. I denne forbindelse skal myndighederne være opmærksomme på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge, jf. SL § 82, stk. 2.
Reglerne om hjemmehjælp findes i kapitel 16 i serviceloven. Kommunen træffer afgørelse om tildeling af hjælp efter
§§ 88 og 89. Til brug for afgørelsen skal der udarbejdes et
skema, som indeholder oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og hvilken periode hjælpen gælder. Skemaet skal udfyldes sammen med ansøgeren,
jf. SL § 89, stk. 2. For plejehjemsbeboere gælder en tilsvarende ordning, der dog er udvidet til at omfatte den samlede plan
for pleje- og omsorgsindsatsen. Skemaet skal i dette tilfælde
udfyldes sammen med ansøgeren, nærmeste pårørende og
eventuelt ansøgerens egen læge, jf. SL § 89, stk. 3.
Indstilles en person med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne til tvangsmæssig optagelse i et botilbud,
skal kommunen anmode statsforvaltningen om at beskikke
pågældende en værge, jf. SL § 131, stk. 4. I disse sager og
sager om tvangstilbageholdelse i boligen skal kommunen
endvidere sørge for, at personen får bistand fra en advokat til
at varetage sine interesser. Myndighederne betaler udgifterne
til advokaten, jf. SL § 132.
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Handleplaner efter SL § 141 bør udarbejdes ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med
denne, jf. § 141, stk. 4. Opfølgning af sager efter serviceloven
skal ligeledes så vidt muligt ske i samarbejde med modtageren, jf. SL § 150.
Lov om aktiv socialpolitik indeholder – på linje med retssikkerhedslovens § 4 – en forpligtelse for myndighederne til at
sørge for, at modtageren »ud fra sine behov og forudsætninger
(skal) have mulighed for indflydelse og medansvar ved tilrettelæggelsen af hjælpen«. Revalideringshjælp skal ifølge LAS §
47, stk. 1, tilrettelægges i samarbejde med revalidenden, med
hvem kommunen ligeledes udarbejder en jobplan, jf. LAS § 50.
Beskæftigelsesindsatsloven indeholder adskillige regler om,
at myndighederne og de pågældende borgere periodisk har individuelle samtaler med henblik på at understøtte borgerens jobsøgning, se navnlig §§ 14, 15 og 16. Tilbud efter denne lov skal
gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger, jf. § 22.
I sager, hvor der skal udarbejdes en arbejdsevnevurdering,
skal kommunen udarbejde en ressourceprofil. Den samlede
beskrivelse og vurdering af ressourcer, udviklingsmuligheder
og barrierer skal forelægges for borgeren. Hvis borgeren er
uenig i beskrivelser og vurderinger, skal kommunen tage stilling til, om der er grundlag for at fastholde den foreløbige beskrivelse og vurdering på trods af uenigheden. Hvis kommunen
vælger at fastholde, skal borgerens bemærkninger tilføjes, således at de kan indgå i den samlede vurdering af arbejdsevnen, jf.
bekendtgørelse nr. 552 af 19. juni 2003 § 7, stk. 8. Herefter
foretager kommunen den endelige arbejdsevnevurdering og den
derpå følgende afgørelse af, hvilke konkrete jobfunktioner den
kan omsættes i, eller om der skal gives tilbud om forbedring af
arbejdsevnen, jf. bekendtgørelsens §§ 8 og 9.
Førtidspension afgøres ifølge pensionslovens § 19 på
grundlag af en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, en redegørelse for den pågældendes ressourcer, en
faglig forklaring på, hvorfor den pågældendes arbejdsevne er
varigt nedsat, en faglig forklaring på, at arbejdsevnen ikke
lader sig anvende til selvforsørgelse, samt en angivelse af de
arbejdsfunktioner, den pågældende anses at kunne udføre. I
dette grundlag indgår, som det ses, en arbejdsevnevurdering,
hvoraf borgerens egen opfattelse af ressourcerne fremgår. Inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om førtidspension,
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skal borgeren have tilbud om i et møde at udtale sig over for
den eller de personer, der skal træffe afgørelse i sagen, jf. pensionslovens § 20, stk. 3. Denne bestemmelse blev indsat i
loven i 2001 og ændrede dermed i denne sammenhæng Ankestyrelsens ovennævnte afgørelse KEN 11197. Se nu SM P030-04.
Ifølge sygedagpengelovens § 24, stk. 1, skal kommunen
senest efter 8 uger og dernæst mindst hver 8. uge tage dagpengemodtagerens forhold op til vurdering med henblik på,
om der er behov for behandling, optræning, revalidering eller
andre former for bistand. Dette skal ske i samarbejde bl.a. med
dagpengemodtageren. Før den første kontakt skal kommunen
tage stilling til, om karakteren af den sikredes sygdom eller
den sikredes sygdomsfrekvens kræver, at den sikrede indkaldes til en personlig samtale. Jf. § 24, stk. 2.
Typisk føjer specialreglerne ikke noget afgørende nyt til
det, der følger af dialogprincippet. Regler, der sikrer parten ret
til at deltage i møde med det besluttende organ, ret til gratis
advokat samt ret til at kommentere kommunens foreløbige
vurdering af sagen har dog selvstændig betydning, idet det
ikke med sikkerhed kan hævdes, at dialogprincippet giver
borgeren disse rettigheder.
3) Tilsidesættelse af regler om dialog
I lighed med reglerne i forvaltningsloven om partsmedvirken
må den sociale lovgivnings regler om dialog anses for garantiforskrifter. Tilsidesættelser må derfor som udgangspunkt medføre, at bebyrdende afgørelser bliver ugyldige. At borgeren
ikke er blevet inddraget, men alligevel har fået en begunstigende afgørelse, kan ikke føre til ugyldighed. Det ville jo være
at anerkende, at forvaltningen kunne benytte sin egen tilsidesættelse af borgerens ret til at øve indflydelse til at fortryde og
tilbagekalde en afgørelse.
I praksis er der en del afgørelser, der statuerer ugyldighed i
overensstemmelse med det beskrevne udgangspunkt. Standsning af sygedagpenge blev således i SM F-007-01 anset for
ugyldig, bl.a. fordi borgeren ikke var blevet inddraget efter
retssikkerhedslovens § 4. Den manglende inddragelse bestod i,
at kommunen havde forsømt at partshøre pågældende over
helbredsattester fra egen læge og over oplysninger fra en sygeplejerske på et lokalcenter. Se også SM D-26-03.
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I SM D-8-03 ansås en kommunal afgørelse om ikke at forlænge sygedagpengeretten, selv om den materielt var udløbet
2. august 2002, for ugyldig. Baggrunden var, at dagpengemodtageren var blevet sygemeldt i begyndelsen af januar
2001. Den 5. april 2001 udtalte partens egen læge, at der var
behov for socialmedicinske foranstaltninger for at bringe vedkommende tilbage til arbejdsmarkedet. Den 20. juli modtog
kommunen oplysninger fra hospitalet. Den 17. september indkaldte kommunen dagpengemodtageren til møde den 17. oktober 2001. Ankestyrelsen fandt, at han burde være blevet indkaldt til opfølgningssamtale efter dagpengelovens § 24, stk. 2,
langt tidligere end 17. oktober. Da det ikke kunne afvises, at
der kunne være sket en afklaring af erhvervsevnen før udløbet
af dagpengeretten, hvis opfølgningen havde været mere intensiv, blev afgørelsen derfor anset for ugyldig.
I SM C-54-00 påklagede moderen til en pige, der var anbragt uden for hjemmet, en kommunal afgørelse om, at pigen
skulle i behandling med væksthormoner. Nævnet behandlede
sagen uden at tage kontakt med pigens far, som havde del i
forældremyndigheden, men ikke boede sammen med hende,
og bestemte, at pigen ikke skulle behandles. Ankestyrelsen
ophævede denne afgørelse under henvisning til, at faderen
burde have været inddraget i sagen, og hjemviste sagen til ny
behandling i nævnet. I SM C-33-01 ophævedes en børn og
unge-udvalgsafgørelse om overvåget samvær, bl.a. fordi hverken moderen eller hendes advokat forud for udvalgets møde
havde fået at vide, at mødet ud over fortsat anbringelse af
barnet skulle omhandle overvågning af samværet.
I U 2005.2489 H opretholdt Højesteret en afgørelse om at
standse udbetalingen af sygedagpenge, uanset at der ikke i
kommunen var foretaget en helhedsvurdering eller lavet en
opfølgningsplan. Disse mangler fandt Højesteret ikke »i sig
selv kan føre til, at kommunens afgørelse om at standse udbetalingen af sygedagpenge er ugyldig«. Formuleringen kunne
tyde på, at Højesteret ikke mente, at der var tale om garantimangler og dermed, at manglerne slet ikke kunne sanktioneres
med ugyldighed. Højesteret konstaterede imidlertid også, at
manglerne ikke havde betydning for rigtigheden af kommunens afgørelse. Denne bedømmelse af manglernes konkrete
væsentlighed indikerer, at Højesteret mente, at fejlene efter
deres art kunne føre til ugyldighed, og at opretholdelsen af
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afgørelsen som gyldig skyldtes, at mangelen ansås for uvæsentlig. Dommen må trods den sproglige uklarhed opfattes
således, at de her omhandlede mangler er garantimangler.
Anses fejlen for konkret uvæsentlig, opretholdes bebyrdende afgørelser som gyldige. I U 2000.1228 V havde et børn og
unge-udvalg truffet beslutning om anbringelse af en pige uden
for hjemmet. Inden Ankestyrelsens afgørelse i sagen fyldte
pigen 15 år, og hun fik dermed selvstændig partsstatus. Under
sagens behandling for Ankestyrelsen havde hun ikke fået
beskikket advokat. Landsretten mente, at Ankestyrelsen havde
begået en fejl ved ikke at tillægge pigen partsstatus. Da hun
under sagens behandling for landsretten havde fået beskikket
advokat og havde haft lejlighed til at udtale sig, og da landsrettens behandling af sagen, der skete under medvirken af
børnesagkyndige, ikke var begrænset i prøvelsen af, om betingelserne for anbringelsen uden for hjemmet var opfyldt, ophævedes Ankestyrelsens afgørelse ikke som ugyldig. I SM C48-02 opretholdtes en tvangsanbringelse ligeledes som gyldig,
til trods for at moderen til de to børn, der blev fjernet, ikke fik
mulighed for at give møde i Ankestyrelsen, fordi hun på grund
af varetægtsfængsling var forhindret heri. De to piger – på
henholdsvis 12 og 14 år – og moderens advokat var til stede
under mødet. Landsretten fandt ikke fejlen væsentlig og opretholdt afgørelsen som gyldig. Se også SM C-042-01, SM D4-02 og 30-04.
Om underkendelsen sker, fordi de særlige socialretlige regler om dialog er blevet tilsidesat, eller fordi der – også – er
sket en overtrædelse af forvaltningslovens regler om partsmedvirken eller det almindelige officialprincip, er ikke altid
klart. I SM A-11-03 ansås en afgørelse om aktivering af en
kontanthjælpsmodtager eksempelvis for ugyldig, fordi der
ikke var foretaget helhedsvurdering, fordi der ikke forelå et
tilstrækkeligt oplysningsgrundlag, samt fordi ansøger ikke på
en rimelig måde havde haft mulighed for at medvirke ved
sagens behandling. I flere af de forannævnte sager skelnes der
ikke skarpt imellem, om der foreligger en overtrædelse af
forvaltningslovens § 19, eller om retssikkerhedslovens § 4 er
overtrådt. Der kan spores en tendens til, at det anses for alvorligere, hvis også de almindelige forvaltningsretlige regler er
blevet tilsidesat.
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1) Generelle regler om notatpligt
I alle offentlige sager spiller notatpligten en betydelig rolle.
Denne forpligtelse bygger på en ulovbestemt retsgrundsætning, jf. bl.a. Folketingets Ombudsmands beretning 2000, side
261.
Dele af pligten er lovfæstet. Mest kendt er offentlighedslovens § 6, som har følgende ordlyd:
»§ 6. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens
afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger,
gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt
oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.«

§ 6 dækker kun en lille del af de forhold, som skal noteres
ned. Bestemmelsen har direkte sammenhæng med retten til
aktindsigt og tjener det formål at sikre aktindsigt i oplysninger, som ellers ikke ville blive skrevet ned. Den gælder kun i
afgørelsessager, kun for rent offentlige forvaltningsmyndigheder og omfatter alene pligt til at notere faktuelle oplysninger.
Andre forhold, såsom lægekonsulentvurderinger, mundtligt
meddelte afslag eller mundtlige bevillinger, modtagelse af
mundtligt samtykke til indhentelse af fortrolige oplysninger,
udlevering af sagsakter til andre myndigheder, aftaler om
møde, referater af samtaler i sager, der ikke er afgørelsessager,
sagsbehandlerens interne overvejelser osv. skal også være
nedfældet på skrift i sagen. Alle væsentlige ekspeditioner skal
fremgå af sagen.
Som en naturlig udløber af notatpligten har myndighederne
endvidere pligt til at opbevare kopi af de breve, de selv har
sendt til borgerne, samt opbevare de breve, erklæringer osv.,
der er blevet sendt udefra til forvaltningen.
Der er flere gode retlige grunde til, at myndighederne har
notatpligt mv. For det første er en (omhyggelig) skriftlig fastholdelse af de ekspeditioner, der er foretaget i sagen, og af de
oplysninger, der ikke kan ses af sagens øvrige dokumenter, en
forudsætning for, at myndighederne selv kan huske sagen. I
denne henseende er det ikke tilstrækkeligt, at sagsbehandleren
kan huske, hvad der er sket. Sagen skal kunne behandles, også
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efter at sagsbehandleren er holdt op, har fået ny funktion, og
når sagsbehandleren er fraværende på grund af ferie eller sygdom osv. Andre skal kunne overtage sagen og behandle den
uden at være afhængig af en mundtlig overleveringsforretning
fra den forrige sagsbehandler. Dette hensyn kan kaldes det ordensmæssige hensyn.
For det andet skal sagen kunne dokumenteres over for
myndigheder eller personer. som fører kontrol med, at sagerne
bliver behandlet forskriftsmæssigt. Alle væsentlige ekspeditioner skal fremgå af sagen. Administrative klageinstanser, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen og domstolene skal
kunne se. hvorledes sagens forløb har været, om alle lovpligtige ekspeditioner er foretaget, hvad begrundelsen for den trufne afgørelse har været, hvilke meddelelser. der er givet parten
om hans pligt til at oplyse om ændrede forhold. Påstår en
borger. at han ikke har fået underretning efter persondatalovens §§ 28 og 29 om sine rettigheder, at han ikke er blevet
partshørt, at han ikke har modtaget en indkaldelse til møde
osv., og fremgår det heller ikke af sagens journal eller øvrige
dokumenter, savner kontrolinstansen dokumentation for. at
myndigheden har opfyldt sin del af sagsbehandlingen. Resultatet kan meget vel blive. at myndigheden kommer i bevisproblemer. Dette er dokumentations- eller kontrolhensynene bag
pligten.
Endelig er notatpligt krævet af hensyn til borgerens ret til
aktindsigt eller partsaktindsigt. Borgeren har ifølge forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven ret til at se
dokumenter og/eller registreringer i sager i det offentlige.
Denne ret kan vanskeligt håndhæves. hvis oplysningerne ikke
er fældet ned nogetsteds, men blot befinder sig i sagsbehandlerens hoved. Dette er aktindsigtshensynet.
Notatpligten virker i visse situationer også som en retsbeskyttelse af den ansatte. I disse tilfælde bliver der for så vidt
tale om den ansattes ret til at kunne dokumentere sin andel af
og ansvar for sagens behandling.
Som supplement både til notatpligten og pligten til at give
aktindsigt gælder en forpligtelse til. at breve og andre dokumenter journaliseres (registreres) hos myndigheden på en
overskuelig måde. og at denne journalisering sker så hurtigt
som muligt. Det er for så vidt de samme grunde. der understøtter selve notatpligten: ordenshensynet, dokumentations279
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hensynet, kontrolhensynet og hensynet til aktindsigt. For staten er der fastsat regler om journalisering i arkivloven. I
kommunerne gælder det som en almindelig ulovbestemt forpligtelse. Denne forpligtelses retlige natur har været omdiskuteret. Selve den grundlæggende pligt til at sørge for en registrering af ind- og udgående post må anses for udslag af gældende ret. Kravene til den nærmere tilrettelæggelse af journaliseringen, hvor hurtigt og hvor omfattende journaliseringen
skal foregå, har ombudsmanden karakteriseret som udslag af
god forvaltningsskik, jf. bl.a. FOB 1993.294.
Hensynene bag notatpligten indebærer endvidere, at oplysninger i sagerne normalt ikke må slettes. Dette gælder for så
vidt også oplysninger, som enten er urigtige, eller som myndigheden ikke har ret til at behandle. Borgerens rimelige ønske
om, at sådanne oplysninger ikke inddrages i sagsbehandlingen, må tilgodeses ved, at oplysningerne berigtiges eller blokeres, jf. SM F-2-03. Myndighederne er heller ikke berettigede til at makulere dokumenter, medmindre der er særlig
hjemmel hertil. En sådan – begrænset – hjemmel findes i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier
og om offentlige arkivers virksomhed.
2) Særlige regler om journalisering i sociale sager
For en del sociale sagers vedkommende er journaliseringspligten mere indgående reguleret i bekendtgørelse nr. 119 af 24.
februar 2005 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders
ressortområder. Bekendtgørelsen gælder blandt andet for kommunernes udbetalinger efter den sociale lovgivning. I hver
kommune skal der foreligge et dokumentations- og regnskabssystem bestående af en journal, et arkiv og en personbog, jf. §
30. Al relevant dokumentation vedrørende ydelser/tilskud til
personer skal journaliseres. Personbogen skal indeholde al
relevant dokumentation eller henvisninger hertil, jf. § 31.
Grundlaget for tildeling af hjælp, beregning, oplysninger om
ændrede forhold, der fører til en ændring af tildelingen eller
udmålingen samt dokumentation herfor, skal fremgå af hver
enkelt sag, jf. § 32.
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Bekendtgørelsen indeholder en deltaljeret beskrivelse af,
hvilke oplysninger der skal fremgå af personbogen. Borgerens
og dennes ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold af betydning for tildeling og udmåling af hjælp skal
fremgå ligesom beregningsmetoden ved udmåling af hjælp.
For personer, der er i aktivering, skal tilbudstypen og tilskuddets art være anført.
Borgeren skal ved sagens start orienteres om, at afgivne
oplysninger vil blive kontrolleret også ved indhentelse af supplerende oplysninger, herunder i elektronisk form. Det skal
kunne ses, hvilken hjælp der er ydet til den enkelte person,
herunder om hjælpen er ydet mod tilbagebetalingspligt. Hvis
der undtagelsesvis ikke ligger sædvanlig dokumentation i sagen, skal årsagen fremgå.
Beror afgørelsen om hjælp på et skøn, skal grundlaget herfor være angivet. De overvejelser og skøn, som i øvrigt ligger
til grund for beslutninger i den enkelte sag, skal fremgå af
journalen, jf. § 45.
På den enkelte sag skal det registreres, hvornår sagen skal
fremtages med henblik på opfølgning og fornyet vurdering, jf.
§ 16, stk. 1.
I sager, hvor kommunen skal tage hensyn til ansøgerens
økonomiske forhold i forbindelse med vurdering af hjælp, kan
kommunalbestyrelsen vælge at fravige reglerne om dokumentation og beslutte, at det ikke er nødvendigt, at der er kopi i
sagen af de bilag, som dokumenterer ansøgerens økonomiske
situation. Det er dog en forudsætning, at sagsbehandleren har
set den nødvendige dokumentation for de økonomiske oplysninger, og at de økonomiske oplysninger samt dokumentationens art er noteret i sagen, jf. § 48.
3) Tilsidesættelse af notatpligten
Tilsidesættelse af notatpligten har ikke direkte betydning for
gyldigheden af den pågældende afgørelse. Fejlen kan derimod
have indirekte betydning, idet bevisbedømmelsen ændrer sig,
når myndigheden har forsømt sin pligt til dokumentation. Har
myndigheden gjort, som den skulle, og lavet omhyggelige
notater om alt væsentligt, tillægges notaterne stor beviskraft.
Er der uenighed under sagen om, hvad der er sket, aftalt, lovet,
indsamlet af oplysninger mv., lægges det, der fremgår af sagens notater, i almindelighed til grund, når ombudsmanden,
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klageinstanser og domstolene skal vurdere sagen. Har myndigheden omvendt tilsidesat pligten til at foretage notat, ændrer bevisbyrden sig og bliver fordelt ligeligt mellem borger
og myndighed. En borgers påstand om at have fået løfte om
hjælp, om, at han har oplyst om en lønstigning, om ikke at
have modtaget dokumenter til partshøring, om ikke at være
blevet indkaldt til et møde, har i denne situation samme troværdighed som myndighedens modstående påstande om ikke
at have lovet hjælp, om ikke at have fået besked om en lønstigning osv. På denne måde spiller tilsidesættelse af notatpligten en rolle for, om afgørelsen bliver underkendt som
ugyldig.
I FOB 1992.40 gjorde en kvinde gældende, at hun havde
haft flere telefonsamtaler med Arbejdstilsynets Feriekontor, og
at hun under samtalerne var blevet lovet, at hun kunne få ca.
5.000 kr. i feriegodtgørelse udbetalt, selv om hun ikke holdt
ferie. Det stod fast, at der havde været ført flere samtaler, og at
de havde handlet om kvindens ret til feriegodtgørelse. Sagsbehandleren bestred, at hun havde givet et løfte som hævdet af
kvinden. Da der ikke var lavet notat om samtalerne, overvejede
ombudsmanden, om han skulle lægge kvindens version af hændelserne til grund. Da der også efter kvindens egen forklaring
bestod en vis usikkerhed med hensyn til, om der var givet en
bindende forhåndsbesked, undlod ombudsmanden at kritisere,
at direktoratet afslog at udbetale de 5.000 kr.
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Kapitel 10. Tilsidesættelse af reglerne
I dette kapitel gennemgås de sanktioner, som kan komme på
tale, hvis forvaltningen ikke overholder de regler og principper, som er beskrevet i bogens første 9 kapitler. De praktisk
relevante sanktioner er ugyldighed, straf, erstatning, godtgørelse, personaleretlige sanktioner samt realudligning. Af disse
er ugyldighed både den praktisk og teoretisk set mest betydningsfulde. Derfor er hovedvægten lagt på at beskrive betingelserne for ugyldighed og ugyldighedsvirkning. Af de øvrige
spiller især erstatning en praktisk rolle for borgerne, mens de
øvrige reaktionsmuligheder set i dette perspektiv er af mere
underordnet betydning. Gennemgangen er prioriteret i overensstemmelse hermed.

A) Ugyldighed
1) Ugyldighedsbegrebet
I retspraksis har der udviklet sig en retsgrundsætning om,
hvornår forvaltningens afgørelser kan underkendes som ugyldige. Det formelle grundlag for denne praksis er grundlovens
§ 63. I forbindelse med domstolenes stillingtagen til forvaltningsafgørelser har der udviklet sig en et mønster for, hvornår
sagen ender med, at afgørelsen bliver kendt ugyldig. Dette
mønster fik fast form efter at dansk forvaltningsrets store
mand, Poul Andersen, i 1924 skrev sin banebrydende afhandling Om Ugyldige Forvaltningsakter. Poul Andersen, som
indtil 1958 var professor ved Københavns Universitet, skrev
disputatsen på grundlag af studier i fransk og tysk forvaltningsret. Siden udviklede og fordanskede han forvaltningsretten, navnlig gennem sin lærebog Dansk Forvaltningsret, som
senest udkom i 5. udgave i 1965. Hans fremstilling af ugyl283
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dighedslæren tog domstolene hurtigt til sig, og siden har principperne om ugyldighed dannet grundlag for såvel domstolenes som andre kontrolinstansers, herunder de sociale klageinstansers, prøvelse af forvaltningsafgørelser.
Der er dog undtagelsesvis taget stilling til forvaltningsafgørelsers ugyldighed i lovgivningen. Et eksempel findes i kapitel
3 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning om omstødelse
af ægteskaber. I en vis forstand er retssikkerhedslovens § 68,
stk. 2, også en lovregulering af ugyldighedslæren, idet det heri
er bestemt, hvilke sanktioner nævnene og Ankestyrelsen er
berettiget til at anvende: stadfæstelse, hjemvisning, ophævelse, ændring eller afvisning. Hjemvisning, ændring og ophævelse udgør tilsammen ugyldighedssanktionen.
Ugyldighed retter sig mod de tilsigtede retsvirkninger af de
afgørelser, der træffes af myndighederne. Ugyldighed kommer
derfor kun på tale i forhold til tilkendegivelser, der har bindende virkninger for borgerne. I forhold til vejledende udsagn,
faktiske handlinger, indstillinger og andre tilkendegivelser
uden bindende retsvirkning er det ikke relevant at tale om
ugyldighed. Sådanne tilkendegivelser kan vise sig at savne
støtte i loven, være afgivet på for tyndt grundlag, en handling
kan være strafbar osv., men det savner mening at tale om, at
dispositionen bliver ugyldig.
En afgørelse anses for ugyldig, når den på grund af retlige
mangler ikke får de tilsigtede retsvirkninger.
Efter denne definition er en afgørelse gyldig, selv om den
ikke får de tilsigtede retsvirkninger, når årsagen hertil ikke er
retlige mangler, men f.eks., at myndigheden er kommet på
bedre tanker og ændrer afgørelsen eller borgeren undlader at
udnytte afgørelsen. Der er heller ikke tale om ugyldighed i de
situationer, hvor en overordnet myndighed beslutter sig for at
ændre en underordnet myndigheds afgørelse, fordi den anses
for uhensigtsmæssig. Udebliver en afgørelses retsvirkninger,
fordi afgørelsen selv bestemmer det, f.eks. fordi der er en tidsbegrænsning eller en betingelse, der er indsat i afgørelsen, indtræder, tales der heller ikke om ugyldighed.
At en afgørelse rent faktisk får virkninger, udelukker ikke,
at den anses for ugyldig. Underkendes en tvangsfjernelse af et
barn som ugyldig, bortfalder de tilsigtede virkninger – at barnet skal bo et andet end sted, end forældrene bestemmer. Af284

A) Ugyldighed
gørelsen kan imidlertid have haft de tilsigtede virkninger i en
periode, indtil afgørelsen bliver annulleret.
I almindelighed indtræder ugyldighedsvirkningen først, når
en dertil kompetent myndighed træffer afgørelse herom. Der
tales om, at afgørelsen er anfægtelig, dvs. at bortfaldet af afgørelsens retsvirkninger forudsætter en autoritativ beslutning
herom. Denne beslutning kan træffes af den samme myndighed, som har truffet afgørelsen, men som oftest træffes ugyldighedsafgørelsen af en anden myndighed, i praksis normalt af
en administrativ klageinstans eller domstolene.
Indtil den ugyldige afgørelse er blevet underkendt, skal den
respekteres af borgerne og af andre myndigheder. Det siger sig
selv, at underordnede myndigheder er nødt til at efterleve
overordnede myndigheders anfægtelige afgørelser. Overordnede myndigheder skal imidlertid også anerkende underordnede myndigheders afgørelser, indtil de bliver erklæret ugyldige. Det samme gælder for sideordnede myndigheder, f.eks.
det kommunale tilsyn eller politiet, som skal bistå med tvangsmæssig gennemførelse af afgørelsen. Personalet hos den pågældende myndighed er ligeledes forpligtet til at efterleve
ugyldige afgørelser. I U 1990.892 H blev Hanstholm Kommune dømt til at efterkomme en afgørelse fra Den Sociale
Ankestyrelse om at udbetale hjælp til opstilling og leje af en
skurvogn for en person, der havde bosat sig i Frøstruplejren i
strid med by- og landzoneloven. Kommunen nægtede at efterkomme afgørelsen og blev derfor sagsøgt af ansøgeren.
Hanstholm Kommune gjorde under sagen gældende, at Ankestyrelsens afgørelse var ugyldig. Højesteret mente ikke, at
afgørelsen led af sådanne mangler, der kunne begrunde, at
kommunen ikke respekterede afgørelsen. Sagen burde imidlertid slet ikke være opstået på baggrund af kommunens nægtelse af at efterkomme de sociale klageinstansers afgørelser.
Det tilkom ikke kommunen at afgøre, om klageinstansernes
afgørelser eventuelt var ugyldige. Kun hvis klageinstansernes
afgørelser led af grove eller åbenbare mangler og de derfor
måtte betragtes som nulliteter, havde kommunen ret til at se
bort fra dem. Nu endte domstolene med at fastslå, at afgørelsen var gyldig, og dermed var denne betingelse naturligvis
ikke opfyldt. Hvis kommunens indsigelse var blevet fulgt,
havde der dog stadig været et problem, idet der ikke var tale
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om en grov eller åbenbar mangel, der kunne berettige kommunen til at undlade at opfylde afgørelsen.
Også U 2005.2489 H belyser begrebet anfægtelighed. I
denne sag havde et socialt nævn hjemvist en sag om standsning af sygedagpenge til ny behandling i den pågældende
kommune, fordi kommunen ikke havde foretaget en helhedsvurdering eller lavet en handlingsplan. Kommunen genbehandlede sagen og nåede i anden omgang til samme resultat
som i første. Denne nye afgørelse blev senere stadfæstet af
Ankestyrelsen og derpå indbragt for domstolene. Højesteret –
i modsætning til Østre Landsret – fandt ikke, at kommunen
var afskåret fra at fastholde den første afgørelse, og støttede
dette resultat på nævnets formulering af hjemvisningsafgørelsen. Både Højesteret og landsretten gik ud fra, at kommunen
havde pligt til at respektere nævnets afgørelse i forbindelse
med sagens videre forløb, men Højesteret læste nævnets afgørelse anderledes end landsretten.
I meget sjældne tilfælde anses en ugyldig afgørelse for en
nullitet, hvilket vil sige, at alle og enhver er berettiget til at se
bort fra afgørelsen uden en mellem kommende afgørelse herom. Hertil kræves, at afgørelsen lider af åbenbare eller grove
retlige mangler. Er en sagsbehandler blevet truet med en pistol
til at udstede en løbende revalideringsbevilling, kan der uden
videre ses bort fra afgørelsen i kommunens bogholderi, uden
at der formelt skal træffes en afgørelse om ugyldighed. Ligeledes kan staten se bort fra afgørelsen og nægte statsrefusion.
Har en kommune besluttet sig til i henhold til servicelovens
regler om børn og unge at tvangsfjerne en 22 år gammel person – dvs. en person, som overhovedet ikke er undergivet
forældremyndighed – der bor hos sine forældre, er hverken
borger eller politi eller kommunens forvaltning forpligtet til at
anerkende afgørelsen, idet den åbenbart savner hjemmel.
Afgørelser om, at en afgørelse er ugyldig, er selv forvaltningsretlige afgørelser, som skal leve op til de forvaltningsretlige krav. Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler skal derfor efterleves, ligesom afgørelsen om ugyldighed skal have
hjemmel i den almindelige ugyldighedslære.

286

A) Ugyldighed
2) Betingelserne for ugyldighed
En afgørelse bliver ugyldig, hvis den er behæftet med væsentlige retlige mangler og der ikke foreligger særlige omstændigheder, som fører til, at afgørelsen alligevel må opretholdes.
Der er således tre grundlæggende betingelser, der skal være
opfyldt, for at denne sanktion kan anvendes. Den første er, at
der skal foreligge en retlig mangel. Den anden er, at mangelen
skal være væsentlig. Den tredje betingelse dækker over flere
forskellige forhold: Om afgørelsen er begunstigende eller bebyrdende, om borgeren har været i god tro, om borgeren har
indrettet sig på afgørelsen, hvor lang tid der er gået, siden
afgørelse blev truffet, om fejlen skyldes forvaltningens eller
borgerens forhold, om ugyldighed vil udløse værdispild etc.
Hvis disse betingelser er opfyldt, vil der normalt være pligt
til at træffe afgørelse om ugyldighed. I overensstemmelse hermed antages det, at en klageinstans er forpligtet til på egen
hånd at påse, om en påklaget afgørelse er behæftet med væsentlige retlige mangler. I FOB 2002.313 havde en kommune
truffet afgørelse om ophør af sygedagpenge på grundlag af en
lægeerklæring, som var tvetydig med hensyn til muligheden
for at tilbyde dagpengemodtageren revalidering. Ombudsmanden anså afgørelsen for ugyldig, både fordi det faktiske oplysningsgrundlag var ufyldestgørende, og fordi dagpengemodtageren ikke var blevet partshørt. Det sociale nævn havde stadfæstet kommunens afgørelse uden at vurdere, om kommunen
havde begået sagsbehandlingsfejl. I den anledning udtalte ombudsmanden, at i det omfang sagsbehandlingsregler har karakter af forskrifter, hvis tilsidesættelse gør, at der svigtes en garanti for afgørelsens lovlighed og rigtighed, har det sociale
nævn pligt til på egen hånd at påse, om disse regler er overholdt i forbindelse med underinstansens behandling af sagen.
3) Retlig mangel
a) Fejl, som ikke er retlige mangler
For at ugyldighed kan indtræde, skal der foreligge en retlig
mangel, hvilket indebærer, at der skal foreligge en tilsidesættelse af gældende ret. Har forvaltningen behandlet en sag i
strid med god forvaltningsskik, foreligger der ikke en overtrædelse af gældende ret, og fejlen kan ikke føre til ugyldighed. At borgeren ikke har fået underretning om, at sagen trak
ud, at der ikke er svaret på en rykker, at borgerne har fået et
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uforskammet brev, kan ikke medføre ugyldighed. Det beror
derfor på en vildfarelse, når Ankestyrelsen i SM F-8-01 lægger til grund, at en afgørelse om, at en kvinde skulle fraflytte
et plejecenter, led af en retlig mangel, fordi meddelelsen i strid
med god forvaltningsskik ikke var blevet meddelt skriftligt.
Ankestyrelsen kom ganske vist til det resultat, at afgørelsen
ikke var ugyldig, men det skyldtes, at Ankestyrelsen ikke anså
manglen for væsentlig.
Med retlige mangler sigtes der endvidere kun til overtrædelser af regler, hvis hovedformål er at garantere afgørelsernes
materielle rigtighed eller deres eksistens. Manglen kan således
kun udløse ugyldighed, hvis den relaterer sig til afgørelsens
indhold. Der findes mange sagsbehandlingsregler, som har et
andet sigte, såsom at værne om borgernes privatliv, at skabe
åbenhed i forvaltningen, at sørge for. at borgerne får generel
information om deres rettigheder. Hvis sådanne regler overtrædes, kan det ikke sanktioneres ved. at en afgørelse bliver
underkendt som ugyldig.
Denne indsnævring af mangelsbegrebet får betydning for
overtrædelser af de materielle behandlingsregler i persondataloven, især reglerne i §§ 5-8, samt kapitel 8 i forvaltningsloven om videregivelse af oplysninger. Overtrædes disse regler
eller retssikkerhedslovens regler i §§ 11-13 om tilvejebringelse af oplysninger. får det ikke betydning for afgørelsens gyldighed. Overtrædelsen kan efter omstændighederne være
strafbar, kan påføre forvaltningen et erstatningsansvar eller
føre til disciplinæransvar, men selve afgørelsens gyldighed
anfægtes ikke heraf.
Det samme gælder uberettigede afslag på aktindsigt efter
offentlighedsloven, uberettigede afslag på partsaktindsigt, der
er søgt, efter at der er truffet afgørelse, manglende klagevejledning og langsommelighed.
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Det er usikkert, om tilsidesættelse af et lovbestemt krav om
skriftlighed kan føre til afgørelsens ugyldighed. Det kan imod
ugyldighed indvendes, at skriftlighedskravet typisk er af ordensmæssig karakter. Det skal sikre borgeren bevis på afgørelsen, men er neutralt i forhold til afgørelsens rigtighed. På
den anden side er det en almen erfaring, at afgørelser, der
meddeles mundtligt, ofte træffes hurtigere og efter mere overfladisk sagsbehandling, end hvis afgørelsen skal skrives ned.
Dertil kommer, at skriftlighedskravet nu og da er fastsat som
et egentligt formkrav på linje med kravet om, at afgørelsen
skal meddeles parten. Ankestyrelsen har i nogle sager givet
udtryk for, at manglende overholdelse af lovbestemte skriftlighedskrav kan føre til hjemvisning af en afgørelse, jf. SM C7-99 (sag nr. 1) og SM C-24-01. I den sidste af sagerne annulleredes en formandsafgørelse om at afbryde samvær mellem et
tvangsanbragt barn og dets forældre. Det anførtes, at »afgørelsen ikke havde gyldighed, da den ikke skriftligt var meddelt
forældrene ...«. Formuleringen indikerer, at Ankestyrelsen
betragtede skriftlighedskravet som et grundlæggende formkrav.
I SM B-13-97 gav Ankestyrelsen udtryk for, at en manglende overholdelse af notatpligten efter offentlighedslovens §
6 kunne føre til ugyldighed. Dette forekommer ikke holdbart,
idet notatpligtens funktion først og fremmest er at skabe dokumentation for sagsforløbet og internt overblik herover. Tilsidesættelsen antages i almindelighed alene at kunne tillægges bevismæssig betydning. I den omtalte afgørelse havde en kommunes inkassoafdeling sendt oplysninger om en mands bopælsforhold videre til socialforvaltningen, for at denne kunne
kontrollere, om en kvinde, der modtog børnetilskud, kunne betragtes som reelt enlig. Kommunen standsede kvindens børnetilskud på baggrund af de modtagne oplysninger. Ankestyrelsen underkendte afgørelsen, fordi kvinden ikke var blevet
partshørt over oplysningerne, og henviste til, at både § 19 i
forvaltningsloven og § 6 i offentlighedsloven var blevet overtrådt. De to fejl hang sammen på den måde, at det netop var de
oplysninger, der skulle have været partshørt over, som ikke
var blevet noteret ned. Sagens resultat var således rigtigt, allerede fordi der forelå en partshøringsfejl.
I SM F-3-03 betragtedes overtrædelse af offentlighedslovens § 6 også som en ugyldighedsgrund. Også i denne sag
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førte det manglende notat til, at parten ikke var blevet partshørt.
Sagerne skal formentlig forstås på den måde, at ugyldigheden skyldtes den manglende partshøring og ikke tilsidesættelsen af notatpligten. Havde forholdet i sagerne været det, at
der ikke var gjort notat om oplysninger, som ikke skulle sendes til partshøring, eller havde der været partshørt mundtligt
over oplysninger, der ikke var noteret ned, ville afgørelsen
næppe have været behæftet med en retlig mangel, der kunne
udløse ugyldighed.
I SM A-1-02 havde en kommune ikke givet en person, der
var aktiveret, individuel meddelelse om de retningslinjer,
kommunen havde fastsat i henhold til den dagældende LAS §
38, stk. 3, om aktiveringsgodtgørelse. Som bestemmelsen var
formuleret, kunne det diskuteres, om kommunen overhovedet
var forpligtet til at give besked om reglerne til hver enkelt
aktiveret. Ankestyrelsen mente, at kommunen havde en sådan
pligt, og fandt, at der var begået en sagsbehandlingsfejl i form
af overtrædelse af en »ordensforskrift«. Dog ansås fejlen ikke
for væsentlig, »idet en ny vurdering ikke kunne forventes at
føre til et væsentligt ændret resultat«. Den lidt gådefulde bemærkning gik formentlig på, at havde man udleveret retningslinjerne, ville pågældende sandsynligvis have klaget til det
sociale nævn, hvis vurdering således blev brugt som målestok
for, om fejlen havde haft konkret betydning. Den mest korrekte kategorisering af fejlen må være, at den slet ikke er egnet til
at fremkalde ugyldighed, fordi reglens formål ikke er at sikre
afgørelsen rigtighed.
Heller ikke manglende klagevejledning kan føre til ugyldighed. I SM A-11-03 og SM O-107-98 er der dog formuleringer, der tyder på det modsatte. Der forelå imidlertid andre
formelle fejl, som utvivlsomt var garantimangler, og det er
formentlig løbet Ankestyrelsen i pennen, at manglende klagevejledning kunne føre til ugyldighed. I flere andre sager er
manglende klagevejledning ikke blevet tillagt ugyldighedsvirkning, jf. SM O-13-98 og SM O-35-94.
Forsømmelse med at give borgeren underretning om dennes rettigheder i øvrigt kan heller ikke føre til ugyldighed.
Størst tvivl i denne henseende er der, om undladelse af at underrette om behandling af personoplysninger i henhold til § 29
i persondataloven kan sanktioneres med ugyldighed. Bestem290
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melsens formål og funktion minder meget om partshøringsreglen i forvaltningslovens § 19 og reglerne om dialogprincippet – regler, som utvivlsomt har karakter af garantiforskrifter.
Formålet med persondatalovens regler er imidlertid at beskytte
de registrerede mod ukorrekt, unødig og alt for nærgående
behandling af personoplysninger og ikke at sikre offentlige
afgørelsers rigtighed. Der er formentlig ikke tale om gyldighedssanktionerede regler.
I nogle sager har Ankestyrelsen givet udtryk for, at underinstansens overtrædelse af regler om remonstration eller genoptagelse kan medføre ugyldighed, jf. SM R-15-00 og SM U26-03. Heller ikke disse regler har til formål at sikre, at den
oprindelige afgørelse bliver materielt set rigtig. Meningen med
remonstrationspligten er at sikre borgeren, at eventuelle fejl
korrigeres straks uden at afvente en klagesagsbehandling. I
praksis virker reglerne nu og da modsat som en regel, der
giver underinstansen en chance for at korrigere sjuskede eller
måske ligefrem bevidst urigtige afgørelser, inden ankeinstansen griber ind. Ankestyrelsen undlod i de to nævnte afgørelser
at underkende afgørelserne med henvisning til, at fejlene var
konkret uvæsentlige. Det korrekte ville være helt at bortse fra
fejlen i ugyldighedsmæssig sammenhæng.
Forskrifter om at der skal anføres j.nr., udfyldes statistikoplysninger i forbindelse med, at afgørelsen bliver truffet, ske
indberetning om afgørelsen til en anden myndighed, om, at det
besluttende møde skal afholdes en bestemt dato, om, at adressater skal tituleres på en bestemt måde, at afstemning i et kollegialt organ skal ske ved, at medlemmerne rejser sig op, at
afgørelsen skal formuleres på en særlig blankettype og lignende rene ordensmæssige forskrifter kan heller ikke sanktioneres
med ugyldighed.
Der har været uenighed om, hvorvidt overtrædelser af bindende interne regler – tjenestebefalinger eller særligt hjemlede
ordrer – kan føre til ugyldighed. Vedrører en bindende intern
forskrift den indholdsmæssige del af en afgørelse, kommer
ugyldighed ikke på tale. I et sådant tilfælde må eventuel ugyldighed bero på, om afgørelsen er lovligt bedømt på grundlag
af eksterne retskilder. Derimod kan der med fornuft spørges,
om overtrædelse af en sagsbehandlingsregel i en intern regel
kan have ugyldighedsvirkning, hvis reglens formål klart er at
betrygge afgørelsens rigtighed. Hvis det eksempelvis i et cir291
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kulære med bindende virkning er pålagt en underordnet myndighed at partshøre i videre udstrækning, end forvaltningslovens § 19 kræver, må en overtrædelse af cirkulærebestemmelsen også kunne fremkalde ugyldighed som en afledet retsvirkning af tjenestebefalingen. Inden for socialretten er denne
problemstilling så vidt ses mere af teoretisk interesse som
følge af, at afgørelserne træffes af kommuner og amtskommuner i første instans, dvs. af myndigheder, som ikke uden særskilt hjemmel kan styres ved hjælp af interne regler.

Brud på
legalitetsprincippet

Fejlfortolkning

Tilsidesættelse
af regler om
skønsudøvelse

Materielle
– formelle krav

b) Fejl, som er retlige mangler
1° Hjemmelsmangler
Er den trufne afgørelse i strid med gældende ret eller savner
den hjemmel, foreligger der en indholdsmangel/en hjemmelsmangel. Legalitetsprincippet er blevet tilsidesat, og det er
klart, at fejlen kan medføre ugyldighed. Selve ugyldighedsbegrebet tager udgangspunkt i den situation, at den trufne afgørelse har fået et ulovligt indhold og derfor naturligvis ikke bør
have de tilsigtede retsvirkninger.
Har forvaltningen fejlfortolket en regel og derfor anvendt
den i strid med sit indhold, foreligger der også en hjemmelsmangel.
Med til hjemmelsmanglerne hører endvidere tilsidesættelse
af de regler, der normerer forvaltningens skønsudøvelse. Er
der inddraget ulovlige kriterier, er pligtmæssige kriterier udeladt, er lovlige kriterier blevet prioriteret på en ulovlig måde,
er der fastsat en uproportional retsfølge, knyttet et ulovligt vilkår til en afgørelse, udformet en upræcis retsfølge, eller foreligger der procedurefordrejning, foreligger der hjemmelsmangler.
Alle hjemmelsmangler kan sanktioneres med ugyldighed.
De foreligger med andre ord retlige mangler i ugyldighedslærens forstand.
2° Formelle mangler
Der skelnes i forvaltningsretten mellem materielle og formelle
krav. De første retter sig direkte mod afgørelsernes indhold. Det
er regler, der eksempelvis stiller krav om, at kontanthjælp eller
starthjælp kun kan udbetales, hvis borgerens forhold har undergået en forandring, om, at en person skal være fyldt 65 år for at
kunne få folkepension, forbeholder visse tillæg for personer, der
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er enlige. I modsætning hertil stiller de formelle regler enten
krav til forvaltningens sagsbehandling i forbindelse med, at der
træffes afgørelse, til den måde, afgørelsen besluttes på, eller den
form, afgørelsen skal have, når den meddeles.
Nogle af disse formelle krav har som funktion at skabe et
godt og fyldigt bedømmelsesgrundlag for den afgørelse, der
skal træffes. Der tales her om garantiforskrifter. Andre af de
formelle regler har et mere ordens- og bevismæssigt sigte, men
har alligevel en grundlæggende betydning for afgørelsens eksistens. Endelig er der formelle regler, som kun har ordensmæssig
betydning, og som slet ikke kan sanktioneres med ugyldighed.
Denne sidste gruppe af regler er omtalt ovenfor under 1). Overtrædes de formelle regler, tales der om formelle mangler.
Forskellen på formelle mangler og hjemmelsmangler er
glidende. Nogle formelle krav retter sig så direkte mod at sikre, at afgørelsen bliver rigtig, at de minder om og ikke sjældent bliver forvekslet med hjemmelskrav. Det gælder eksempelvis visse af reglerne om kompetence. I U 2005.2601 V
havde A kommune givet tilsagn til B kommune om at refundere udgifterne til en handicappet kvinde. Efterfølgende fastslog Ankestyrelsen i en klagesag, at A aldrig havde været
kvindens opholdskommune, og at tilsagnet derfor var ugyldigt. Det kan diskuteres, om A’s tilsagn om at betale savnede
hjemmel, eller om afgørelsen blev truffet af en stedlig inkompetent myndighed. B kommune anlagde sag mod A kommune
for at fastholde den på tilsagnet, og Vestre Landsret gav B
medhold. Landsretten undlod at sætte navn på mangelen og
gik direkte til en vurdering af, om det var rimeligt, at A slap
for at betale. Tilsagnet ansås for bindende, fordi spørgsmålet
om, hvor kvinden havde ophold, var tvivlsomt, A kommune
havde været opmærksom på den usikkerhed, der var om opholdsspørgsmålet, da tilsagnet blev afgivet, og fordi B var i
god tro, da tilsagnet blev modtaget. Den præcise karakter af
mangelen spillede ingen rolle.
Forbuddet mod at sætte skønnet under en regel er på mange
måder nært beslægtet med officialprincippet. Forbuddet mod
procedurefordrejning anses for et hjemmelskrav, men har
indlysende processuelle træk. Principperne om bevisbedømmelse er så tæt knyttet til selve afgørelsens indhold, at de er
vanskelige at skelne fra den konkrete subsumption. Det er til
dels en smagssag, om en undladelse af at lytte til borgerens
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egne ønsker er en tilsidesættelse af dialogprincippet, altså en
formel mangel, eller er en tilsidesættelse af reglerne om pligtmæssige kriterier, dvs. et hjemmelskrav. Man bør derfor være
forsigtig med at tillægge kategoriseringen for stor selvstændig
betydning for ugyldighedsspørgsmålet.

Beslutningsregler i
kollegiale organer

U 1952.246 Ø

Afgørelsens
meddelelse
Legitimation

Grov
inkompetence

Formmangler

3° Grundlæggende formkrav
Er en afgørelse ikke blevet besluttet i overensstemmelse med
de grundlæggende beslutningsregler i kollegiale organer, er afgørelsen ikke kommet til eksistens – den er ugyldig – en nullitet. Er en afgørelse blevet truffet i det sociale nævn, selv om
dette ikke har været beslutningsdygtigt, er det ved en fejl blevet noteret i børn og unge-udvalget, at en afgørelse har haft
kvalificeret flertal som foreskrevet i servicelovens § 74, stk. 4,
selv om der kun var simpelt flertal, eller endnu værre, er en
afgørelse, som ikke havde flertal overhovedet, blevet noteret
som vedtaget, er afgørelserne naturligvis ugyldige. Der er sket
en overtrædelse af de grundlæggende og nødvendige spilleregler for vedtagelsen af kollegiale beslutninger. I U 1952.246 Ø
ansås en afgørelse om at forlænge tvangsanbringelsen af en
pige indtil hendes nittende år for ugyldig, fordi børneværnsudvalget slet ikke havde drøftet afgørelsen i et møde. I stedet
var beslutningen blev truffet af formanden med efterfølgende
telefonisk tilslutning fra de af udvalgets medlemmer, der havde telefon. To medlemmer blev af denne grund slet ikke inddraget i beslutningen.
Et andet grundlæggende krav er, at afgørelsen skal meddeles parten. Er afgørelsen ikke blevet meddelt på den korrekte
måde, er der ligeledes tale om ugyldighedsgrund.
Stilles der særlige formkrav af hensyn til muligheden for at
dokumentere en afgørelse over for omverdenen såsom kørekort eller sygesikringsbevis, er afgørelsen formentlig uden videre ugyldig, hvis ikke dette formkrav er opfyldt.
Har en privatperson udgivet sig for offentligt ansat og truffet afgørelser på myndighedens vegne, er der ligeledes krænket en fundamental beslutningsregel, som bevirker, at der kan
ses helt bort fra den trufne afgørelse.
Fælles for disse mangler er, at de tilsidesatte regler ikke
kan hævdes primært at sikre afgørelsernes indholdsmæssige
rigtighed. Det er blot meget grundlæggende spilleregler, som
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skal overholdes, for at en afgørelse kan siges at være kommet
til eksistens.
4° Garantimangler
En betragtelig del af de formelle regler, der er gennemgået i
kapitel 5-9, skal sikre, at myndighedernes beslutningsgrundlag
bliver så kvalificeret som muligt. De er opstillet med henblik
på at garantere, at de afgørelser, der bliver truffet, både er lovlige og inden for lovens rammer den mest hensigtsmæssige og
retfærdige. Helt centralt i denne beskyttelse af afgørelsernes
rigtighed står regler om partshøring, partsrepræsentation, officialprincippet, dialogprincippet, helhedsprincippet og kompetencereglerne. Også reglerne om partsaktindsigt, habilitet og
begrundelsespligt har karakter af at være garantiforskrifter, om
end disse reglers formål ikke kun er at værne om afgørelsens
materielle rigtighed.
4) Væsentlighedsbetingelsen
a) Betingelsens indhold og formål
Hvis en fejl ikke har haft skadevirkninger på afgørelsen, er der
ingen grund til at gribe ind over for afgørelsens retsvirkninger.
Det kræves derfor, for at en afgørelse kan underkendes, at den
retlige mangel er væsentlig. Der opstilles således et krav om
årsagsforbindelse mellem manglen og de virkninger, der er
tale om at fjerne eller rette.
Kritikere af ugyldighedslæren peger – med rette – på, at
væsentlighedsbetingelsen kan medvirke til at udhule ugyldighedssanktionens præventive og genoprettende virkninger.
Nogle har kaldt den en kattelem, som forvaltningen kan smutte ud af, når den har begået fejl. Det er derfor vigtigt, at væsentlighedsbetingelsen kun får lov til at virke som en bremse
på ugyldighedssanktionen i tilfælde, hvor ugyldighed vil virke
som en ren formalisme. Væsentlighedsbetingelsen er med til
at forebygge, at overdreven formalisme fører til vilkårlighed
og/eller flytter forvaltningens opmærksomhed fra sagernes
indhold til nøje overholdelse af formalia. Et krav om væsentlighed er derfor en naturlig del af ugyldighedsbetingelserne. I
praksis bør det samtidig sikres, at betingelsen ikke får et for
omfattende anvendelsesområde.
Det er retssikkerhedsmæssigt betydningsfuldt, om væsentlighedsvurderingen er konkret eller generel, samt hvem der
295

Sikring af et
alsidigt og korrekt
bedømmelsesgrundlag

Årsagsforbindelse

Udhuling af
ugyldighedslæren

Konkret – generel
væsentlighed

Kapitel 10. Tilsidesættelse af reglerne
har bevisbyrden for, at manglen er væsentlig. Kræves det, for
at en afgørelse bliver ugyldig, at det konkret påvises, at manglen har påvirket afgørelsen negativt, kan det blive vanskeligt
for borgeren at få medhold i, at en afgørelse er ugyldig. Er det
omvendt nok til at få en afgørelse underkendt, at det bevises,
at der er begået en fejl, som kan have påvirket afgørelsens
udfald, er borgeren stillet noget bedre. I praksis anlægges
væsentlighedsvurderingen forskelligt beroende på, hvilken
mangel der er tale om, og afgørelsens karakter. Der tales om
generel væsentlighed, når en mangel kan have påvirket afgørelsens indhold. Manglen anses for konkret væsentlig, når den
i det konkrete tilfælde har haft indflydelse på afgørelsen.

Legalitetsprincippet

U 2004.164 H

U 1994.763 Ø

SM P-4-02

b) Hjemmelsmangler
Har forvaltningen truffet en afgørelse i strid med legalitetsprincippet, eller beror afgørelsen på en fejlfortolkning, er sagen klar: Manglen er væsentlig, og afgørelsen bliver normalt
ugyldig. Den har jo netop ført til en materiel urigtig afgørelse.
Disse mangler er således altid væsentlige. Her får forvaltningen ikke mulighed for at argumentere for, at manglen ikke har
spillet en rolle. Skal en sådan afgørelse opretholdes som gyldig, må det blive, fordi der foreligger særlige omstændigheder,
der kan begrunde, at der ses bort fra fejlen.
Praksis er i overensstemmelse hermed. I U 2004.164 H
blev Ankestyrelsen pålagt at anerkende, at en førtidspensionist
havde krav på fradrag for indbetaling på ratepension ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for hans førtidspension, også
selv om han havde fast bopæl i Tyskland. Højesteret fortolkede den relevante lovbestemmelse anderledes end både Ankestyrelsen og landsretten. Om fejlfortolkningen var væsentlig,
betød intet, når Højesteret nåede frem til, at den påkendte
afgørelse var forkert.
Tilsvarende var diskussionen om væsentlighed overflødig i
U 1994.763 Ø, da domstolen bestemte, at 4 kvindelige medicinstuderende var omfattet af dagpengelovens § 17, stk. 1 nr.
1, og derfor opfyldte betingelserne for at få sygedagpenge
under deres barselsorlov fra stillingerne som ventilatører ved
lokale sygehuse. Tilsvarende i SM P-4-02, hvor Ankestyrelsen
fandt, at en jugoslavisk statsborger som var indrejst i 1990, i
1996 kunne erhverve rettigheder, efter en konvention mellem
Danmark og det tidligere Jugoslavien, selv om konventionen
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var bortfaldet i 1991-1992. Se også SM F-3-00, SM F-1-02,
SM C-6-99, SM P-17-96 og U 2003.435 V.
Heller ikke krænkelser af proportionalitetsprincippet kan
deles op i væsentlige eller uvæsentlige mangler. De er naturligvis alle væsentlige. Når en standsning af sygedagpenge i
FOB 1998.370 ansås for at krænke proportionalitetsprincippet,
var spørgsmålet om afgørelsens gyldighed dermed afgjort.
Er der sket en tilsidesættelse af reglerne om skønsudøvelse,
opstår der derimod spørgsmål om manglens væsentlighed.
Selv om der er inddraget et ulovligt kriterium kan afgørelsen
være gyldig, fordi den kan bæres af andre – lovlige – kriterier.
Tilsvarende hvis et lovpligtigt kriterium, ikke er blevet inddraget, eller et individuelt skøn ikke er blevet udøvet. Der skal
dog ganske meget til, for at en sådan mangel anses for uvæsentlig. Bevisbyrden for, at afgørelsen har været upåvirket
eller er indholdsmæssig korrekt, hviler på forvaltningen, og
den er ganske tung at løfte. Formentlig kræves det, at det
sandsynliggøres, at afgørelsen er materielt set rigtig uanset
den begåede fejl.
I FOB 1995.400 ville det således være overordentlig vanskeligt for kommunen at opretholde et afslag på at yde hjemmepleje, efter at afslaget var blevet anset for en udløber af en
uhjemlet afgørelse om at anbringe den pågældende på plejehjem.
I SM C-7-99, sag nr. 4, havde en kommune frataget en
mand hjemmehjælp, fordi han var psykisk velfungerende og
havde stor egenomsorgsevne. Manden var 35 år, totalt lammet
fra brystet og ned og derfor kørestolsbruger. Han boede alene
og kunne ikke udføre praktiske opgaver i hjemmet. Afgørelsen
blev annulleret og sagen hjemvist, idet nævnet ikke fandt, at
der kunne lægges vægt på, at manden var psykisk velfungerende. I det videre forløb ville det være vanskeligt for kommunen på en juridisk holdbar måde fortsat at nægte manden
hjemmehjælp. Det ville kræve, at kommunen kunne henvise
til et et lovligt kriterium, der kunne overtrumfe de stærke argumenter, der forelå for, at han var berettiget til hjælp. Se også
SM P-026-04.
Går manglen ud på, at et pligtmæssigt skøn ikke er udøvet,
er det ligeledes ofte svært for forvaltningen at påvise, at fejlen
har været konkret uvæsentlig. Når det i U 1983.349 H blev
slået fast, at en kontanthjælpansøgers sag ikke lovligt kunne
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SM P-026-03

SM C-32-03

SM F-1-02

afgøres efter en hjemmelavet regel om, at studerende kun i
særlige tilfælde kunne få hjælp, ville det være vanskeligt for
forvaltningen at nå til samme resultat som i første omgang.
Dette ville kræve, at der kom helt nye oplysninger frem, som
på overbevisende måde viste, at afslaget var berettiget.
At der dog er plads for en vis væsentlighedsvurdering, hvor
mangelen er skøn under regel, ses af SM P-026-03. En folkepensionist havde fået sine briller slået i stykker og købte nogle
nye. En måned senere blev han opmærksom på muligheden
for at få pensionstillæg til køb af nye briller og ansøgte kommunen om hjælp. Kommunen afslog – uden overhovedet at
overveje den konkrete situation – fordi brillerne var købt før
ansøgningstidspunktet. Ankestyrelsen slog fast, at hjælp som
udgangspunkt først kan ydes fra ansøgningstidspunktet, men
at der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan ydes
hjælp med tilbagevirkende kraft. Der kunne derfor ikke gives
afslag alene med den begrundelse, at udgiften var afholdt før
ansøgningstidspunktet. Sagen blev hjemvist til konkret vurdering af, om der forelå sådanne særlige forhold, der kunne bevirke, at manden fik sine briller betalt. I dette tilfælde var
muligheden for, at fejlen viste sig at være uvæsentlig, og at
afslaget kunne gentages, så vidt ses reelt til stede, idet kommunen efter hjemvisningen skulle tage stilling til, om der undtagelsesvis kunne ydes hjælp med tilbagevirkende kraft.
I SM C-32-03 ansås en afgørelse om boligindretning med
faste ramper for gyldig, selv om forvaltningen burde have
inddraget partens anbringender om, at der skulle monteres løse
ramper. Ankestyrelsen fandt ikke at kunne tilsidesætte kommunens vurdering om, at faste ramper var bedst.
I SM F-1-02 sendte en kommune den 8. december 1998 brev
til alle pensionister, der modtog tillæg til diætkost efter pensionslovens § 17, stk. 1, om at fra 1. januar 1999 ville disse tillæg blive standset. I stedet kunne de pågældende ansøge om at
få tillæg efter § 17, stk. 3, som stiller noget strengere betingelser
for hjælp end stk. 1. Denne generelle inddragelse af tillæggene
efter § 17, stk. 1, tog ombudsmanden stilling til i FOB
2000.355. Han fandt, at der forelå en ulovlig afskæring af en
skønsforpligtelse. Dette førte til, at kommunen genoptog alle
sager om pensionister, der havde fået tilskuddet inddraget, herunder en sag vedrørende et pensionistægtepar, som ikke havde
klaget, da tilskuddet blev standset. I et brev af 20. oktober 2000
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traf kommunen ny afgørelse i denne sag. Kommunen vurderede, at ægteparret ikke opfyldte betingelserne efter § 17, stk. 1,
for at få tilskud, og fastholdt, at standsningen 1. januar 1999
derfor havde været berettiget. Da ægtefællerne fik den nye afgørelse, klagede de, og såvel nævnet som Ankestyrelsen fandt, at
afgørelsen af 8. december 1998 måtte anses for ugyldig, og at
ægteparret følgelig havde krav på tilskud fra 1. januar 1999 til
20. oktober 2000, dvs. indtil der forelå en gyldig afbrydelse af
den oprindelige bevilling. Klageinstanserne var enige med
kommunen i, at ægteparret ikke opfyldte betingelserne efter §
17, stk. 1, for at få hjælp, og tilskuddet blev derfor kun bevilget
til 20. oktober 2000. Ankeinstanserne lagde således til grund, at
der forelå en retlig mangel ved afgørelsen af 8. december 1998
(undladelse af at udøve et pligtmæssigt skøn), at manglen ikke
havde ført til en urigtig afgørelse, samt at dette forhold ikke
kunne hindre ugyldighed. Væsentlighedsbetingelsen er tilsyneladende gledet helt ud af vurderingen.
Det ser ud til at have spillet en rolle for Ankestyrelsen, at
den ugyldige afgørelse afløste en begunstigende afgørelse,
som ville løbe videre, hvis der blev statueret ugyldighed, altså
en forestilling om at tage hensyn til ægteparrets forventning
om at kunne beholde tilskuddet. På den anden side tyder forløbet af sagen på, at hvis kommunen 8. december 1998 havde
inddraget tilskuddet efter en konkret vurdering med virkning
fra 1. januar 1999, ville Ankestyrelsen have accepteret inddragelsen som gyldig. Da spørgsmålet om væsentlighed slet ikke
er omtalt i sagen, kan det være, at Ankestyrelsen ikke har
været opmærksom herpå. I så fald har afgørelsen næppe principiel betydning for ugyldighedslæren. Afgørelsen illustrerer
tydeligt, hvad der sker, hvis ikke der arbejdes konsekvent med
en væsentlighedsbetingelse: Der opstår tilfældige resultater – i
denne sag, at et ægtepar, som ikke var berettiget til tilskud,
alligevel fik et i næsten 2 år.
Er der knyttet et ulovligt vilkår til en afgørelse, er udgangspunktet, at vilkåret bortfalder, og at afgørelsens hovedindhold
opretholdes som gyldigt. I disse tilfælde anlægges væsentlighedsvurderingen således i forhold til den del af afgørelsen,
som er mangelfuld. Er vilkåret udtryk for et ulovligt kriterium
for afgørelsens hovedindhold, ændres væsentlighedsvurderingen, og afgørelsens hovedindhold kan blive underkendt som
ugyldigt. SM C-060-03 kan belyse sammenhængen mellem
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væsentlighedsbetingelsen og ulovlige vilkår. I denne sag slog
Ankestyrelsen fast, at en kommune ikke lovligt kunne betinge
en afgørelse om at give en familie husly efter servicelovens
§ 66 af, at familien lod sig skrive op til lejligheder i hele landet. I den konkrete sag havde kommunen nægtet at yde husly,
da familien ikke ville acceptere vilkåret. Ankestyrelsens afgørelse betød, at familien alligevel skulle tilbydes en lejlighed.
Det er således kun den bebyrdende del af afgørelsen, der er
mangelfuld, og det er derfor normalt også kun denne del, der
rammes af ugyldighed. Er det tydeligt, at vilkåret har haft
skadevirkninger for afgørelsen som helhed, ændrer situationen
sig. Dette sidste er tilfældet, hvis en afgørelse om optagelse af
et barn i daginstitution er betinget af, at der betales et beløb til
den der administrerer ventelisten. En underkendelse af dette
åbenbart ulovlige vilkår vil ramme såvel vilkår som afgørelsen
om optagelse.
Foreligger der procedurefordrejning, vil det formentlig være lettere for forvaltningen at slippe ud af fejlen, uden at der
statueres ugyldighed, end ved andre hjemmelsmangler. Denne
mangel er nært beslægtet med formelle mangler. Afgørelsen
vil kunne opretholdes som gyldig, hvis forvaltningen sandsynliggør, at manglen konkret ikke har haft indflydelse på sagens
forløb.
c) Formmangler
Er de grundlæggende formkrav til afgørelser ikke overholdt,
opstår der ikke spørgsmål om, hvorvidt manglen er væsentlig.
Ligesom ved tilsidesættelse af legalitetsprincippet kan afgørelserne uden videre underkendes som ugyldige. Det er navnlig
praktisk at bemærke, at manglende meddelelse af en afgørelse
altid fører til ugyldighed. Dette gælder både begunstigende og
bebyrdende afgørelser. Indtil meddelelsestidspunktet kan forvaltningen frit kalde en begunstigende afgørelse tilbage. Bebyrdende afgørelser kan tidligst få virkning fra meddelelsestidspunktet.
I overensstemmelse hermed udtalte ombudsmanden i FOB
2000.320, at en afgørelse, som blev meddelt parten 20. september 1996 om, at kommunen havde besluttet med virkning
fra 1. august 1996, dvs. knap to måneder, før afgørelsen blev
meddelt borgeren, at standse udbetaling af kontanthjælp, fordi
parten var udeblevet fra aktivering, var ugyldig. Ombudsman300

A) Ugyldighed
den karakteriserede fejlen som en væsentlig formel mangel og
anførte, at den måtte føre til ugyldighed, medmindre ganske
særlige hensyn talte for at opretholde afgørelsen, f.eks. hensynet til borgeren. Sådanne hensyn forelå ikke, og afgørelsen var
derfor ugyldig. Som anført ville resultatet være blevet det
samme, selv om der var tale om en begunstigende afgørelse.
Hensynet til borgeren måtte i så fald være blevet varetaget på
en anden måde end ved at opretholde afgørelsen som gyldig,
eksempelvis ved, at forvaltningen tillagde den begunstigende
afgørelse tilbagevirkende kraft eller betalte erstatning for
eventuelle tab forvoldt ved den forsinkede meddelelse af afgørelsen. Se også FOB 1998.470.
d) Garantimangler
Hvis der er tilsidesat en garantiforskrift, foreligger der hermed
en retlig mangel, som kan have påvirket afgørelsen på en
uheldig måde. Der er svigtet en garanti for afgørelsens rigtighed, og manglen er generelt set væsentlig. I praksis bliver
sådanne afgørelser nu og da opretholdt som gyldige under
henvisning til, at manglen konkret vurderet ikke har været
væsentlig. Praksis er på dette punkt uoverskuelig, fordi det
sjældent i afgørelserne præciseres, hvad der forstås ved konkret uvæsentlighed, eller i hvilke situationer det kræves, at en
mangel ikke blot er generelt væsentlig, men også skal have
øvet konkret indflydelse på sagsforløbet.
Om en garantimangel er uvæsentlig, måles i praksis efter
forskellige målestokke. I nogle tilfælde ses der på, hvor stor en
afvigelse fra reglen der har været tale om. I SM O-3-95 blev
en tvangsanbringelse således opretholdt som gyldig, selv om
forvaltningen uberettiget havde nægtet moderen at lade sig
repræsentere ved en bestemt advokat. Moderen gav selv møde
og havde således haft lejlighed til at varetage sine interesse.
I andre tilfælde bruges afgørelsens resultat som målestok. I
SM D-4-02 havde forvaltningen gjort sig skyldig i talrige
sagsbehandlingsfejl i forbindelse med en afgørelse om at
standse sygedagpenge. Alligevel blev afgørelsen ikke annulleret, da borgeren ikke på afgørelsestidspunktet længere opfyldte de materielle betingelser for at få dagpenge. I en sag om
boligindretning for en person, der sad i kørestol, besluttede
kommunen at montere faste ramper i huset, mens borgeren
selv foretrak løse ramper. Ankestyrelsen mente, at kommunen
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ulovligt havde undladt at inddrage ansøgerens synspunkter i
sagen. Manglen førte imidlertid ikke til ugyldighed, da kommunen havde gode grunde for sin beslutning. Det forhold, at
afgørelsen ikke var ulovlig, ja måske ligefrem fornuftig, var
således dokumentationen for, at manglen ikke var væsentlig,
jf. SM C-32-03.
I nogle tilfælde nøjes man med at se på, om sagsforløbet
som sådant er blevet påvirket af fejlen, ved at man forsøger at
skrue tiden tilbage og se på, hvad der ville være sket, hvis
fejlen ikke var begået. En tilbagekaldelse af en bevilling til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste i medfør af servicelovens
§ 29 blev i U 2003.458 Ø underkendt som ugyldig. Tilbagekaldelsen skete, uden at den pågældende var blevet underrettet
om, at spørgsmålet om tilbagekaldelse var blevet taget op. Da
hun således ikke var blevet gjort bekendt med, hvilke oplysninger kommunen havde tilvejebragt til brug for afgørelsen,
forelå der en krænkelse af FVL § 19. Hvis pågældende var
blevet partshørt, ville hun – lagde landsretten til grund – have
taget det barn, som hun fik hjælp til at passe i hjemmet, ud af
dagpleje. Da det netop var dagplejeanbringelsen, der var begrundelsen for tilbagekaldelsen, fandtes fejlen at have haft
væsentlig betydning.
Til tider anses det for tilstrækkeligt til at konstatere, at en
mangel er uvæsentlig, at den ikke skønnes at have påvirket
sagsforløbet. En afgørelse om bortfald af en ydelse til reelt
enlige ansås således i SM O-83-98 for gyldig, selv om der var
begået en partshøringsfejl, fordi der efterfølgende blev foretaget partshøring og der i den forbindelse ikke var fremkommet
oplysninger, som kunne begrunde en ændret afgørelse.
Hvor meget, der skal til, for at der ses bort fra en garantimangel som uvæsentlig, beror desuden på, hvilken mangel der
er tale om. Jo tættere manglen kommer på en hjemmelsmangel, desto vanskeligere bliver det for forvaltningen at påvise,
at manglen var uvæsentlig.
Foreligger der saglig inkompetence, er hovedreglen, at bebyrdende afgørelser bliver erklæret ugyldige, jf. SM O-47-96,
SM C-50-00, SM C-7-04 og SM M-004-04. I sjældne tilfælde
anses fejlen for uvæsentlig. I SM C-31-98 opretholdtes en
tvangsfjernelse af et barn som gyldig, selv om afgørelsen ikke
som foreskrevet var truffet af børn og unge-udvalget, men af
forvaltningen. Forholdene i hjemmet var imidlertid så belasten302
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de, at forvaltningen havde været nødsaget til at gribe ind og
midlertidigt tage vare på børnene. I SM C-33-01 og SM C-3802 ophævedes afgørelser om henholdsvis overvåget samvær og
anbringelse uden for hjemmet, fordi børn og ungeudvalget var
gået uden for socialforvaltningens indstilling. Der blev ikke
gjort bemærkninger om væsentlighed. I SM C-44-02 havde en
kommune truffet afgørelse om beregning af bilstøtte, selv om
dette spørgsmål henhørte under amtskommunen. Denne afgørelse og det sociale nævns stadfæstelse heraf blev ophævet af
Ankestyrelsen under henvisning til, at begge instanser havde
savnet kompetence. Ankestyrelsen lagde vægt på »den klare
formulering i serviceloven, om hvilken kompetence kommunen
har«. Den sidste bemærkning skal formentlig forstås således, at
Ankestyrelsen også tillagde det betydning, at kompetencemanglen var åbenbar. Under disse omstændigheder er både væsentlighedsbetingelsen og kravet om, at der ikke er særlige omstændigheder, tilsyneladende blevet nedtonet.
Foreligger der stedlig inkompetence, beror ugyldighedsspørgsmålet på, om der er sket en tilsidesættelse af regler om
fordeling af kompetence ud fra hensynet til stedkundskab, eller om fordelingen (også) bygger på decentraliseringstanker.
I SM R-8-01 lagde Ankestyrelsen til grund, at en afgørelse
om forlængelse af iværksatte foranstaltninger over for en ung
pige var ugyldig på grund af stedlig inkompetence. Afgørelsen
blev truffet af forældrenes bopælskommune, men burde være
truffet af pigens bopælskommune, fordi hun var fyldt 18 år.
Afgørelsen blev opretholdt som gyldig over for pigen og kun
anset for ugyldig i forbindelse med spørgsmålet om refusion
af udgifterne. Der forelå her stedlig inkompetence i form af tilsidesættelse af den decentraliserede forvaltning, hvilket formentlig forklarer forskellen til SM P-22-96, hvor en afgørelse,
der blev truffet af et revalideringsnævn, på trods af at sagen
hørte under Direktoratet for Social Sikring, blev opretholdt
som gyldig. I den konkrete sag havde nævnet truffet afgørelse
om en person, der under sagen flyttede til Sverige, hvorved
kompetencen overgik til direktoratet. Ankestyrelsen fremhævede, at afgørelser om, hvorvidt personer, der er bosat i udlandet, opfylder de helbredsmæssige betingelser for at få pension,
træffes efter de samme regler, som gælder for personer, der er
bosat her i landet. Nævnet var derfor sagligt set lige så egnet
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som direktoratet til at træffe afgørelse, og hverken nævnet
eller styrelsen havde et lokalt politisk mandat.
Underkendes en afgørelse, fordi der ikke har været tilstrækkelige oplysninger, er der en formodning for ugyldighed. Se
SM U-1-03, SM O-14-96, SM D-2-02, SM A-56-02 og FOB
1998.331. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre at påvise, at
det har været uvæsentligt, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, skal forvaltningen formentlig kunne dokumentere, at
afgørelsen er både lovlig og rigtig.
Er der begået en partshøringsfejl, eller er dialogprincippet
ikke blevet overholdt, er udgangspunktet, at bebyrdende afgørelser underkendes som ugyldige. Det gælder, hvad enten der er
sket en tilsidesættelse af partshøringsreglerne i FVL § 19, stk. 1,
og § 21, eller af specialregler i den sociale lovgivning. I SM F001-04, SM F-5-01, SM D-26-03, SM O-117-94, SM C-40-98,
SM C-54-00, SM F-3-03, SM D-21-97, SM P-013-04, SM P030-04 og SM P-036-04 statueredes ugyldighed på grund af
partshøringsfejl, uden at væsentlighedsbetingelsen blev omtalt.
SM F-7-01 refererer to sager om standsning af sygedagpenge. I begge sager udtalte Ankestyrelsen, at tilsidesættelse
af garantiforskrifter fører til ugyldighed, medmindre det konkret kan afkræftes, at manglerne har påvirket afgørelsens resultat. Det er med andre ord myndigheden, der har bevisbyrden for, at manglen har været uden betydning for afgørelsens
resultat. Den ene afgørelse blev herefter annulleret som ugyldig, bl.a. fordi der forelå en partshøringsfejl. I den anden sag
opretholdtes afgørelsen som gyldig, fordi fejlen – også en
partshøringsfejl – »ikke havde haft indflydelse på afgørelsens
resultat«. Helt præcist hvorfor, den ikke havde indflydelse,
forklares dog ikke.
I SM C-48-02 opretholdtes en tvangsanbringelse af to store
piger som gyldig, selv om moderen ikke fik lejlighed til at
møde i Ankestyrelsen, fordi hun ikke med kort varsel kunne få
ledsaget udgang fra varetægtsfængsel. De to piger og moderens advokat gav møde. Om manglen ansås for uvæsentlig,
fordi moderen trods alt var repræsenteret, ses ikke. Muligvis
mente Ankestyrelsen slet ikke, at der var begået fejl, fordi der
forelå tvingende grunde til at afholde mødet, selv om moderen
ikke kunne få fri til at deltage.
Disse og flere andre afgørelser viser, at selv overtrædelse af
partshøringsreglerne kan der ses bort fra efter et ganske bredt
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skøn over, om fejlen har haft betydning for udfaldet. Hverken
domstolene eller klageinstanserne er særligt konsistente i deres krav til, hvorledes væsentligheden bedømmes, eller til
dokumentationen herfor. I SM D-5-00 blev der således set
bort fra, at der ikke var partshørt om en lægeerklæring, der
dannede grundlag for en afgørelse om at standse sygedagpenge, fordi kommunen var bekendt med, at lægen selv havde
fortalt borgeren om sin opfattelse. Det er vanskeligt at anerkende, at dette skulle være en egentlig afkræftelse af, at manglen havde påvirket afgørelsens udfald.
Er en part uberettiget blevet nægtet repræsentation, bliver
afgørelsen ligeledes ugyldig. Forvaltningen vil dog have lettere ved at påvise, at fejlen konkret ikke har haft betydning for
sagens behandling, end ved partshøringsmangler. I SM O-395 var en mor uberettiget blevet nægtet at tage en bestemt advokat i forbindelse med tvangsanbringelse af hendes barn. At
moderen som følge heraf mødte i børn og unge-udvalget uden
advokat, medførte ikke, at afgørelsen blev ugyldig. Det afgørende synes at have været, at hun dog var repræsenteret.
Har der medvirket en speciel inhabil ved sagens behandling, er udgangspunktet også, at afgørelsen bliver ugyldig. I
SM P-26-96 omtales nogle sager, hvor sagkyndige havde
medvirket enten som lægekonsulenter eller havde afgivet erklæringer i forbindelse med revaliderings- og pensionsnævnsafgørelser, selv om de var inhabile. Ankestyrelsen udtalte, at
udgangspunktet var, at afgørelserne var ugyldige. Ugyldighedsformodningen kunne dog afkræftes, hvis 1) der forelå
gode og fyldige oplysninger fra andre uvildige specialister, 2)
den inhabile kun havde afgivet skriftligt skøn og ikke deltaget
i møde om sagen, og 3) der i nævnsmødet havde deltaget en
habil og kompetent specialist. I afgørelsen understregedes det,
at alle tre betingelser skulle være opfyldt. I denne sammenhæng anerkendes det således ikke, at fejlens væsentlighed
kunne måles på baggrund af sagens udfald. I stedet bliver
væsentlighedsbetingelsen bedømt på baggrund af sagsbehandlingen som helhed. Det vurderes, om inhabiliteten eventuelt er
blevet opvejet af andre sagsbehandlingsskridt. Dette træk går
igen i domme fra andre sagsområder end det sociale. Se U
1963.973 H, U 1996.698 Ø, U 1996.1104 Ø og U 2002.1325
Ø. Især U 1996.698 Ø er interessant ved, at et påbud blev
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erklæret ugyldigt på grund af inhabilitet, uanset at retten konstaterede, at afgørelsen indholdsmæssigt set ikke var ulovlig.
Manglende, mangelfuld eller subjektiv urigtig begrundelse
medfører i almindelighed også bebyrdende afgørelsers ugyldighed, jf. SM M-002-04, SM B-3-03 og SM G-1-02. Da begrundelsespligten forfølger andre formål end blot at være garant for afgørelsens rigtighed, vil det i praksis ofte være muligt
at sandsynliggøre, at manglen konkret bedømt har været uvæsentlig.
Tilsidesættelse af helhedsprincippet minder meget om de
tilfælde, hvor skønnet ulovligt er sat under en regel, eller tilfælde af mangelfuldt oplysningsgrundlag. Ugyldighedsmæssigt får det den konsekvens, at tilsidesættelse som udgangspunkt fører til ugyldighed, medmindre det påvises, at den trufne afgørelse er korrekt. Se SM A-40-03, SM F-7-01, SM D-803 og SM A-40-01. I modsætning til, hvad der gælder i forbindelse med afgørelser, hvor et pligtmæssigt skøn er tilsidesat,
eller afgørelser, der er afgjort i strid med officialprincippet,
skal der dog ikke så meget til, for at manglen anses for uvæsentlig. I SM D-10-00 opretholdtes en afgørelse om standsning af sygedagpenge, selv om parten ikke var blevet indkaldt
til personlig samtale. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der
havde været tæt telefonisk kontakt under opfølgningen. Manglende udarbejdelse af en opfølgningsplan efter dagpengelovens § 24 førte ikke til ugyldighed efter en »en konkret vurdering af det tætte opfølgningsforløb«, jf. SM D-5-00. Godtgøres
det under sagen at den trufne afgørelse er materielt set lovlig
og rigtig, opretholdes afgørelsen ligeledes som gyldig trods
overtrædelse af helhedsprincippet, jf. SM F-7-01, sag nr. 2.,
SM D-4-02, SM D-22-03 SM P-008-04 og U 2005.2489 H.
5) Særlige omstændigheder
Selv om en afgørelse lider af væsentlige retlige mangler, kan
andre omstændigheder bevirke, at afgørelsen opretholdes som
gyldig. Der tænkes her på, om ugyldighed er til skade for borgeren, om borgeren har været i god eller ond tro, hvor lang tid,
der er gået, mellem afgørelsen blev truffet og ugyldighedsspørgsmålet rejses, konsekvenserne for andre end parten af, at
afgørelsen erklæres ugyldig, om borgeren har indrettet sig på
afgørelsen, om der er indtruffet efterfølgende omstændigheder, der overflødiggør ugyldighed osv.
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a) Begunstigende – bebyrdende afgørelser
Som oftest er borgeren uden skyld i, at der foreligger en mangel, og det kan i disse tilfælde virke urimeligt, hvis borgeren
skal findes sig i, at en afgørelse erklæres ugyldig med den
virkning, at afgørelsen ændres til skade for ham. I praksis
lægges der derfor vægt på, om den afgørelse, der eventuelt
skal erklæres ugyldig, er begunstigende eller bebyrdende. Om
en afgørelse er begunstigende eller ej, måles på, om en ophævelse eller en ændring er til skade for parten. I denne sammenhæng er en afgørelse naturligvis begunstigende, når den går ud
på at tillægge parten den ydelse, han har ansøgt om. Også
afgørelser der kun delvis imødekommer partens ansøgning, vil
være begunstigende. En afgørelse, der pålægger parten en
byrde i form af betaling, tvangspensionering, anbringelse uden
for hjemmet kan imidlertid også være begunstigende, nemlig
hvis afgørelsen ønskes skærpet til skade for parten.
Er der flere parter med modstridende interesser i en sag, er
afgørelsen altid både bebyrdende og begunstigende. I så fald
behandles sagen i praksis som en bebyrdende afgørelse.
1° Garantimangler
Hensynet til parten bevirker, at garantimangler normalt ikke
har ugyldighedsvirkning i forbindelse med begunstigende afgørelser. Garantimangler foreligger ved tilsidesættelse af formelle regler, der skal beskytte borgeren imod urigtige eller
ulovlige afgørelser. Det vil være at føje spot til skade, hvis en
afgørelse, der ender med at være til borgerens fordel, til trods
for at forvaltningen har krænket regler om eksempelvis partshøring og begrundelsespligt, af den grund skulle kunne tilbagekaldes. I SM P-038-04 fandt Ankestyrelsen, at en afgørelse
om tildeling af førtidspension ikke kunne annulleres, selv om
kommunen ikke havde haft tilstrækkelige oplysninger om
borgerens erhvervsevne, idet borgeren derved ville miste sit
forsørgelsesgrundlag.
Hvis afgørelsen viser sig at have fået et ulovligt indhold –
måske på grund af overfladisk og sjusket sagsbehandling –
kan denne mangel måske begrunde, at afgørelsen bliver ugyldig. Den formelle mangel i sig selv kan normalt ikke i denne
sammenhæng få ugyldighedsvirkning. I sjældne tilfælde vil
dog også begunstigende afgørelser, der lider af garantimangler, være ugyldige.
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Det gælder for det første i tilfælde af grove tilsidesættelser
af officialprincippet. Er en sag slet ikke blevet undersøgt, men
alligevel blevet afsluttet med en begunstigende afgørelse, må
afgørelsen kunne erklæres ugyldig. Der er her et nært slægtskab mellem formelle mangler og hjemmelsmangler. I det
konkrete tilfælde kan sagsforløbet reelt være udtryk for magtfordrejning eller manglende hjemmel. Dette er nok forklaringen på, at Ankestyrelsen i SM C-022-04 ophævede en afgørelse fra et socialt nævn om at give en familie med et multihandicappet barn aflastning med 108 døgn årligt i stedet for de 57
døgn, kommunen havde givet. Ankestyrelsen begrundede dog
sin hjemvisning af sagen med, at nævnet ikke havde foretaget
en helhedsvurdering af sagen.
Klare tilsidesættelser af saglige kompetenceregler medfører
også ugyldighed, selv om der er tale om begunstigende afgørelser. Er en afgørelse i strid med kompetencereglerne truffet
af en privat person eller organisation, bliver afgørelsen utvivlsomt ugyldig. Er afgørelsen truffet af en sagligt inkompetent
forvaltningsmyndighed, vil en begunstigende afgørelse som
udgangspunkt ligeledes være ugyldig, medmindre den myndighed, der har afgjort sagen, har en vis sagkundskab inden for
området. Forskellen mellem saglig inkompetence og manglende hjemmel er ofte glidende, hvilket taler for dette resultat.
Se som et eksempel U 1978.919 H, hvor en udnævnelsen af en
afdelingstandlæge blev annulleret som ugyldig, fordi udnævnelsen ikke var godkendt af Kommunernes Lønningsnævn.
Derimod beholder begunstigende afgørelser deres gyldighed, selv om reglerne om stedlig inkompetence er overtrådt – i
hvert fald, hvis der er tale om regler, der fordeler opgaverne til
sagligt set ligestillede organer. Se SM R-8-01, SM P-010-04
og U 2005.2601 V.
Foreligger der speciel inhabilitet i forbindelse med en begunstigende afgørelse, kan den ligeledes være ugyldig, i hvert
fald hvis parten var i ond tro om den inhabilitetsfremkaldende
interessekonflikt, og naturligvis under forudsætning af, at
konflikten havde en gunstig tendens for borgeren. I FOB
1976.150 anså ombudsmanden en udnævnelse af en skoleinspektør for ugyldig, fordi der ved afgørelse, i byrådet medvirkede en inhabil. Ombudsmanden fremhævede, at pågældende
havde været i ond tro om de omstændigheder, der bevirkede,
at afgørelsen var blevet mangelfuld.
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2° Andre mangler
Er en begunstigende afgørelse behæftet med en hjemmelsmangel eller en formmangel, er udgangspunktet, at afgørelsen
bliver ugyldig. I disse tilfælde står hensynet til borgeren over
for hensynet til retshåndhævelsen. Denne afvejning må normalt munde ud i, at en ulovlig afgørelse ikke opretholdes. Det
samme gælder, hvor grundlæggende spilleregler for sagsbehandlingen er blevet tilsidesat.
I helt særegne tilfælde kan hensynet til en borgers indrettelse på at kunne beholde begunstigelsen medføre, at en afgørelse, der er i strid med legalitetsprincippet, opretholdes som
gyldig. Som et sjældent eksempel kan nævnes U 1887.640 H,
hvor det kom til at spille en rolle, at den ulovlige afgørelse
skyldtes en fejl, som ikke kunne tilskrives borgeren, at fejlen
lå mere end 20 år tilbage i tid, at borgeren havde udnyttet den
ulovlige afgørelse (en næringstilladelse) i flere år, samt at
borgeren var i god tro. I U 2003.1454 Ø, U 2003.435 V, SM
A-24-03, SM P-4-02, SM D-3-02 og SM C-022-04 annulleredes begunstigende afgørelser, selv om der ikke var noget at
bebrejde borgeren. Hensynet til borgerens berettigede forventning blev taget ved, at ugyldigheden ikke fik virkning fra
afgørelsens udstedelse, men først på et senere tidspunkt, og
først efter at borgeren var blevet varslet om ændringen. I SM
M-003-04 konstaterede Ankestyrelsen, at klageren efter loven
ikke havde ret til støtte til byfornyelse, men overvejede samtidig, om der var givet et bindende forhåndstilsagn. Dette fandtes ikke at have været tilfældet. Overvejelsen efterlader tvivl
med hensyn til, om Ankestyrelsen mente, at et sådant indholdsmæssigt ulovligt tilsagn var retligt bindende. Som det ses
ovenfor, skal der temmelig meget til, for at dette er tilfældet.
Afgørelsen skal derfor næppe tillægges for vidtgående præjudikatsvirkning.
b) Andre særlige omstændigheder
Hensynet til borgerens berettigede forventninger, god tro, passivitet hos forvaltningen, fejlens grovhed og sagens særlige
karakter kan efter omstændighederne føre til opretholdelse af
en ellers ugyldig afgørelse. Spørgsmålet kommer i sagens natur først og fremmest på tale i forbindelse med begunstigende
afgørelser. Disse afgørelser opretholdes som anført ovenfor
normalt, selv om der foreligger væsentlige garantimangler.
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Det praktiske område, hvor andre særlige omstændigheder kan
få betydning, er således ved begunstigende afgørelser, der
lider af hjemmelsmangler, ved visse grove garantimangler
eller ved formmangler. Der skal foreligge meget tungtvejende
konkrete omstændigheder for, at en afgørelse, der lider af
sådanne mangler, kan opretholdes som gyldig. Som en mindre
vidtgående hensyntagen til de særlige omstændigheder får
ugyldigheden først virkning for fremtiden.
I sociale sager fører forventningsprincippet endvidere til, at
en annullation af en begunstigende afgørelse normalt ikke
bevirker, at allerede udbetalt hjælp skal tilbagebetales, jf. SM
D-3-02.
Ugyldighed statueres heller ikke, hvis der på ugyldighedstidspunktet er indtruffet omstændigheder, som har afbødet
virkningerne af den mangelfulde afgørelse. Hvis f.eks. et mangelfuldt kommunalt afslag på revalideringshjælp på det tidspunkt, da ugyldighed kommer på tale, er blevet ændret af
kommunen selv og erstattet af en bevilling af hjælp, statueres
der ikke ugyldighed. Se som eksempel SM A-29-03, som er
omtalt i dette kapitel under 5, a.
6) Ugyldighedsvirkning
a) Annullation
Normalt vil ugyldighed bestå i annullation. Herved forstås, at
den ugyldige afgørelses tilsigtede retsvirkninger ophæves. I
mange tilfælde er annullation tilstrækkelig til at give den endelige løsning på borgerens konflikt med forvaltningen. Dette
vil typisk være tilfældet, hvor den ugyldige afgørelse er bebyrdende og samtidig har en offensiv karakter. Tvangsanbringelser af børn, pålæg af tilbagebetalingspligt, standsning af sociale ydelser, bortvisning af borgere fra institutioner, pålæg
om betaling for daginstitutionsophold og lignende afgørelser,
der lider af retlige mangler, falder i tilfælde af annullation bort
og kan først på ny få retsvirkninger, hvis der træffes en ny
afgørelse fri for mangler.
Nogle eksempler fra praksis viser, hvordan annullation virker i disse tilfælde. I SM P-1-04 havde en kommune bevilget
67 000 kr. som personligt tillæg til en førtidspensionist til nødvendig rengøring og renovering af en lejlighed, inden der
kunne ydes ham hjemmehjælp. Kommunen mente, at pensionisten, som var psykisk syg, havde handlet økonomisk ufor310
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svarligt ved ikke at holde sin bolig ordentligt, og havde af
denne grund ydet hjælpen med tilbagebetalingspligt. Ankestyrelsen underkendte afgørelsen, fordi styrelsen ikke var enig
med kommunen i, at der forelå uforsvarlig økonomi. Borgeren
kunne dermed beholde pengene, og denne konflikt havde
dermed fundet sin endelige løsning. Dagpengeudbetalingen
skulle i SM D-10-03 og SM D-7-03 genoptages, da det blev
fastslået, at standsningen af dem ikke havde været berettiget,
jf. også SM R-15-00 og SM F-3-00. Det blev i SM A-22-03
fastslået, at forbrug af egne varer ikke kunne betragtes som en
indtægt ved beregningen af supplerende kontanthjælp. Herefter måtte kommune reducere det beløb, der var regnet som
indtægt, med 8.000 kr.
b) Rettelse
Annullation giver imidlertid ikke altid borgeren fornøden oprejsning for den mangelfulde afgørelse. Dette gælder navnlig i
forbindelse med, at der er givet afslag på at yde hjælp, idet en
ren underkendelse ikke altid udløser ret til hjælp. I disse tilfælde kan der være behov for, at den retlige mangel, der betingede ugyldigheden, rettes. Dette kan ske ved, at den myndighed, der erklærer afgørelsen ugyldig, træffer den endelige
afgørelse i sagen eller foretager det sagsbehandlingsskridt,
som ikke blev udført (korrekt). En lovstridig afgørelse kan
således rettes ved, at der træffes en ny lovlig afgørelse, og
manglende partshøring kan ske ved, at den kontrollerende
myndighed selv foretager partshøring.
Den særlige sanktion realudligning kan minde en del om
rettelse. Se nærmere herom nedenfor under erstatning.
Rettelse forudsætter, at den myndighed – domstolene,
myndigheden selv eller en social klageinstans – der underkender afgørelsen, har den fornødne retlige målestok, tilstrækkelige oplysninger samt fornøden sagkundskab til at træffe den
endelige afgørelse i sagen. Først når disse betingelser er opfyldt, kan kontrolinstansen træffe helt ny afgørelse i sagen
eller vurdere betydningen af de påkrævedes, sagsbehandlingsskridts betydning for sagens udfald.
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I praksis er det lettere for de sociale klageinstanser og den
myndighed, der har truffet den ugyldige afgørelse, at foretage
rettelse, end det er for domstolene. Dette beror for det første
på, at domstolene ikke har samme erfaring og sagkundskab
som de sociale myndigheder og derfor heller ikke har samme
muligheder for at træffe den endelige afgørelse. Betydningen
af sagkundskab hos den rettende myndighed mindskes dog i
forbindelse med, at afgørelsen er normeret i loven. Kan sagens
udfald læses direkte af loven, bliver det naturligvis lettere at
træffe den endelige afgørelse, også for myndigheder, der ikke
er eksperter på området.
Civile retssager er undergivet forhandlingsprincippet, og i
disse sager er domstolene principielt bundet af parternes påstande, ligesom det er parterne, der skal fremskaffe procesmaterialet, herunder sørge for sagens oplysning. Giver påstandene ikke mulighed for rettelse, eller er der ikke tilvejebragt de
fornødne oplysninger til, at domstolen kan træffe den endelige
afgørelse, må domstolen anvende annullation. Omvendt kan
selv meget skønsmæssige afgørelser blive rettet, hvis der under sagen fremskaffes tilstrækkelige oplysninger til, at domstolen kan træffe afgørelse, navnlig hvis det også påvises, at
der er et markant behov for, at sagen finder sin endelige afgørelse straks. Et vidtgående eksempel findes i Københavns
Byrets dom af 17. december 1999. Under sagen pådømtes tre
afgørelser om inddragelse af hjemmehjælp. Under sagen blev
det dokumenteret, at afgørelserne blev truffet på grundlag af et
nødtørftigt og til dels manipuleret oplysningsgrundlag. To af
sagsøgerne fik dom, ikke blot for, at inddragelsen havde været
uberettiget, men også for, at de var berettiget til »praktisk
hjælp til rengøring og linnedskift mindst en gang ugentligt og
indkøb mindst to gange ugentligt«samt »praktisk hjælp til
rengøring af gulv mindst en gang ugentligt«(Sagerne BS 5E3546/99, 3549/99 og 3551/99).
c) Annullation eller rettelse
Hvis betingelserne for rettelse er opfyldt, foretrækker domstolene ofte denne form for ugyldighed. I dommene U 2000.645
H, U 2001.768 H, U 2002.2338 V og U 2006.526 H ændredes
således forvaltningens delvise afslag på førtidspension, og de
pågældende fik ved dommene tilkendt højere pension. Se også
den lige nævnte dom fra Københavns Byret.
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Højesteret dom i U 1999.1408 H viser forskellen mellem
rettelse og annullation. Skørping Kommune havde forhøjet
A’s skattepligtige indkomst for flere år. A klagede til Skatteankenævnet, som stadfæstede kommunens afgørelse. Landsskatteretten annullerede Skatteankenævnets afgørelse på grund
af speciel inhabilitet. Inhabiliteten bestod i, at kommunens
skatteinspektør havde medvirket ved sagens behandling i
Skatteankenævnet. Landsskatteretten anførte i sin kendelse
udtrykkeligt, at den ikke havde taget stilling til rigtigheden af
den foretagne skatteforhøjelse. A anlagde retssag med påstand
om, at Landsskatterettens afgørelse indebar, at det beløb, han
havde oplyst i selvangivelsen måtte lægges til grund ved ligningen. Både Østre Landsret og Højesteret frifandt skattemyndighederne. Højesteret anførte, at efter almindelige forvaltningsretlige principper står en afgørelse truffet af en førsteinstans ved magt, hvis en overordnet administrativ myndighed tilsidesætter ankeinstansens afgørelse som ugyldig på
grund af en formalitetsmangel. Dommen byggede således på
den opfattelse, at en ændring af en afgørelse kun kan komme
på tale, hvis rekursinstansen har prøvet sagens realitet, og
Landsskatteretten havde alene taget stilling til, om der var
inhabilitet og ikke til om skatteankenævnet var nået til et korrekt resultat. Højesteret skrev i dommen, at A efter Landsskatterettens kendelse kunne have forlangt, at Skatteankenævnet
behandlede sagen igen – uden skatteinspektørens medvirken.
Det gjorde han ikke, og nævnets afgørelse endte derfor blot
med at blive anset for annulleret, ikke rettet.
De sociale klageinstanser følger en noget ujævn praksis på
dette punkt. I tilfælde, hvor et afslag bygger på en fejlagtig
fortolkning af reglerne, retter de ofte. I SM P-18-03 tilkendte
Ankestyrelsen således en kvinde med en psykisk lidelse, der
havde fået afslag på førtidspension, mellemste pension, fordi
underinstansernes afgørelser byggede på en fejlagtig anvendelse af reglerne i det konkrete tilfælde. I SM P-16-03 fastslog
Ankestyrelsen, at en omberegning af folkepension skulle ske
med virkning fra det tidspunkt, pågældende var overgået til
folkepension (1. september 1995) og ikke, som underinstanserne gjorde, først fra 17. juli 2002 – et tidspunkt, der blev
valgt, fordi det var datoen for en SM-afgørelse, som berørte
det samme problem, som forelå i sagen. Se også SM D-25-03
og SM D-23-03.
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I mange sager sker der hjemvisning af afslag, fordi klageinstansen ikke har tilstrækkelige oplysninger til selv at træffe
den endelige afgørelse. Som eksempel kan nævnes SM F-104, hvor et afslag på at genoptage en pensionssag blev underkendt, fordi forvaltningslovens § 11 var blevet tilsidesat. Når
ugyldighedsgrunden er en formel mangel af denne type og
klageinstansen ikke har gjort sig nærmere overvejelser om
konkret væsentlighed, er der ikke fornødent grundlag for klageinstansen til at træffe den endelige afgørelse i sagen – i dette
tilfælde behandle og afgøre selve pensionssagen. Et andet eksempel findes i SM M-2-04. Hverken kommunen eller det sociale nævn havde i denne sag givet en fyldestgørende begrundelse for en afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte. Hovedproblemet i sagen var, om den kvinde, der fik boligstøtte,
havde en mand boende. Manden fremlagde under sagen seks
erklæringer om sine bopælsforhold de sidste 20 år. Underkendelsen skete, fordi hverken nævnet eller kommunen havde
forholdt sig til disse oplysninger. Også i dette tilfælde var
annullation naturlig, idet Ankestyrelsen ikke havde tilstrækkelige oplysninger til at tage stilling til sagens realitet. I SM P27-03 blev det slået fast, at et plejetillæg ikke kunne frakendes, blot fordi parten havde fået kontant tilskud og praktisk
hjælp efter servicelovens § 76, stk. 2, og § 71. Samtidig blev
det slået fast at tillægget eventuelt kunne få betydning for
udmålingen af hjælp efter de to bestemmelser. Herefter var der
kun mulighed for annullation af den afgørelse, hvorved plejetillæg var blevet frataget borgeren, og hjemvisning med henblik på, at kommunen traf en ny afgørelse om tillæggets betydning for den udmålte hjælp. Se også SM O-56-97, SM D16-03, SM D-3-03, SM A-40-03 og SM P-010-04.
I andre sager har de sociale klageinstanser foretrukket annullation, selv om betingelserne for rettelse var opfyldt eller
uden synderligt besvær kunne være blevet opfyldt. Et eksempel herpå er SM P-026-03. En kommune havde afslået at yde
et helbredstillæg til køb af nye briller til en folkepensionist,
hvis briller var blevet ødelagt. Kommunen afslog, fordi ansøgningen var blevet indgivet, efter at udgiften var afholdt.
Kommunen tog således ikke konkret stilling til, om de materielle betingelser for at yde hjælp var opfyldt. I stedet for at
hjemvise sagen kunne Ankestyrelsen selv have truffet afgørelse om, hvorvidt pågældende skulle have hjælp eller ej. Med
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den valgte løsning blev sagen ikke afklaret straks, og både
borger og klagesystem ville fortsat blive belastet af sagen.
Et andet eksempel findes i SM D-14-03. En kommune
standsede sygedagpengene til en 53 år gammel mand, der led
af sukkersyge, da han faldt for varighedsgrænsen i dagpengelovens § 22. På det tidspunkt var der ikke sket en afklaring af
den pågældendes arbejdsevne, og den pågældende havde hverken arbejde eller anden forsørgelse end dagpengene. Nævnet
stadfæstede afgørelsen, men vejledte dog manden om, at han
kunne søge kontanthjælp. Ankestyrelsen mente, at kommunen
havde været forpligtet efter retssikkerhedslovens § 7 a til senest 14 dage, inden ydelsen blev bragt til ophør, at tage stilling
til, om der var behov for yderligere foranstaltninger for at
bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet og i den forbindelse inddrage blandt andre borgeren selv. Sagen blev derpå
hjemvist til nævnet til vurdering af, om kommunen havde
overholdt denne sagsbehandlingsregel, og hvad konsekvensen
skulle være, hvis forskriften ikke var overholdt. Ankestyrelsen
kunne så vidt ses lige så godt have taget stilling hertil. Da oplysningerne i sagen klart pegede i retning af, at § 7 a ikke var
overholdt, og da manden var uden forsørgelse, var der desuden et stærkt behov for en hurtig afklaring af sagen.
SM U-1-03 var en opfølgning på en afgørelse fra september 2001, hvorved en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen var
blevet hjemvist til ny behandling. Under den nye sag opstod
der tvivl om, hvad konsekvensen af annullationen var med
hensyn til anvendelse af nye satser for ménerstatning. Dette
spørgsmål blev afgjort af Ankestyrelsen 20. november 2002,
dvs. mere end et år efter hjemvisningen. Det havde været
befriende for alle implicerede, hvis Ankestyrelsen havde taget
stilling i den første afgørelse.
Et skræmmeeksempel findes i SM P-11-01. I denne sag
blev en borger af kommunen tilkendt forhøjet almindelig pension. Borgeren klagede til det sociale nævn for at få pensionen
forhøjet. Nævnet hjemviste sagen til ny behandling i kommunen, fordi sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst. Kommunen traf
ny afgørelse om, at borgeren (kun) havde ret til forhøjet almindelig pension. Endnu engang blev der klaget, og endnu
engang anså nævnet ikke sagen for tilstrækkeligt oplyst. Nævnet fandt herefter, at borgeren overhovedet ikke var berettiget
til pension, og ophævede kommunens afgørelse. Herefter bort315
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faldt borgerens forsørgelsesgrundlag. Sagen blev derpå optaget til principiel behandling i Ankestyrelsen til belysning af
retsvirkningerne af nævnets afgørelse om ophævelse. Ankestyrelsen udtalte, at nævnet ikke havde været afskåret fra at
træffe afgørelse om hjemvisning og om frakendelse af pension. Endvidere slog Ankestyrelsen fast, at hjemvisning normalt
betyder, at 1. instansens afgørelse annulleres, men at særlige
omstændigheder kan føre til, at hovedreglen fraviges. Denne
sag var en undtagelse, da »der ikke i forbindelse med hjemvisningen af sagen havde været truffet beslutning om frakendelse af pensionen«, og klageren fik derfor sin oprindelige
pension igen. Om han var berettiget til højere pension end
fastsat – altså det spørgsmål, borgeren havde rejst i sin første
klage – blev ikke afklaret. Borgeren måtte, som det ses, igennem tre hjemvisninger, uden at hans forhold blev endeligt
afklaret. Han fik trods alt lov til at beholde den ydelse, han
startede med at klage over var for lav – dog efter, at den i en
periode var blevet frataget ham. Kommunen og klageinstanserne traf tilsammen fem afgørelser og var ved sagens afslutning ikke færdig med at bruge kræfter på sagen. Ankestyrelsens forsøg på at skabe klarhed om, hvad hjemvisning betyder,
mislykkedes, men trak den lange sagsbehandlingstid yderligere i langdrag. Det havde været ønskeligt, om nævnet anden
gang sagen dukkede op, havde skaffet de manglende oplysninger og taget stilling til, hvilken pension eller andre ydelser
borgeren var berettiget til.
Sagen er en klar illustration af, at det ofte anvendte argument for hjemvisning, at borgeren derved opnår at få sin sag
behandlet i to instanser, har sine begrænsninger. Ofte er borgeren langt bedre stillet ved få sagen afklaret med det samme,
frem for at den trækkes i langdrag ved, at underinstansen skal
træffe ny afgørelse. Det må herved erindres, at underinstansen
allerede har truffet en – ugyldig – afgørelse, og at tilliden hos
borgeren til, at en ny sagsbehandling vil forløbe korrekt, kan
have fået et knæk. I disse tilfælde er hjemvisning desuden i
strid med hurtighedsprincippet.
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Det hænder, at der sker hjemvisning med uddybende og
præciserende bemærkninger til underinstansen om, hvorledes
den nye afgørelse skal behandles. Der er tale om en mellemting mellem rettelse og annullation. Denne variant kan anvendes i videre udstrækning end egentlig rettelse, fordi der ikke
træffes en egentlig afgørelse. I SM A-29-03 benyttedes denne
variant. Ankestyrelsen ophævede et afslag på at give tilbud
om fleksjob og pålagde kommunen at træffe afgørelse om borgerens fremtidige forsørgelsesgrundlag. I SM D-24-03 fandt
Ankestyrelsen, at der kunne dispenseres fra fristen for anmeldelse af sygefravær for at få sygedagpenge, fordi kommunen
holdt lukket mellem jul og nytår. Sagen hjemvistes til ny behandling med bemærkning om, at lønmodtageren skulle stilles
på samme måde, som hvis han havde indgivet anmodningen
om dagpenge inden for anmeldelsesfristen.
d) Ex tunc eller ex nunc
Ugyldighed er en sanktion, der retter sig imod de tilsigtede
retsvirkninger af mangelfulde afgørelser. Manglerne har normalt været der allerede, da afgørelsen blev truffet. Hovedreglen er derfor, at ugyldigheden får virkning fra det tidspunkt, da den ugyldige afgørelses retsvirkninger indtrådte. Der
tales om, at ugyldigheden får virkning ex tunc (fra dengang).
I SM U-1-03 annullerede Ankestyrelsen således en afgørelse om godtgørelse for varigt mén, fordi Arbejdsskadestyrelsen
ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt. Sagen hjemvistes til ny
behandling i styrelsen, og spørgsmålet var, om styrelsen herefter skulle beregne godtgørelsen efter de satser, der gjaldt i
2000, da den annullerede afgørelse blev truffet, eller efter den
højere sats i 2002, som gjaldt på det tidspunkt, da den nye
afgørelse til afløsning for den annullerede skulle træffes. Ankestyrelsen bestemte, at den sidste sats skulle anvendes, da
den tidligere afgørelse var blevet annulleret og således ikke
længere eksisterede.
I SM R-15-00 havde en kommune standset hjemmehjælpen
til en ældre mand, fordi han ansås for rask og ressourcestærk.
Nævnet hjemviste sagen, fordi der ikke var foretaget en individuel vurdering af mandens hjælpebehov. Kommunen blev
pålagt derpå at foretage en individuel bedømmelse. Hjemvisningen betød imidlertid ikke, at hjemmehjælpen blev genoptaget, og sagen blev derfor indbragt for Ankestyrelsen til af317
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klaring af konsekvenserne af hjemvisningen. Ankestyrelsen
fandt, at hjemvisningen betød, at hjemmehjælpen skulle genoptages straks efter, at nævnet havde hjemvist, idet denne afgørelse indebar, at afgørelsen om at standse hjælpen var annulleret. Herefter var den oprindelige afgørelse om at tildele
hjælp blevet genoplivet, og ydelserne efter denne skulle derfor
fortsætte, »hvis ikke ankeinstansen har tillagt afgørelsen anden
virkning«. I denne sag så Ankestyrelsen ingen grund til at
tillægge hjemvisningen anden virkning. Se også SM P-3-03,
SM D-8-03 og SM A-40-01.
Skyldes ugyldigheden, at afgørelsen er i strid med lovgivningen, eller at den savner hjemmel, er det naturlige udgangspunkt, at ugyldigheden får virkning ex tunc, se bl.a. U 1994.
763 Ø og U 1983.349 H. I overensstemmelse hermed blev
domstolenes ændringer af afgørelser om førtidspension i U
2000.645 H, U 2001.768 H, U 2002.2338 V og U 2006.526 H
tillagt virkning fra det tidspunkt, da domstolene i modsætning
til de sociale myndigheder mente, at pågældende var berettiget
til højere pension end den, der var tillagt ved den ugyldige
afgørelse. Når et pålæg om tilbagebetalingspligt i U 1996.
1608 H underkendtes som ugyldigt, betød det på samme måde, at pågældende var fritaget for at betale det pålagte beløb –
det bortfaldt med virkning, fra afgørelsen blev truffet.
Undtagelsesvis ophører virkningerne af ugyldige afgørelser
ex nunc, dvs. med virkning for fremtiden. Dette gælder for det
første, hvis den ugyldige afgørelse er en såkaldt statusafgørelse – en afgørelse, hvorved en borger har fået en tilladelse, udnævnelse eller autorisation til at udøve offentlig myndighed.
Viser en tjenestemandsudnævnelse sig at være ugyldig, får
underkendelsen ikke virkning for alle de sager, tjenestemanden i mellemtiden har været med til at behandle.
Ugyldighedsvirkningen kan endvidere udskydes af hensyn
til tungtvejende private eller offentlige interesser. I U
2005.397 underkendte Sø- og Handelsretten en afgørelse fra
Sikkerhedsstyrelsen om at standse salget af barnevogne og om
at tilbagekalde dem fra forhandlerne. Styrelsen mente, at barnevognene var sikkerhedsmæssigt farlige. Da styrelsen ikke
havde partshørt, ikke havde givet en tilstrækkelig begrundelse,
ikke havde overholdt proportionalitetsprincippet samt gjort sig
skyldig i usaglig forskelsbehandling, anså retten afgørelsen for
ugyldig. Imidlertid fandt retten det ikke forsvarligt blot at
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ophæve afgørelsen, idet der efter bevisførelsen måtte antages
at være væsentlige sikkerhedsmangler ved barnevognene.
Ophævelsen af afgørelsen fik derfor først virkning, når Sikkerhedsstyrelsen havde truffet ny afgørelse.
Mere praktisk er det, at underkendelser af begunstigende
afgørelser normalt først får virkning for fremtiden. I de tilfælde,
hvor en begunstigende afgørelse overhovedet kan blive ugyldig,
får underkendelsen først virkning for fremtiden og eventuelt
først efter, at borgeren har fået et passende varsel. Dette gælder i
hvert fald, hvis borgeren var i god tro. I U 2003.435 V opdagede en kommune, at der uberettiget var betalt en revalidend, der
var i praktik, elevgodtgørelse til dækning af differencen mellem
praktikløn og mindsteløn. Da kommunen opdagede dette, ændredes bevillingen med to måneders varsel. Landsretten fandt i
lighed med det sociale nævn og Ankestyrelsen, at denne ændring var i orden. Retten lagde vægt på, at pågældende havde
haft lejlighed til at indrette sig på nedgangen i hjælp, jf. SM A26-00, SM C-015-04 og SM C-022-04.
Hensynet til borgeren spillede også en afgørende rolle i SM
P-11-01, hvor en kommune havde tilkendt en kvinde forhøjet
almindelig pension. Kvinden klagede til det sociale nævn for
at få pensionen forhøjet. Nævnet mente slet ikke, at hun skulle
have haft pension, og hjemviste sagen til kommunen. Derved
blev afgørelsen om at give pension annulleret. Ankestyrelsen
mente imidlertid, at den af kommunen tilkendte ydelse skulle
opretholdes, når nævnet ikke udtrykkeligt havde truffet afgørelse om frakendelse af pension. I SM D-3-02 ansås en kommune for berettiget til at tilbagekalde en ulovlig mundtlig afgørelse om at forlænge sygedagpenge ud over varighedsbegrænsningens grænser. Nævnet ændrede kommunens afgørelse og forlængede dagpengeperioden mindre, end kommunen
havde gjort. De sygedagpenge, som borgeren i den anledning
uberettiget havde modtaget, skulle ifølge Ankestyrelsen ikke
betales tilbage. Også denne afgørelse underkendtes således
alene med virkning for fremtiden.
Det kan endvidere være praktisk umuligt at lade ugyldigheden indtræde ex tunc. Drejer afgørelsen sig om en tjenesteydelse, vil der ofte foreligge umulighed. Hvis eksempelvis en
afgørelse om inddragelse af hjemmehjælp er ugyldig, kan
ugyldighedsvirkningen først indtræde for fremtiden. I så fald
kan der opstå spørgsmål om erstatningsansvar for eventuelle
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SM A-29-03

tab, der er påført borgeren i tiden mellem manglens indtræden
og konstateringen af ugyldighed. Som eksempel kan nævnes
SM A-29-03, hvor en afgørelse om aktivering på en produktionsskole i stedet for i en privat forening blev erklæret ugyldig.
Annullationen fik ingen betydning for det allerede gennemførte aktiveringsforløb. Den fik i øvrigt heller ikke virkning for
fremtiden, da kommunen havde tilkendt borgeren revalideringshjælp, mens sagen verserede i klageinstansen. Se også
SM C-54-00 og SM C-33-01.
Ankestyrelsen har i nogle sager givet udtryk for, at en klageinstans kan hjemvise og i den forbindelse træffe selvstændig
afgørelse om, fra hvilket tidspunkt ugyldighedsvirkningen indtræder. Klageinstanserne er dog ikke frit stillet med hensyn til at
bestemme ugyldighedsvirkningens tidspunkt. De retningslinjer,
der er skitseret ovenfor i dette afsnit, må følges. Dette indebærer, at hovedreglen er, at virkningen er ex tunc. Det kan imidlertid være fornuftigt og praktisk værdifuldt, hvis klageinstansen i hjemvisningsafgørelsen præciserer ugyldighedstidspunktet, hvis der er tvivl herom, jf. SM R-15-00 og SM C-022-04.

B) Erstatning
Erstatningsbetingelserne

Kun domstolene

Ikke kun
afgørelser

Forvaltningens tilsidesættelser af reglerne kan også sanktioneres med erstatningsansvar. Hertil kræves, at der er begået en
ansvarspådragende fejl, at der er lidt et økonomisk tab, at der
er årsagsforbindelse mellem fejlen og tabet, at tabet er adækvat, at der ikke foreligger egen skyld, samt at den skadede
interesse er værnet af erstatningsreglerne.
Erstatning kan kun besluttes af domstolene eller med særlig
hjemmel af andre offentlige organer. Denne sanktion har derfor ikke den samme praktiske betydning som ugyldighed.
I modsætning til ugyldighed kommer erstatning på tale i
forhold til alle former for handlinger og dispositioner fra forvaltningens side. Den er således ikke specifikt knyttet til, om
der træffes afgørelse i forhold til borgeren.
Der ses her kun på erstatningsansvar som sanktion i anledning af tilsidesættelse af socialforvaltningsretlige regler, dvs. i
forbindelse med myndighedsudøvelse. Uden for denne problemstilling falder de mange tilfælde, hvor offentlige myndigheder i kraft af deres ansattes almindelige adfærd – kørsel med
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bil, pasning af handicappede, vask for hjemhjælpsmodtager og
lignende fysiske handlinger – forvolder skade.
Det centrale spørgsmål er, om en tilsidesættelse af reglerne
automatisk medfører erstatningsansvar.
Svaret på dette spørgsmål er klart nej. I praksis kræves, ud
over at der er begået fejl, normalt, at fejlen kan bebrejdes forvaltningen. Det forhold, at reglerne ikke er overholdt, er ikke i
sig selv erstatningspådragende. Der foretages en selvstændig
vurdering af, om fejlen er erstatningspådragende. Uanset at der i
en tvangsfjernelsessag var begået en partshøringsfejl, blev den
pågældende kommune frifundet for et erstatningskrav, fordi det
oplysningsgrundlag, der i øvrigt forelå, da afgørelsen blev truffet, var tilstrækkeligt til, at der kunne træffes afgørelse, jf. FED
2001.113. End ikke en tvangsfjernelse, som senere viste sig
uberettiget, fordi den mistanke om seksuelle overgreb, som
havde dannet grundlag for beslutningen, havde været uberettiget, var erstatningspådragende. Både landsret og Højesteret
fandt, at afgørelsen i sagens natur måtte træffes på et foreløbigt
grundlag. Den omstændighed, at sagsbehandlingen ikke i alle
henseender var i overensstemmelse med forvaltningslovgivningen, kunne ikke føre til et andet resultat, jf. U 1994.247 H.
Hvis tabet er forvoldt ved, at der er truffet en ugyldig afgørelse, er udgangspunktet i praksis, at forvaltningen bliver erstatningsansvarlig for det begåede tab. Ofte vil ugyldighedsvirkningen forhindre, at der opstår et økonomisk tab. Det er
eksempelvis tilfældet, hvis et ugyldigt afslag på førtidspension
underkendes og ansøgeren samtidig får tilkendt den korrekte
pension. Dette er dog ikke altid tilfældet. Underkendelse af et
afslag, der lider af formelle mangler, vil ofte betyde, at pågældende først får tilkendt den ansøgte ydelse med nogen forsinkelse. Der opstår i så fald spørgsmål om erstatning for den
manglende ydelse i mellemtiden. Annulleres en begunstigende
afgørelse til skade for borgeren, opstår spørgsmålet, om borgeren skal have erstatning for udgifter, der er afholdt i tillid til, at
han kunne beholde afgørelsen. Som anført er hovedreglen, at
der er erstatningsansvar for sådanne tab.
I U 1995.702 Ø pålagdes en kommune således at betale
erstatning til forældre, der selv havde betalt for mælk til deres
børn, mens de gik i privatskole, da det blev fastslået, at kommunens afslag på at give mælketilskud stred mod den almindelige lighedsgrundsætning.
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Et forældrepar rejste i U 1980.970 Ø krav om erstatning,
fordi de selv havde måttet passe deres barn, mens det stod på
venteliste til daginstitution. Retten frifandt, fordi kommunen
ikke ansås at have overtrådt den dagældende bistandslovs
§ 69. Af præmisserne kan udledes, at der havde været erstatningsansvar, hvis kommunen havde forsømt sin pligt til at
sørge for et tilstrækkeligt antal daginstitutionspladser.
Der er kun tale om en hovedregel. Er en afgørelse trukket i
langdrag, fordi et afslag bliver underkendt som ugyldigt, er det
ikke givet, at borgeren får erstatning for forsinkelsen, jf. U
1998.1228 V og gennemgangen i kapitel 9, B.
Situationen bedømmes anderledes, hvis forvaltningen har
truffet en bebyrdende afgørelse, som ændres, uden at det samtidig konstateres, at afgørelsen var ugyldig. Dette kan forekomme, hvis en klageinstans ændrer en afgørelse ud fra en
rimelighedsvurdering. At underinstansen har foretaget et fejlskøn, er ikke tilstrækkeligt til at pålægge den erstatningsansvar. En mand, som havde fået afslag på forhøjet boligtillæg
til kontanthjælpen, fordi såvel kommunen som nævnet mente,
at hans boligudgifter var for høje, fik medhold i Den Sociale
Ankestyrelse. I mellemtiden var hans hus gået på tvangsauktion. Det fandtes ikke at kunne bebrejdes kommunen, at den
havde skønnet forkert, og den blev derfor frifundet for et erstatningskrav, jf. U 1995.539 Ø.
I modsætning til tilfælde hvor der er udøvet fejlskøn i forbindelse med trufne afgørelser, bedømmes tilfælde af manglende eller mangelfuld vejledning ganske strengt. Der pålægges i disse tilfælde forvaltningen et ansvar efter en næsten
objektiv målestok. I U 1983.1096 V pålagdes en kommune at
betale 30.000 kr. i erstatning til et ægtepar, som efter råd fra
kommunens socialforvaltning havde solgt deres hus og var
flyttet i lejebolig. Det viste sig, at boligudgifterne derved blev
forøget. En ledig, som havde fået urigtig vejledning forud for
en ansøgning om iværksætterydelse om sin retsstilling efter
arbejdstilbudsloven og efter arbejdsløshedsforsikringsloven,
fik i den anledning en erstatning på 35.500 kr. Retten lagde
vægt på, at rådgivningen vedrørte et kompliceret samspil mellem flere regelsæt – et forhold, som således ikke kom arbejdsformidlingen til gode ved ansvarsbedømmelsen, men tværtimod skærpede ansvarsbedømmelsen, jf. U 1996.1288 V. Se
også U 1991.903 H.
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I U 2004.2244 H havde en kommune ansat A i et fleksjob
på halv tid (20 timer ugentligt) med virkning fra 1. januar
1998. A’s fagforening klagede til det sociale nævn, idet foreningen pegede på, at A af helbredsmæssige grunde ikke havde kunnet påtage sig fuldtidsjob (37 timer), men at hun fra
starten havde været indstillet på et sådant. Nævnet stadfæstede
kommunens afgørelse under henvisning til, at A på ansættelsestidspunktet kun havde ønsket at have et deltidsjob. Samtidig hjemviste nævnet sagen til fornyet behandling med henblik på, at det blev undersøgt, om A ville have fuld tid. Kommunens fornyede behandling af sagen resulterede i, at A fra 1.
august 2000 fik et fleksjob på fuld tid, men med reduceret
arbejdstid til 20 timer. Dette indebar, at A fremover ville få
fuld løn for 20 timers arbejde ugentligt. A anlagde sag for at få
erstatning for det tab, hun havde lidt ved ikke allerede 1. januar 1998 at have fået fuldtidsansættelse. Heri gav Højesterets
flertal hende medhold. Retten lagde vægt på, at det ikke var
godtgjort, at A, inden hun tog imod tilbuddet om ansættelse på
halv tid, fik tilstrækkelig vejledning om de dengang netop
gennemførte nye regler om fleksjob på fuld tid med mulighed
for nedsættelse af arbejdstiden uden lønreduktion, samt på, at
A ikke havde fået tilbudt en sådan ansættelse. Kommunens
tilsidesættelse af pligten til at tilbyde et fleksjob på fuld tid –
en pligt, der fulgte af loven – var under de foreliggende omstændigheder ansvarspådragende, og A blev tilkendt erstatning
svarende til differencen mellem den udbetalte løn og fuld løn i
perioden 8. januar 1998 til august 2000. Landsretten frifandt
kommunen, og en højesteretsdommer ville ikke give erstatning for hele perioden. Dommen viser, at der til trods for den
strenge bedømmelse af vejledningsfejl er en forskel på erstatningsvurderinger og gyldighedsvurderinger. Havde A søgt
om, men med urette fået afslag på et fuldtids fleksjob, ville der
ikke have været plads for en selvstændig stillingtagen til, om
kommunen kunne bebrejdes noget i forbindelse med sagens
behandling, idet afgørelsen formentlig ville være blevet rettet.
I U 2006.960 Ø fik en førtidspensionist erstatning for et
tab, der opstod, fordi han søgte om genoptagelse af sin førtidspension så sent, at den forhøjelse, der derpå blev besluttet,
på grund af forældelsesregler ikke kunne tillægges virkning
for hele den periode, borgeren ansås for at have ret til højere
pension. Retten mente, at kommunen havde handlet ansvars323
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pådragende ved ikke at informere kommunens førtidspensionister om den ændring i tilkendelsespraksis, der blev følgen af
Højesterets dom i U 2000.645 H og lagde samtidig til grund,
at borgeren ville have søgt om genoptagelse på et tidligere
tidspunkt, hvis kommunen havde opfyldt sin vejledningspligt.
Urigtig eller utilstrækkelig vejledning kan også sanktioneres med realudligning, dvs. ved, at afgørelsen ophæves, og den
kompetente myndighed får pålæg om at træffe ny afgørelse,
hvorved borgeren stilles, som om der var givet korrekt vejledning. I visse tilfælde kan dette resultere i, at borgeren får tilkendt et pengebeløb. I andre tilfælde må der træffes en ny
afgørelse, hvorved borgeren får tillagt den ydelse, han kunne
have søgt om, hvis han havde fået korrekt vejledning. Forskellen mellem erstatning og realudligning er ofte glidende. Som
et eksempel kan nævnes SM C-013-04. En mor, A, fik ansættelse efter servicelovens § 103 a til pasning af sin syge voksne
datter i ca. 14 dage, indtil datteren blev indlagt til operation.
Det viste sig imidlertid, at datteren ikke kunne opereres, men i
stedet skulle have strålebehandling. A indgav derpå ny ansøgning om ansættelse til at passe datteren – denne gang, mens
hun fik strålebehandling. Kommunen afslog og henviste til, at
der kun kan træffes afgørelse om ansættelse efter § 103 a én
gang. Ankestyrelsen mente ikke, at kommunen havde givet A
fyldestgørende vejledning om, at hun fra starten kunne have
søgt om ansættelse i op til 6 måneder eller havde kunnet få
opdelt ansættelsen i to perioder. A havde ved sin første ansøgning uden at vide det afskåret sig fra at få ansættelse, så hun
kunne passe datteren i anden omgang. Sagen blev hjemvist, og
kommunen blev pålagt at træffe ny afgørelse, hvor moderen
blev stillet, som om hun havde fået korrekt vejledning. Da A
havde taget orlov fra sit arbejde i forbindelse med pasningen,
måtte den nye afgørelse nødvendigvis gå ud på, at hun fik
ansættelse med tilbagevirkende kraft. Hun skulle således have
et engangsbeløb i løn, der dækkede den periode, der var gået,
inden sag fandt sin afklaring. Om dette beløb kaldes en erstatning eller realudligning, er nærmest en smagssag.
Ansvaret for langsommelig behandling er indtil videre
forholdsvis mildt, jf. gennemgangen ovenfor i kapitel 9, B, 3.
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C) Straf
Straffeloven indeholder i kapitel 16 regler om forbrydelser i
offentlig tjeneste eller hverv. Krænkelser af forvaltningsretlige
regler er i en vis udstrækning kriminaliseret. Den ansvarlige
medarbejder kan således i visse tilfælde idømmes straf for overtrædelse af reglerne. Det er især §§ 152-152 f om tavshedspligt
og §§ 155-157 om tjenestemisbrug, lydighedsnægtelse og tjenesteforsømmelse, der kan blive relevante. Den sparsomme praksis vedrørende bestemmelserne viser, at der skal ganske grove
overtrædelser til, for at det kan udløse strafansvar.
Straf for krænkelse af tavshedspligten kræver både, at tilsidesættelsen har en vis grovhed, og at den er forsætlig. I U
2003.1860 V blev et socialudvalgsmedlem straffet med bøde
for overtrædelse af straffelovens § 152 for at have udleveret
oplysninger om to meget vanskelige drenge og deres belastede
familie til pressen.
Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller
hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret,
kan han ifølge § 155 straffes med bøde eller fængsel. Straffen
kan gå op til 2 års fængsel, hvis det sker for at skaffe sig selv
eller andre uberettiget fordel. Bestemmelsen anvendes i praksis på grove tilfælde af embedsmisbrug. I U 1959.267 Ø fandtes forstanderen på et statsoptagelseshjem skyldig i bedrageri
(straffelovens § 279) ved at han, der havde ret til fri vask,
havde fået en del vasketøj kemisk renset, således at vaskeriet
omskrev regningerne herfor til priser for vask. Vaskeriejeren
fandtes skyldig i overtrædelse af § 155 og fik en bødestraf.
Forstanderen havde endvidere ladet regninger for øl og spiritus købt hos en købmand omskrive til priser for almindelige
kolonialvarer. For omskrivningen og for at hindre kontrol og
eventuel påtale af udgifterne blev forstanderen idømt bøde for
overtrædelse af § 155. En sygehjælper blev i U 1976.638 Ø
straffet for overtrædelse af § 155 for at have formået en patient
på det plejehjem, hvor hun arbejdede, til at sælge en ejendom
for billigt. En sagsbehandler fandtes skyldig både efter § 155
og § 157 for i adskillige tilfælde at have udbetalt bistandsydelser i strid med bistandsloven, ligesom hun havde tilsidesat
kompetenceregler og fortsat med at behandle en sag for en
ven, selv om ledelsen havde overdraget sagen til en anden.
Straffen lød på hæfte i 40 dage, jf. U 1992.50 Ø.
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156 og 157

U 2005.822 Ø
Bestikkelse

Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet
medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, kan
han straffes efter § 156 med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Dette gælder dog ikke hverv, hvis udførelse beror på
offentlige valg. Samme straf finder anvendelse, når nogen,
som virker i det offentliges tjeneste eller hverv, gør sig skyldig
i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i
tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de
pligter, som tjenesten eller hvervet medfører jf. straffelovens
§ 157. En lærer ved en kommunal skole blev idømt bøde for
overtrædelse af § 156, fordi han ikke havde underrettet socialforvaltningen om, at en 13 år gammel kvindelig elev havde
behov for hjælp. Eleven havde betroet læreren, at hun havde
indledt et seksuelt forhold til en 6 år ældre mand, og i øvrigt
viste tydelige tegn på store følelsesmæssige problemer, jf. U
2005.822 Ø.
Bestikkelse kan straffes efter straffelovens § 144. Bestemmelsen gælder blandt andet den, der i udøvelse af dansk offentlig tjeneste uberettiget modtager, fordrer eller lader sig
tilsige en gave eller anden fordel. Straffen er fængsel indtil 6
måneder eller bøde. Der er også få tilfælde af overtrædelser af
denne bestemmelse.

D) Godtgørelse

Erstatningsansvarslovens § 26

Hvis myndighedernes tilsidesættelse af reglerne virker nedværdigende, ydmygende eller personligt belastende, kan der
efter omstændighederne tilkendes pågældende en økonomisk
godtgørelse herfor. Afgørelse herom kan kun træffes af domstolene. Myndighederne kan dog selv – hvis budgetreglerne
tillader det – frivilligt betale en sådan kompensation.
Erstatningsansvarsloven indeholder hjemmel for, at en
person, der har været ude for en krænkelse, kan tilkendes en
godtgørelse for den derved forvoldte tort. Den relevante bestemmelse findes i § 26, som har følgende indhold:
»§ 26. Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens
frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for
tort.
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Stk. 2. Ved fastsættelsen af godtgørelsen kan det tillægges vægt, at
krænkelsen er begået ved en forbrydelse, der har indebåret en overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 23 eller 24.
Stk. 3. Selv om der ikke er lidt tort, skal den, der er ansvarlig for en
retsstridig krænkelse af en anden, dog betale den forurettede en godtgørelse, såfremt krænkelsen er begået ved en forbrydelse, der har indebåret
et særlig groft angreb mod en andens person eller frihed.
Stk. 4. § 18, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse på godtgørelse
efter stk. 1-3.«

Tilsidesættelse af de socialforvaltningsretlige regler er ikke i
sig selv tilstrækkelig til, at der kan tilkendes godtgørelse. Heller ikke det forhold, at borgeren har fået en ugyldig afgørelse,
er tilstrækkelig, jf. U2006.1018 H. Der lægges i praksis særlig
vægt på, om afgørelsen har virket forstyrrende eller belastende
på borgerens forhold. Der er ikke megen praksis til at belyse
de nærmere krav til indgrebets karakter, belastningens styrke,
eller hvilke interesser der skal være krænket. I U 1952.246 Ø
tilkendtes en godtgørelse på 600 kr. i anledning af, at en
tvangsanbringelse af et barn var blevet forlænget, uden at
børneværnsudvalget havde holdt møde. Formanden for udvalget havde truffet afgørelsen og efterfølgende drøftet den telefonisk med de medlemmer, der havde telefon. To medlemmer,
som ikke havde telefon, blev slet ikke inddraget i drøftelsen.
Afgørelsen fandtes ugyldig. Godtgørelsen blev begrundet
med, at den unge kvinde var blevet tilbageholdt og dermed var
blevet forhindret i at arbejde, samt med, at hun i kraft af afgørelsen havde været under løbende tilsyn af politiet, uden at der
forelå et gyldigt grundlag for indgrebene. I FED 1996.1426
tilkendtes en borger en godtgørelse på 20.000 kr. i anledning
af, at der var gjort udlæg hos ham på grundlag af en ugyldig
afgørelse. En disciplinær afskedigelse af en tjenestemand (en
sognepræst) blev i U 1991.973 H kendt ugyldig. Tjenestemanden blev samtidig med afskedigelsen i en periode udelukket fra genansættelse i folkekirken. Dette sidste forhold ansås
for et alvorligt indgreb i den pågældendes forhold, og han
tilkendtes i den anledning 250.000 kr. i godtgørelse. I U
1999.2071 V tilkendtes en etiopisk statsborger, som havde
fået inddraget sit danske kørekort administrativt, en erstatning
på 10.000 kr. for ulempen ved at have været afskåret fra at
køre bil. Inddragelsen skete, fordi politiet havde mistanke om,
at borgeren havde begået dokumentfalsk, da han fik sit etiopi327
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ske kørekort udskiftet med et dansk. Inddragelsen var imidlertid blevet opretholdt, efter at sigtelsen var blevet opgivet. I U
2004.382 H tilkendtes der medlemmer af Thulestammen
godtgørelse på 25.000 kr. til voksne og 15.000 kr. til børn i
anledning af, at flytningen af stammen i begyndelsen af
1950’erne for at give plads for Thulebasen var sket på en retsstridig og krænkende måde.
I U 2005.523 H, U 2006.1018 H og U 2006.1120 H fandt
Højesteret ikke betingelserne for at give godtgørelse for opfyldt i tilfælde, hvor nogle borgere uden for enhver tvivl havde
fået forstyrret deres personlige forhold i forbindelse med afgørelser eller handlinger foretaget af offentlige myndigheder. Ud
over at der skal foreligge en væsentlig forstyrrelse af borgerens stilling og forhold, skal myndigheden tilsyneladende have
gjort sig skyldig i særligt bebrejdelsesværdige forhold.
Lang behandlingstid kan efter omstændighederne berettige
til godtgørelse, jf. U 2001.253 Ø, hvor der gik 8 år, før skattemyndighederne opgav en påtale for overtrædelse af skattekontrolloven.
Strafprocessuelle indgreb fra politiets side, der viser sig
uberettigede, udløser ret til godtgørelse dels efter særregler i
retsplejeloven, dels efter EAL § 26. Se bl.a. U 1994.199 V og
U 1996.1602 Ø.
Ligebehandlingslovene, lov om ansættelsesbeviser, lov om
foreningsfrihed, lov om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet, lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet, deltidsloven og lov om tidsbegrænset ansættelse indeholder alle hjemmel for godtgørelse i anledning af
krænkelser af de pågældende love.
I afskedigelsessager tilkender domstolene økonomisk kompensation, hvis afskedigelsen anses for ugyldig. Denne sanktion er en blanding af erstatning og godtgørelse og har ikke et
særligt lovgrundlag, jf. U 1996.1462 H, U 1998.685 H, U
1999.1337 H, U 2000.1357 H, U 2002.1118 Ø og U 2002.
1118 Ø.
Der kunne være anledning til at overveje, om ikke godtgørelse kunne anvendes i videregående omfang end hidtil. En
sådan ændring af retsstillingen kræver formentlig en lovændring.
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A) Administrativ rekurs
1) Begreb
Administrativ rekurs betegner det forhold, at en forvaltningsafgørelse kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed,
der har pligt til at efterprøve afgørelsen. Adgangen til rekurs er
således en ret for den klageberettigede. Herved adskiller dette
prøvelsesinstitut sig fra den administrative kontrol, der føres
gennem tilsynsmyndigheder, der netop ikke har pligt i forhold
til en klager til at iværksætte undersøgelser.
Hvis den myndighed, hvis afgørelse ønskes prøvet, overvejer afgørelsen på ny, tales der om, at myndigheden genoptager
sagen. Hvis borgeren har et retskrav herpå, tales der om, at
borgeren har ret til remonstration. I modsætning til administrativ rekurs foretages kontrollen i dette tilfælde af den samme
myndighed, som har truffet afgørelsen, mens rekurs udøves af
en anden forvaltningsmyndighed. I modsætning til domstolsog ombudsmandskontrol udøves kontrollen både ved rekurs
og ved remonstration af en forvaltningsmyndighed.
Prøvelsen gennem rekurs retter sig mod trufne afgørelser.
Faktisk forvaltningsvirksomhed og procesbeslutninger kan
som udgangspunkt ikke rekurreres. Fejl, der er begået som et
led i den underordnede myndigheds sagsbehandling, vil dog
kunne pådømmes, for så vidt fejlene har haft betydning for
afgørelsen. Rekurs kan derfor først udnyttes, når der foreligger
en endelig afgørelse. Som hovedregel kan beslutninger som et
led i sagsbehandlingen, f.eks. om indhentelse af oplysninger,
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partshøring, indhentelse af lægeerklæringer og lignende, derfor ikke påklages umiddelbart efter, at de er truffet.
Rekursbeføjelser er ikke henlagt til et bestemt organ (Folketingets Ombudsmand) eller en bestemt type organer (domstolene), men er tillagt mange forskellige forvaltningsorganer.
Der er tale om en fællesbetegnelse for mange forskellige klagesystemer, der hver har deres selvstændige retlige problemer.
For en praktisk betragtning er rekurs langt den vigtigste
mulighed, borgerne har for at klage over en afgørelse. Dette
gælder i særdeleshed inden for det sociale område. De sociale
klageinstanser består af de sociale nævn og beskæftigelsesankenævn som regionale klageinstanser og Ankestyrelsen som
den centrale klageinstans. Det sociale klagesystem har altid
haft et stort antal sager. For øjeblikket er der en stærk stigning.
Ankestyrelsen afsluttede i 2005 19.224 sager. Heraf angik
5.941 sager den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning,
mens 13.283 var arbejdsskadesager. De sociale nævn afsluttede i 2005 29.824 sager. Heraf vedrørte 5.336 pension, 8.722
angik aktiv social politik, 4.478 angik sygedagpenge, og 6.837
drejede sig om serviceloven. Resten fordeltes over en række
sagsområder.
Også ud fra en principiel betragtning er den administrative
rekurs af særlig betydning inden for det sociale område. Dette
hænger sammen med, at Ankestyrelsen i mange slags sager
kun kan behandle sagen, hvis den rejser principielle eller generelle spørgsmål. Det er dermed forudsat, at Ankestyrelsen
skal koncentrere sin energi om at løse principielle spørgsmål,
og at sådanne primært skal løses af Ankestyrelsen.
De sociale klageinstanser er undergivet såvel Folketingets
Ombudsmands som domstolenes kontrol. Det endelige ord i
sociale spørgsmål er således ikke henlagt til det sociale klagesystem. Gennem de senere år er antallet af retssager, der anlægges mod de sociale klagemyndigheder, steget kraftigt. I
2005 blev Ankestyrelsen stævnet i 315 sager. I 2005 afgjorde
Højesteret 20 sager mod Ankestyrelsen og de to landsretter
248 sager. Der ses ikke at være generelle oplysninger om
antallet af retssager, der er anlagt mod de sociale nævn eller
mod kommunerne i sociale sager. Indtrykket fra samtaler med
foreninger, myndigheder og advokater er, at der også her er
tale om mange sager. Oplysningerne skal sammenholdes med,
at retssager om sociale forhold for 20 år siden var et særsyn.
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Antallet af trykte domme fra denne periode er med undtagelse
af sager vedrørende arbejdsskade (dengang ulykkesforsikring)
ligeledes meget lille. Udviklingen har ført til, at domstolene i
højere grad end tidligere tager stilling til generelle socialretlige
spørgsmål med den svækkelse af det sociale klagesystems
indflydelse på disse spørgsmål, dette indebærer.
Antallet af sociale sager, der indbringes for Folketingets
Ombudsmand, har stedse været betragteligt. I 2004 modtog
ombudsmanden således knap 400 klager over Ankestyrelsen
og de sociale nævn. Herudover modtog ombudsmanden lidt
mere end 350 klager vedrørende den kommunale social- og
sundhedsforvaltning.
Klageinstanserne presses således af både domstolene og
ombudsmandens virksomhed. Disse forhold bør dog ikke
sløre, at administrativ rekurs spiller en meget central rolle for
borgernes retssikkerhed på det sociale område, samtidig med
at fastlæggelsen af den generelle praksis på området primært
sker gennem især Ankestyrelsens virksomhed.
2) De sociale klageinstanser
a) De sociale nævn
I hver region nedsættes et eller flere sociale nævn. Nævnene
består af direktøren for statsforvaltningen som formand og 2
andre medlemmer udpeget af socialministeren efter indstilling
fra kommunerne og De Samvirkende Invalideorganisationer,
jf. retssikkerhedslovens § 45, stk. 1 og 2. Statsforvaltningen
yder sekretariatsmæssig bistand til nævnet.
Nævnenes funktionsperiode er 4 år og begynder seks måneder efter, at den kommunale valgperiode er begyndt, jf.
retssikkerhedslovens § 45, stk. 1.
Socialministeren fastsætter en forretningsorden for nævnene, jf. § 45, stk. 5.
Der er i retssikkerhedsbekendtgørelsen hjemmel til, at formanden kan bestemme, at en sag kan afgøres uden forelæggelse i et møde, hvis formanden skønner, at der er tilvejebragt
et forsvarligt grundlag, og at der ikke er tvivl om afgørelsen,
jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 1. Formanden orienterer medlemmerne om nævnets praksis i disse sager. Hvis en afgørelse
er truffet uden forelæggelse i møde, og den antages til behandling af Ankestyrelsen, skal sagen forelægges i møde i nævnet,
jf. § 16, stk. 3. Ud over denne beføjelse til at lade sagerne
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behandle og afgøre i sekretariatet kan formanden foranstalte
forenklet mødebehandling. Denne består i, at en indstilling til
afgørelse udsendes til medlemmerne. Disse sager drøftes på et
møde, hvis et medlem anmoder herom, jf. bekendtgørelsens §
17. Endelig har formanden bemyndigelse til at træffe foreløbige afgørelser i visse hastesager, jf. § 18. Formanden kan i
medfør af § 15 overlade formandskabet og sine øvrige beføjelser til medarbejdere fra sekretariatet. De fleste klagesager
afgøres i kraft af disse regler af sekretariatet, ligesom en eller
flere medarbejdere af sekretariatet i praksis fungerer som formænd for de sociale nævn i stedet for direktøren.
De sociale nævn behandler klager over afgørelser, der er
truffet af kommunen, i det omfang det er fastsat i loven. Der
blandt andet adgang til at klage til nævnet over kommunale
afgørelser efter serviceloven. Herudover træffer nævnet afgørelse om at godkende kommunale afgørelser om tvang over
for personer med varig psykisk funktionsnedsættelse, jf. § 44 i
retssikkerhedsloven.
De sociale nævn varetager endvidere praksiskoordinering
inden for deres områder, jf. retssikkerhedslovens § 78.
b) Beskæftigelsesankenævnene
I hver region nedsættes beskæftigelsesankenævn. Direktøren
for statsforvaltningen er formand for nævnet, og regionsdirektøren eller dennes stedfortræder er fast medlem af nævnet, jf.
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 51 og 52. Nævnet består herudover af 6 medlemmer. Disse medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren
efter indstilling fra kommunerne, DA, LO, FTFA og De Samvirkende Invalideorganisationer.
Nævnene har samme funktionsperiode som de sociale
nævn og sekretariatsbetjenes i lighed med disse af statsforvaltningerne. Der kan oprettes flere nævn inden for hver region.
Beskæftigelsesankenævnene træffer afgørelser truffet af
kommunen eller staten, i det omfang det er fastsat ved lov.
Der er hjemmel til at påklage afgørelser truffet i jobcentre
samt over kommunale afgørelser inden for det beskæftigelsesmæssige område i bred forstand.
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Beskæftigelsesministeren fastsætter en forretningsorden for
nævnene. Sagerne behandles i øvrigt efter kapitel 10 i retssikkerhedsloven.
Også disse nævn udøver praksiskoordinerende virksomhed
efter retssikkerhedslovens kapitel 11, jf. LASB § 55.
Beskæftigelsesankenævnene blev oprettet med virkning fra
1. januar 2007 og afløste det såkaldte » store«sociale nævn. I
modsætning til det gamle sociale nævn kan beskæftigelsesankenævnet behandle klager over visse statslige afgørelser, som
nu træffes i jobcentrene, men som tidligere hørte under Arbejdsformidlingen. Det er værd at bemærke, at direktøren for
beskæftigelsesregionen, som har medansvar for de statslige
afgørelser i jobcentrene er fast medlem af disse nævn.
c) Ankestyrelsen
Ankestyrelsen er klageinstans for administrative afgørelser, i
det omfang det fastsættes i lov, jf. retssikkerhedslovens § 50,
stk. 1. Ankestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 50, stk. 3. Bestemmelserne slår fast, at der findes en klageinstans ved navn Ankestyrelsen, at dens kompetence beror på, om der ved lov
henlægges opgaver til den, samt at den er sidste administrative
instans.
Ankestyrelsens afgørelser træffes af styrelseschefen, vicestyrelseschefen og et antal ankechefer samt medlemmer, der
udpeges af socialministeren for 4 år ad gangen, jf. retssikkerhedslovens § 51, stk. 1. Herudover har Ankestyrelsen et antal
faste medarbejdere samt tilknyttet et antal lægekonsulenter.
Afgørelser i de enkelte sager træffes på møde, hvori der
deltager 2 medlemmer og en ankechef, der er formand, jf. retssikkerhedslovens § 53, stk. 1. I visse sager deltager der to
medlemmer og to ankechefer, jf. § 55. Denne mødeform, der
kaldes udvidet votering, benyttes i vigtigere sager, blandt
andet sager, som behandles, fordi de har principiel eller generel betydning, jf. § 55, stk. 2.
Ankestyrelsen har et beskæftigelsesudvalg, som behandler
klager over beskæftigelsesankenævnene. Dette udvalg består
af 2 ankechefer samt 4 indstillede medlemmer.
Skønner Ankestyrelsen, at en sag er egnet til at blive afgjort, uden at der afholdes møde, sender Ankestyrelsen indstilling til medlemmerne om, hvad afgørelsen bør gå ud på. Hvis
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et medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal
sagen behandles på møde. Formanden kan beslutte, at en afgørelse ikke skal have virkning, hvis formanden skønner, at afgørelsen ikke er lovlig. Herefter skal sagen behandles på udvidet møde.
En ankechef kan beslutte, om en afgørelse truffet af et socialt nævn eller et beskæftigelsesankenævn opfylder betingelserne i retssikkerhedslovens § 63 for at kunne blive behandlet
af Ankestyrelsen, samt om en tidligere afgjort sag skal genoptages, jf. retssikkerhedslovens § 57.
Der er i lovens § 59 en snæver beføjelse til delegation, idet
styrelseschefen kan overlade sine beføjelser efter lovgivningen
til vicestyrelseschefen eller ankecheferne. Styrelseschefen kan
endvidere fastsætte regler om vicestyrelseschefens og ankechefers adgang til at overlade deres beføjelser efter lovgivningen til ansatte, der opfylder uddannelseskravet til at blive
ankechefer. Herudover kan der ikke ske delegation af afgørelseskompetence. Dette betyder navnlig, at alle væsentlige
afgørelser træffes på ankemøde, og at sekretariatet ikke kan
træffe afgørelse på Ankestyrelsens vegne. Den forenklede
mødebehandling i § 53, stk. 2, giver dog en vis plads for selvstændige sekretariatsbeslutninger.
Ankestyrelsen er som anført klageinstans i det omfang, lovgivningen bestemmer det. Derudover koordinerer Ankestyrelsen på landsplan afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, samt administrerer de centrale funktioner i forbindelse
med Den Sociale Database, jf. retssikkerhedslovens § 76 og
retssikkerhedsbekendtgørelsens § 53, stk. 2.
d) Andre klageinstanser
Der er ved siden af Ankestyrelsen to centrale klagenævn:
Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet,
Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til de to klagenævn.
I hver kommune nedsættes et klageråd, der behandler klager over hjemmehjælp. Rådet har ikke beføjelse til at træffe
bindende afgørelse, men drøfter, vurderer og videreformidler
klager, jf. § 34 i retssikkerhedsloven.
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3) Klageveje og klagens genstand
a) Klagevejene
Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet, de underliggende styrelser og lokale statsmyndigheder står i et hierarkisk
forhold til hinanden, hvilket indebærer, at der gælder en ulovbestemt ret for borgeren til at påklage en underordnet statslig
myndigheds afgørelse til en overordnet myndighed. I vid udstrækning er denne retsgrundsætning erstattet af en udtrykkelig lovregulering af klagemulighederne.
A-kasserne er private organisationer. Deres afgørelser kan
derfor kun påklages, hvis der er udtrykkelig lovhjemmel herfor. En sådan hjemmel findes i lov om arbejdsløshedsforsikring. Herefter kan kassernes afgørelser efter loven påklages til
Direktøren for Arbejdsløshedsdirektoratet, jf. lovens § 98.
Direktørens afgørelser om medlemmers rettigheder og pligter
efter loven kan viderepåklages til Arbejdsmarkedets Ankenævn, jf. lovens § 99. Direktørens øvrige afgørelser efter loven kan påklages til beskæftigelsesministeren.
Kommunerne har en vis grad af selvstyre og er ikke underordnede i forhold til statslige myndigheder. Kommunale afgørelser kan derfor kun påklages, såfremt der er hjemmel hertil i loven. I overensstemmelse hermed er det udtrykkeligt bestemt at de sociale nævn, beskæftigelsesankenævnene og Ankestyrelsen kun er kompetente til at behandle klager over
kommunale afgørelser, for så vidt der i loven er fastsat regler
herom, jf. SM R-006-04. Der er er hjemmel adskillige steder i
lovgivningen for indbringelse af afgørelser for de sociale klageinstanser.
b) Kommunale afgørelser
Hovedbestemmelsen er retssikkerhedslovens § 60, stk. 1,
hvorefter de afgørelser, som kommunen og staten træffer i
jobcentrene, kan indbringes for henholdsvis det sociale nævn
og beskæftigelsesankenævnet, »når det fremgår af lovgivningen«. Klageadgangen omfatter »afgørelser«og således ikke
faktisk forvaltningsvirksomhed, uforbindende tilkendegivelser, privatretlige dispositioner eller procesledende beslutninger.
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Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke
tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og
takster for tilbuddene, kan dog ikke indbringes for anden administrativ klagemyndighed, jf. § 60, stk. 3. Den konkrete
fastsættelse af betaling kan derimod godt påklages, jf. SM C023-04. Der er dog i den øvrige sociale lovgivning regler, der
begrænser retten til rekurs. Dette gælder således en række
beslutninger om dagtilbud til børn, jf. servicelovens §§ 26, stk.
1, og 34, stk. Undtaget er endvidere afgørelser om tilskud til
handicappede der har behov for befordring med individuelle
transportmidler, jf. servicelovens § 117, stk. 2. Heller ikke
afslag fra Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på anmodning om at få specialrådgivning og udredninger kan påklages til anden administrativ myndighed, jf.
servicelovens § 10, stk. 3.
Ud over i retssikkerhedslovens § 60 er der i andre dele af
lovgivningen hjemmel til at påklage afgørelser til Ankestyrelsen. En sådan særbestemmelser findes i § 44 i arbejdsskadesikringsloven, som giver hjemmel for, at Arbejdsskadestyrelsens
afgørelser efter loven kan indbringes for Ankestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelser om søskendemoderation og om
fripladser i skolefritidsordninger kan ifølge folkeskolelovens §
51, stk. 6, påklages til de sociale nævn. Repatrieringslovens §
12 indeholder hjemmel for, at kommunalbestyrelsens afgørelser
efter loven kan indbringes for det sociale nævn »efter reglerne i
kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«. Ankestyrelsen kan ifølge stk. 2 i denne lov optage
sådanne sager til behandling, når det skønnes, at de har generel
eller principiel betydning. Også kommunale afgørelser efter
integrationsloven kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet
eller det sociale nævn og efter skøn optages til behandling af
Ankestyrelsen som anden klageinstans, jf. integrationslovens §
53, stk. 2 og stk. 6. Afgørelser om udbetaling af ydelser efter
lov om børnefamilieydelser kan normalt påklages til det sociale
nævn, jf. lovens § 5, stk. 2. Kommunale afgørelser i henhold til
lov om inddrivelse af underholdsbidrag kan ligeledes indbringes
for de sociale nævn, jf. lovens § 23 a, stk. 1. Krav om gebyrer
og renter i henhold til lov om gebyrer og morarenter er undergivet samme klageregler som det krav, hvortil de er knyttet, jf.
lovens § 4 stk. 3.
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c) Nærmere om, hvilke beslutninger der kan påklages
Retten til at klage gælder »afgørelser«. Herved sigtes der til
den endelige og retligt bindende afgørelse i forhold til borgerne. Udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed – i socialretten
også kaldet bistandens udøvelse – f.eks. hjemmehjælpens
udførelse, kvaliteten af et genoptræningsprogram, behandlingen på en institution, udførelse af en tandbehandling osv. kan
derimod ikke påklages.
Heller ikke processuelle beslutninger er omfattet af klageadgangen. En beslutning om at udsætte en sags behandling, at
genoptage en sag til ny vurdering, om at indhente yderligere
lægeerklæringer, om at nægte en person ret til at blive repræsenteret af en anden, om at begrænse borgerens adgang til at
ringe til eller møde op på rådhuset, om at afvise en indsigelse
mod en beslutning, om, at en lægekonsulent er inhabil, og
lignende, kan således ikke påklages selvstændigt. Når den
endelige afgørelse er truffet, er det muligt, at der kan klages
over de beskrevne forhold som et led i klagen over den endelige afgørelse. I SM R-002-04 gav Ankestyrelsen udtryk for,
at klage over, at et amt havde videregivet oplysninger om en
klient til et andet amt, kun kunne påklages til det sociale
nævn, for så vidt videregivelsen var sket i forbindelse med
behandlingen af en sag, hvori der kan træffes afgørelse i forhold til den berørte borger, og først, når der forelå en afgørelse
i sagen. I den konkrete sag kunne der ikke klages, da den kritiserede videregivelse af oplysninger var sket til brug for amtets
kontrol og budgetlægning. Den var således ikke sket som et
led i behandlingen af en afgørelse i forhold til borgeren, men
som et led i amtets interne kontrol med, at budgettet blev overholdt.
Det kan diskuteres, om en myndigheds udlevering af eller
nægtelse af at udlevere en oplysning overhovedet kan påklages – hvad enten det sker sammen med eller uafhængigt af en
klage over en afgørelse. Imod taler for det første, at tilsidesættelse af regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger ikke antages at kunne påvirke gyldigheden af den afgørelse, udvekslingen af oplysninger vedrører. Der er med andre
ord ikke tale om forhold, der angår gyldigheden af en afgørelse. For det andet er spørgsmål om, hvorvidt behandling af
personoplysninger er lovlig efter persondataloven, henlagt til
Datatilsynet. Alligevel har Ankestyrelsen i Klagevejledning på
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det sociale område, 2000, kapitel 10, anført, at en myndigheds
nægtelse af at udlevere oplysninger samt uberettigede udlevering af oplysninger kan påklages. I tilfælde af uberettiget udlevering af oplysninger kan klage dog kun ske, hvis der er
truffet afgørelse i sagen, og kun, hvis denne afgørelse kan
påklages. I den nysnævnte SM R-002-04 er samme opfattelse
lagt til grund. Indtil denne opfattelse eventuelt underkendes af
andre kontrolinstanser, må Ankestyrelsens opfattelse anses for
gældende ret.
Afgørelser om partsaktindsigt, indsigt efter persondataloven, egenaccess efter offentlighedsloven samt afgørelser vedrørende indsigelser imod behandling af personoplysninger kan
påklages uafhængigt af den sag, hvori beslutningen træffes, jf.
FVL § 15, stk. 2, persondatalovens § 40 og OFL § 16, stk. 2.
Indsigelser imod behandling af personoplysninger skal dog
påklages til Datatilsynet og ikke til de sociale klageinstanser,
jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Meget langvarig passivitet eller bevidst forhaling af en sag
hos den underordnede kan desuden efter omstændighederne
sidestilles med en bebyrdende afgørelse, der er undergivet
rekurs, jf. SM R-004-04.
Førstegangsvurderinger efter retssikkerhedslovens §§ 6 og
7 samt beskæftigelsesansvarslovens § 20 kan være selvstændige afgørelser, som kan påklages selvstændigt. Om det er
tilfældet, beror på vurderingens indhold og følgerne heraf for
partens rets til sociale ydelser. Det samme gælder ophørsvurderinger efter retssikkerhedslovens § 7 a.
Udtalelser af vejledende karakter falder uden for klageretten. Det samme gælder indstillinger eller høringssvar. Ingen af
disse tilkendegivelser har bindende virkning og hører derfor
ikke til afgørelsesbegrebet. Afslag på at yde vejledning er derimod en afgørelse, som kan påklages.
Klagen kan indgives med henblik på at få afgørelsen ændret, ophævet eller hjemvist. Der kan derfor klages over alle de
retlige mangler, der kan bevirke, at afgørelsen underkendes
som ugyldig, jf. nærmere i kapitel 10. Der kan derfor klages
over afgørelsens indhold, over, at der er formmangler, samt
over, at der i sagsforløbet er opstået garantimangler. Personalets optræden, manglende svar på rykkere og lignende kan
ikke påklages. I praksis anerkendes det dog, at der kan klages
over overskridelse af lovbestemte frister for at behandle sagen
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samt visse andre formelle fejl såsom mangelfuld opfyldelse af
notatpligten, selv om fejlene ikke kan påvirke afgørelsens
gyldighed, se kapitel 3 i Ankestyrelsens klagevejledning på
det sociale område, 2000.
4) Klageberettigelse
Ret til rekurs er en klageret forstået på den måde, at klageinstansen har pligt til at optage klagen til realitetsbehandling.
Den kan ikke afvise at behandle sagen, fordi den har ressourcemangel, er væltet omkuld af sager, hvis en forhåndsvurdering viser, at klagen er noget pjat, eller lignende. Modstykket
er, at adgangen til rekurs ikke står åben for alle og enhver. Der
kræves en klageberettigelse.
Ifølge retssikkerhedslovens § 60, stk. 1, 2. pkt., er det kun
den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Hovedreglen er således, at det kun er personer, der
direkte bliver berørt af afgørelsen, der kan klage. Det er endvidere kun privatpersoner, der kan klage. Offentlige myndigheder, herunder kommuner, kan normalt ikke indbringe en
afgørelse for klageinstansen.
Hvis der opstår uenighed mellem kommuner om deres
forpligtelser, kan sagen dog indbringes for det sociale nævn af
de implicerede, jf. retssikkerhedslovens § 61.
Uenighed om Den Sociale Sikringsstyrelses kompetence
kan ifølge retssikkerhedslovens § 62 indbringes for Ankestyrelsen af den person, afgørelsen vedrører, kommunen og Den
Sociale Sikringsstyrelse.
En række nærmere opregnede afgørelser om hjælp til udlændinge her i landet eller danske i udlandet, som træffes af
Den Sociale Sikringsstyrelse, kan i henhold til retssikkerhedslovens § 64 påklages til Ankestyrelsen. Afgørelserne kan påklages af den person, afgørelsen vedrører. Dog kan en enkelt
af de opregnede afgørelser – hjælp til udlændinge efter § 3,
stk. 4, i LAS – påklages af kommunen.
Ifølge §§ 98 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring er den
klageberettigede »den, afgørelsen vedrører«. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser kan ifølge arbejdsskadelovens § 44, stk.
1, påklages til Ankestyrelsen af tilskadekomne, dennes efterladte, forsikringsselskabet, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring samt arbejdsgiveren.
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Hvis ikke der står noget i klagereglerne, må det antages, at
den, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald,
er klageberettiget.
Den klageberettigede kan naturligvis lade sig repræsentere
under klagesagen af en fuldmægtig. Også legale repræsentanter, f.eks. en værge, kan efter omstændighederne klage på vegne af den klageberettigede. Om pårørende til personer, der er
ude af stand til selv at klage eller overlade beføjelsen til andre,
har en ret til at klage på partens vegne eller eventuelt kan udøve uanmodet forretningsførelse (negotiorum gestio), må anses for uafklaret. Pårørende er visse steder i lovgivningen udtrykkeligt gjort til klageberettigede jf. f.eks. servicelovens
§§ 133 og 134 om tvang over for psykisk funktionshæmmede.
5) Klagens adressat, form, fremgangsmåde og indhold
Der gælder normalt ingen formkrav til klagen. Den kan udfærdiges mundtligt eller skriftligt og skal blot angive klagegenstanden på en sådan måde, at klageinstansen kan se, hvad
der klages over. Er klageinstansen i tvivl om, hvad der klages
over, må den som et led i sin vejledningsforpligtelse søge en
eventuel tvivl om klagens omfang afklaret ved at bede klageren om at præcisere klagen.
Klager efter retssikkerhedsloven skal afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Inden klagen behandles,
skal denne myndighed (kommunen, det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet eller Den Sociale Sikringsstyrelse) vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvis
medhold, jf. retssikkerhedslovens § 66. Hvis klageren sender
sin klage direkte til klageinstansen, skal denne straks sende
klagen videre til 1. instansen med anmodning om genvurdering, medmindre klagefristen ikke er overholdt, jf. § 5, stk. 2, i
retssikkerhedsbekendtgørelsen.
Når klagen er modtaget hos førsteinstansen, skal denne
genvurdere den afgørelse, der klages over. Der er således
tvungen remonstration som led i klageproceduren. Hvis klageren efter genvurderingen får fuldt ud medhold, sendes der en
ny afgørelse til klageren, jf. § 7, stk. 1, i retssikkerhedsbekendtgørelsen. Hvis der kun gives ham delvist medhold, skal
klageren inden 4 uger efter at have fået besked herom meddele, om han fastholder klagen. Fastholdes klagen, sender førsteinstansen inden 14 dage sagen til ankeinstansen med begrun340
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delse for afgørelsen, jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen. Hvis
genvurderingen resulterer i, at afgørelsen ikke skal ændres,
sendes genvurderingen med begrundelse til ankeinstansen
inden 4 uger efter, at klagen er modtaget, jf. § 8 i bekendtgørelsen. Afgørelser fra børn og unge-udvalget skal ikke genvurderes, men skal straks sendes videre til Ankestyrelsen, jf. §
6, stk. 1, i bekendtgørelsen. Det samme gælder de sociale
nævns godkendelser i henhold til servicelovens § 135 af beslutninger om tvangsforanstaltninger over for varigt psykisk
funktionshæmmede.
Må en sag konkret vurderet anses for hastende, skal sagen
straks genvurderes og videresendes eller – hvis den bliver
ændret – resultatet heraf meddeles. Drejer sagen sig om, hvorvidt et aktiveringstilbud eller en anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning er rimelig, skal sagen ligeledes straks
genvurderes og sendes med begrundelse til ankeinstansen, jf.
§ 9 i bekendtgørelsen.
Er klagefristen overskredet på det tidspunkt, da underinstansen modtager klagen til genvurdering, skal den ikke selv
afvise sagen, men i stedet sende klagen til ankeinstansen med
angivelse af, at fristen er overskredet. Herefter er det klageinstansen, der må afgøre, om klagefristen er overholdt, eller
om der eventuelt kan gives dispensation, jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelsen.
Også i forhold til klager uden for retssikkerhedslovens område er det hyppigt bestemt, at der først skal ske remonstration, jf. således §§ 98 og 99 i arbejdsløshedsforsikringsloven
samt § 44 i arbejdsskadesikringsloven.
6) Klagefrister
Er der ikke fastsat klagefrister, er rekursinstansen forpligtet til
at behandle klagen, selv om den er indgivet meget lang tid
efter, at den afgørelse, hvorover der klages, er truffet. Pligten
bortfalder dog, såfremt klagen er indgivet så sent, at det af den
grund er umuligt eller forbundet med uforholdsmæssigt stort
besvær at foretage en prøvelse af sagen.
Efter retssikkerhedslovens § 67 skal klage til det sociale
nævn, beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen ske inden
4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.
Anmodning til Ankestyrelsen om optagelse af en sag til
behandling efter § 63 skal ske inden for samme frist. I § 45 i
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lov om arbejdsskadesikring og §§ 98 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring er der ligeledes fastsat en 4-ugers frist for
klager over afgørelser truffet efter de pågældende love.
§ 67 omfatter ikke klager til klagerådet over kommunens
afgørelser om hjemmehjælp. I denne relation gælder der således ingen frist. I de fleste sociale sager gælder som anført en
4-ugers klagefrist.
Klagefristen begynder at løbe fra det tidspunkt, da den afgørelse, der ønskes påklaget, er kommet frem til adressaten.
Afgørelsen skal være nået frem til partens adresse eller til den,
der er partsrepræsentant, for at klagefristen begynder at løbe. I
almindelighed kan man i Danmark regne med, at brevet er
kommet frem dagen efter, at det er afsendt, og fristen vil derfor normalt skulle beregnes med dette tidspunkt som start.
Påvises det, at der har været forsinkelser eller uregelmæssigheder i omdelingen af post, begynder fristen først at løbe den
dag, brevet herefter må anses at være kommet frem. Er afgørelsen sendt med B-post, kan den først formodes at være kommet frem 4 dage efter afsendelsen.
Er afgørelsen meddelt mundtligt, løber fristen også fra afgørelsens meddelelse. Gives der senere en skriftlig begrundelse for afgørelsen, løber klagefristen fra modtagelsen af denne.
Klagefristen udløber på 4-ugersdagen ved kontortids ophør. Fristen forlænges dog, hvis fristen udløber en lørdag, søndag, helligdag eller en dag med usædvanlig tidlig lukketid til
den førstkommende hverdag ved kontortids ophør.
For at være rettidig skal klagen således være kommet frem
til klageinstansen inden kontortids ophør den sidste dag i klagefristen. Hvis klagen er modtaget rettidigt af en forkert myndighed, må fristen anses for overholdt, idet denne myndighed
har pligt til straks at videresende klagen til den kompetente
instans, jf. FVL § 7, stk. 2.
Risikoen for, at henholdsvis afgørelsen og klagen ikke
kommer frem som påregnet, hviler på afsenderen. Derfor må
en klage, der på grund af fejl hos postvæsenet først afleveres
efter klagefristens udløb, anses for at være kommet for sent.
Skyldes den forsinkede modtagelse fejl hos klageinstansen,
må der dog naturligvis ses bort fra den tid, der beror på klageinstansens forhold.
Fristen suspenderes, hvis der er givet fejlagtig klagevejledning, eller hvis klagevejledning helt er udeladt. Det samme
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gælder, hvis en pligt til samtidig begrundelse af afgørelsen
ikke er opfyldt. Fristen begynder først at løbe igen, når myndigheden har givet en fyldestgørende klagevejledning og/eller
begrundelse. Den myndighed, der klages over, kan endvidere
bestemme, at en klagefrist afbrydes, hvis parten efter at afgørelsen er truffet, men inden klagefristens udløb, begærer partsaktindsigt, jf. FVL § 17.
Det er altid klageinstansen, der vurderer og derpå afgør, om
klagefristen er overholdt. Er der særlig grund hertil, kan klageinstansen se bort fra en eventuel overskridelse af klagefristen,
jf. retssikkerhedslovens § 67, stk. 2, og § 44, stk. 4, i lov om
sikring mod følger af arbejdsskade, §§ 98, stk. 2, og 99, stk. 7,
i arbejdsløshedsforsikringsloven samt § 24, stk. 6, i sygesikringsloven.
Der er i praksis givet dispensation til en klager, som var
bortrejst, da afgørelsen blev meddelt, og som indgav klagen
dagen efter, at han var kommet hjem. Ligeledes blev der givet
dispensation til en borger, som akut var indlagt på sygehus i
ca. 10 dage. Fristen udløb midt under indlæggelsen. Borgeren
klagede dagen efter udskrivningen. En overskridelse med 11
dage af en frist blev der dispenseret fra, fordi klageren havde
en psykisk lidelse, som gjorde det vanskeligt for ham at beslutte sig, og fordi han behøvede hjælp til bearbejdning af
skriftligt materiale. Der er blevet dispenseret fra en 3-ugers
overskridelse af fristen i forhold til en udlænding, som ud over
vanskeligheder ved at forstå dansk havde helbredsproblemer.
Eksemplerne viser, at dispensationerne kun gives efter nøje
overvejelse af, om der er særlig grund hertil, og kun, når der er
særligt undskyldelige omstændigheder.
Afgørelser om, hvorvidt klagefristen er overskredet, afgørelser om dispensation fra fristen samt afgørelser om at optage
en sag trods tvivl om, hvorvidt fristen er overskredet, kan ikke
indbringes for en anden administrativ myndighed. Dette betyder, at de sociale nævns og beskæftigelsesankenævnenes
afgørelser om disse spørgsmål ikke kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 67, stk. 2, 2. pkt.
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7) Klageinstanserne
a) De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene
Kommunale afgørelser og statslige afgørelser truffet i jobcentre kan normalt indbringes for enten det sociale nævn eller
beskæftigelsesankenævnet. Disse nævn er således første klageinstans i de fleste sociale sager.
b) Ankestyrelsen
Ifølge retssikkerhedslovens § 63 kan afgørelser truffet af henholdsvis de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene optages til behandling af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens
beskæftigelsesudvalg, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har
principiel eller generel betydning. Ankestyrelsen er i sager,
der tages op efter denne regel, anden klageinstans.
Ankestyrelsen mener, at en sag opfylder betingelserne for
at blive taget op til behandling, hvis sagen omfatter forhold,
Ankestyrelsen ikke tidligere har taget stilling til. Vedrører den
ændringer i retsopfattelsen udtrykt af Folketingets Ombudsmand, landsretterne eller Højesteret, eller rejser sagen spørgsmål om administrative forskrifters lovhjemmel, er den ligeledes af principiel eller generel betydning. Det samme gælder
sager, der berører spørgsmål, hvor ændrede samfundsforhold
eller ændrede holdninger i befolkningen skaber behov for at
tage ældre praksis op til fornyet vurdering, eller som i øvrigt
berører et område, hvor Ankestyrelsen finder behov for at ændre praksis. En sag kan ligeledes optages, hvis den påklagede
afgørelse strider imod Ankestyrelsens offentliggjorte praksis.
Det afgørende for, om en sag kan tages op, er således, om
en stillingtagen til sagen kan få betydning for andre sager end,
den der bliver taget op til behandling, dvs. om afgørelsen kan
forventes at få præcedens for andre sager. En afgørelse egner
sig til at skabe præcedens, hvis den giver Ankestyrelsen mulighed for at udstikke retningslinjer for et bestemt område eller
belyse almindelig praksis. Viser en sag betydelig forskel i
retsopfattelsen lokalt eller regionalt, eller kaster den lys over
generelle forvaltningsretlige sagsbehandlingsspørgsmål, kan
den derfor også optages til behandling.
De gengivne kriterier bygger på Ankestyrelsens egen formulering af praksis. Som det ses, er de meget rummelige og
fleksible. Til overflod er det i bestemmelsen anført, at adgangen til at optage en sag foreligger, når Ankestyrelsen skønner,
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at betingelserne er opfyldt. Ankestyrelsens vurdering af, om
den vil optage en sag til behandling, indeholder således et
dobbeltskøn, først over, om de upræcise betingelser om præcedensegnethed er opfyldt, og dernæst over, om der er behov
for at få de principielle og generelle spørgsmål afklaret. Realiteten er, at Ankestyrelsen ret frit kan bestemme om den vil
eller ikke vil behandle en sag. En sag, som under ingen omstændigheder kan henføres under den beskrevne praksis eller
den anvendte ordlyd, er Ankestyrelsen dog afskåret fra at
behandle. Omvendt er Ankestyrelsen forpligtet til at behandle
sager, som åbenbart falder ind under de beskrevne kriterier.
En afvisning af en sådan sag vil være ulovlig, jf. FOB
2005.14-5.
Er en sag optaget til behandling, må det antages, at Ankestyrelsen kan behandle alle sagens aspekter – også sådanne,
der ikke er af principiel eller generel karakter. Der er således
tale om en visitationsordning. Det kan ikke antages, at Ankestyrelsen er forpligtet til at tage stilling til endsige til at afklare
det eller de principielle eller generelle spørgsmål, som har
givet anledning til, at sagen blev taget op. En sag kan således
godt slutte med en konkret stillingtagen, uden at det generelle
problem, som gjorde, at sagen blev rejst, bliver bedømt.
I sager om aktindsigt gælder den beskrevne begrænsning
ikke. Disse sager kan således frit indbringes for Ankestyrelsen, uanset om sagen rejser principielle eller generelle spørgsmål. I disse sager er der således en ret for borgeren til at klage
til Ankestyrelsen som anden klageinstans.
I en række sager kan der klages til Ankestyrelsen som første klageinstans. I disse tilfælde gælder begrænsningen i retssikkerhedslovens § 63 ikke. Denne adgang til at klage direkte
til Ankestyrelsen gælder for det første en række afgørelser om
hjælp til danskere i udlandet og udlændinge her i landet. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser af arbejdsskadesager kan ligeledes indbringes for Ankestyrelsen som første klageinstans.
Det gælder også sager om hjælpeforanstaltninger for børn og
unge uden samtykke samt de sociale nævns afgørelser om
magtanvendelse over for voksne.
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c) Arbejdsmarkedets Ankenævn
Afgørelser truffet af a-kasser kan påklages til Arbejdsdirektoratet med videre adgang til at klage til Arbejdsmarkedets Ankenævn. Ankestyrelsen betjener ankenævnet sekretariatsmæssigt og har dermed væsentlig indflydelse på ankenævnets
virksomhed.
d) Arbejdsmiljøklagenævnet
Afgørelser efter arbejdsmiljølovgivningen kan påklages til Arbejdsmiljøklagenævnet.
Ankestyrelsen er også sekretariat for dette nævn.
8) Suspensiv virkning
Fuldbyrdes en afgørelse, mens sagen verserer i ankeinstansen,
kan borgerens klagebeføjelse i forhold til bebyrdende afgørelser vise sig at være værdiløs. Der kan derfor være behov for at
tillægge klagen suspensiv virkning på den påklagede afgørelse. På den anden side kan en midlertidig ophævelse af afgørelsen retsvirkninger gå ud over offentlige eller private interesser.
F.eks. kan det være til fare for et barn, der er blevet tvangsfjernet, hvis forældrenes klage over afgørelsen tillægges suspensiv virkning.
Klage over en social afgørelse har ikke i sig selv opsættende virkning på den påklagede afgørelse, jf. retssikkerhedslovens § 72, stk. 1.
For afgørelser om optagelse i botilbud er hovedreglen fraveget. Ankestyrelsen og det sociale nævn kan efter anmodning
tillægge en klage over en afgørelse om botilbud efter kapitel
20 i serviceloven opsættende virkning, jf. retssikkerhedslovens
§ 72, stk. 4. Klage over optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 har i sig selv opsættende virkning. Dog kan det sociale nævn, hvis særlige forhold gør det
påkrævet, samtidig med afgørelsen af, om optagelse i det særlige botilbud er lovlig, træffe beslutning om, at optagelsen skal
ske straks. Denne afgørelse om at ophæve klagens opsættende
virkning kan ikke indbringes for Ankestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 72, stk. 5.
Klage over valg af anbringelsessted efter servicelovens
§ 167, stk. 1, har opsættende virkning, medmindre kommunen
træffer afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks. En sådan
beslutning kan kommunen træffe, hvis særlige forhold gør det
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påkrævet, jf. retssikkerhedslovens § 72, stk. 2. Klager over en
afgørelse om, at anbringelse uden for hjemmet ikke skal opretholdes (servicelovens § 76), har også opsættende virkning,
jf. retssikkerhedslovens § 72, stk. 3.
Klager over en kommunes krav om tilbagebetaling af for
meget udbetalt boligstøtte i medfør af § 47 i lov om individuel
boligstøtte har ligeledes opsættende virkning, jf. retssikkerhedslovens § 72, stk. 5.
I arbejdsskadesager har klager fra arbejdsgiveren, forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsordning over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser til Ankestyrelsen
opsættende virkning, jf. arbejdsskadesikringslovens § 44, stk. 6.
Den indklagede myndighed antages endvidere selv at kunne beslutte at udsætte fuldbyrdelsen af en afgørelse, indtil
klagesagen er afgjort, hvis fuldbyrdelsen er til skade for borgeren. Retssikkerhedslovens § 72 afskærer næppe den indklagede myndighed fra denne mulighed for at give en klage over
egne afgørelser opsættende virkning.
9) Klageinstansernes sagsbehandling
De sociale klageinstanser er alle forvaltningsmyndigheder og
er dermed omfattet af de generelle regler om sagsbehandling
og hjemmel, der er beskrevet foran i kapitlerne 1-9. Dog gælder visse af sagsbehandlingsreglerne i retssikkerhedsloven kun
for kommuner. Dette gælder helhedsprincippet, hurtighedsprincippet og dialogprincippet. I en vis udstrækning gælder de
samme principper i kraft af andre sagsbehandlingsregler, eksempelvis god forvaltningsskik, vejledningspligten samt forvaltningsloven også for klageinstanserne.
Ifølge retssikkerhedslovens § 70 skal nævnenes og Ankestyrelsens afgørelser være skriftlige og begrundede. Der gælder således for ankeinstanserne et absolut skriftlighedskrav.
Begrundelsespligten er udvidet i forhold til forvaltningslovens
§ 22 til at gælde alle afgørelser – også dem, der giver borgeren
fuldt ud medhold.
Når en klage modtages, skal formanden/ankechefen straks
afgøre, om nævnet eller Ankestyrelsen er kompetent til at
behandle klagen. Hvis dette ikke er tilfældet, gives der klageren meddelelse herom, og så vidt muligt sendes klagen videre
til rette myndighed, jf. retssikkerhedsbekendtgørelsens § 10,
stk. 1. Om klagefristen er overholdt, påses ligeledes af for347
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manden/ankechefen. Er den overskredet, og er der ikke grundlag for dispensation, afvises klagen, og meddelelse herom
sendes til klageren.
Sagens forberedelse hører under formanden/ankechefen, jf.
retssikkerhedsbekendtgørelsen § 11, stk. 1. I en skriftlig bekræftelse på, at klagen er modtaget, oplyses det endvidere, at
klageinstansen vil indhente nærmere beskrevne oplysninger,
medmindre klageren har indvendinger. Der fastsættes endvidere en frist for eventuelle indsigelser. Nævnets og Ankestyrelsens afgørelser skrives ind i et beslutningsreferat. Hvert
medlem kan kræve at få en kort begrundelse for sit standpunkt
med.
10) Klageinstansernes bedømmelsesgrundlag
Klageinstansen er som anført ovenfor forpligtet til at efterleve
gældende ret. I almindelighed er dette identisk med det retsgrundlag, som var gældende, da den påklagede afgørelse blev
truffet. Hvis der i mellemtiden er indtrådt ændringer i retstilstanden – typisk fordi lovgivningen i mellemtiden er blevet
ændret – er spørgsmålet, hvilke regler klageinstansen skal
lægge til grund for sin bedømmelse af sagen. Udgangspunktet
er, at klageinstansen – i lighed med underinstansen – er forpligtet til at træffe den indholdsmæssigt set rigtige afgørelse.
Dette taler for, at klageinstansen skal lægge den nyeste lovgivning til grund ved sagens bedømmelse, hvis denne er trådt i
kraft, når klageinstansen træffer sin afgørelse.
Hvis ikke der er særlige holdepunkter for at fortolke den
nye lovs regel om, hvornår den træder i kraft indskrænkende,
er udgangspunktet derfor, at klageinstansen både kan og skal
bedømme den påklagede afgørelse på grundlag af de nye regler.
Nu og da er der i loven udtrykkeligt taget stilling til, hvornår nye regler finder anvendelse på verserende sager. I forbindelse med den ændring af lov om social pension, der trådte i
kraft 1. januar 2003 (pensionsreformen), blev det udtrykkeligt
bestemt, at personer, der inden 1. januar 2003 modtog førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg, eller for
hvem der inden da påbegyndtes sag herom, fortsat var omfattet af de indtil da gældende regler. De gamle regler gjaldt
således udtrykkeligt for de beskrevne situationer, også når
klageinstanserne bedømte dem. Denne undtagelse fra bestem348
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melsen om, at de nye regler trådte i kraft 1. januar 2003, omfattede både de nye sagsbehandlingsregler og de nye materielle regler om tilkendelse af pension.
Hovedreglen om, at de nye regler skal anvendes, gælder
heller ikke, hvis den nye lov må fortolkes således, at den ikke
omfatter det eller de forhold, der påkendes af klageinstansen.
Nye regler om sagsbehandling må normalt forstås således, at
de kun gælder for behandlingen af sager efter lovens ikrafttræden og derfor hverken kan eller skal inddrages i forbindelse
med klageinstansens stillingtagen til underinstansens behandling af sager, før de nye regler trådte i kraft. At en kommune
på et tidspunkt før 1. januar 1989, da reglerne om partshøring i
forvaltningsloven trådte i kraft, ikke havde partshørt, kunne
naturligvis ikke anses for en retlig mangel, blot fordi partshøringspligten gjaldt, da Ankestyrelsen behandlede sagen. Forvaltningslovens ikrafttrædelsesregel måtte fortolkes således, at
loven gjaldt for sager, der blev rejst efter 1. januar 1989, eller
som verserede på dette tidspunkt. Loven skulle ikke have
tilbagevirkende kraft og omfattede derfor ikke myndigheder,
der behandlede og nåede af afslutte sager, førend loven trådte i
kraft. Dette betød, at klageinstansen selv kunne være blevet
inddraget under partshøringspligten i forbindelse med sin
sagsbehandling, men at den måtte se bort fra denne regel i
bedømmelsen af den påklagede afgørelse.
På samme måde må nye og strammere regler om tildeling
af ydelser fortolkes således, at de ikke gælder for sager, der er
blevet afgjort af underinstansen, inden de nye regler trådte i
kraft. Omvendt må nye og gunstigere regler antages at gælde
alle sager, der ikke har fundet deres endelige afgørelse, da de
nye regler trådte i kraft. Klageinstansen skal derfor bruge de
gamle regler, hvis de nye regler indeholder stramninger i forhold til tidligere og der ikke er klare holdepunkter for at tillægge de nye regler tilbagevirkende kraft. Er de nye regler til
gunst for borgeren, skal disse lægges til grund, medmindre der
er støtte i forarbejder eller andetsteds i lovgivningen for det
modsatte.
Klageinstansens bedømmelse skal ske med udgangspunkt i
de faktiske oplysninger, der lå til grund for underinstansens
afgørelse. Er der i mellemtiden indtrådt ændringer i borgerens
forhold, eller fremkommer der under klageinstansens behandling nye oplysninger, både kan og skal de nye oplysninger ind349
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drages i klageinstansens bedømmelse af sagen, jf. FOB
2004.391. Dette gælder, hvad enten de nye oplysninger kaster
lys over forholdene, som de forelå, da underinstansen traf
afgørelse, eller der er tale om senere indtrådte begivenheder,
som for så vidt ændrer sagen i forhold til, da underinstansen
traf afgørelse.
Der gælder således i den administrative rekurs en udstrakt
ret og pligt for klageinstansen til at inddrage nye retlige og/
eller faktiske forhold i bedømmelsen. Adgangen til at inddrage
nova (nye forhold) er således meget åben. Der gælder dog den
yderste grænse, at den påklagede sag og den, der tages stilling
til, i klageinstansen skal være den samme. Er der sket så væsentlige ændringer, at der ikke længere er tale om samme sag,
må klageinstansen se bort fra de nye oplysninger.
Det er vigtigt at få slået fast, at klageinstansens rolle ikke er
begrænset til at foretage et tilbageblik og bedømme, om borgeren burde have fået medhold af underinstansen. Selv om
dette ofte vil være opgaven, kan den ændre sig til at blive en
stillingtagen til, hvad der på grundlag af ændrede retlige eller
faktiske omstændigheder er den korrekte afgørelse.
Ankeinstanserne er forpligtede til at inddrage alle dele af
retssystemet i bedømmelsen og kan ikke nøjes med at anvende
skrevne regler eller regler, som direkte tager sigte på den foreliggende sag. Hvis sagen rejser et EU-retligt spørgsmål, må
ankeinstanserne inddrage de relevante EU-regler samt pådømme, om underinstansen burde have gjort det samme. Klageinstanserne må ligeledes være opmærksomme på og anvende andre internationale forpligtelser, grundloven eller uskrevne retsgrundsætninger.
I praksis har de sociale klageinstanser en tilbøjelighed til at
begrænse prøvelsen til kun at omfatte den socialretlige del af
lovgivningen. Et eksempel herpå findes i SM C-59-05. Personalet på en kommunal institution for demente borgere, havde
været nødt til at anvende magt over for en af beboerne fordi
han var tiltagende vredladen og aggressiv. Kommunen godkendte, at døren til mandens stue kunne låses udefra hvis han
fik vredesanfald og blev voldelig. Værgen klagede til det sociale nævn over denne beslutning og påpegede, at der ikke er
hjemmel til at låse manden inde. Nævnet afviste at behandle
klagen og anførte, at serviceloven indeholder en udtømmende
opregning af tvangsmæssige foranstaltninger overfor psykisk
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funktionshæmmede. Da låsning af mandens stue ikke stod
omtalt i loven, måtte sagen bedømmes efter regler uden for
den sociale lovgivning, herunder reglerne om nødværge og
frihedsberøvelse, og nævnet mente, at det faldt uden for dets
kompetence at tage stilling til sådanne forhold. Ankestyrelsen
var enig med nævnet og formulerede opfattelsen således:
»Ankestyrelsen lagde vægt på at der ikke over for personen havde været
truffet afgørelser om magtanvendelse efter kapitel 21 i serviceloven.
For så vidt angår låsning af personens dør var begrundelsen, at det at
låse en person inde var ensbetydende med frihedsberøvelse, hvilket der
var et generelt forbud imod, hvis der ikke var hjemmel til det.
Ankestyrelsen lagde herved vægt på at der ikke i serviceloven var
lovhjemmel til at kunne låse personen inde på sit værelse.
Da der ikke var truffet en afgørelse efter servicelovens kapitel 21
havde Ankestyrelsen ikke kompetence til at vurdere de foranstaltninger,
som kommunen foretog overfor personen.
Ankestyrelsen kunne ikke tage stilling til, om der havde været en
ulovlig frihedsberøvelse eller eventuelt nødret/nødværge. Det var et
spørgsmål, som måtte bedømmes af domstolene.«

Afgørelsen er forkert og begrundelsen absurd. Det forhold, at
kommunen – ifølge klageinstanserne – havde foretaget et helt
uhjemlet tvangsindgreb, betød, at ankeinstanserne anså sig for
inkompetente. Havde kommunen i stedet gjort sig skyldig i
nogle mindre overtrædelser af de regler om tvangsindgreb, der
findes i serviceloven, ville klagen derimod være blevet behandlet. Det er naturligvis et helt urimeligt resultat, som kunne
være undgået, hvis nævnet og Ankestyrelsen havde forstået, at
bedømmelsesgrundlaget ikke kan begrænses til den sociale
lovgivning. Rent faktisk var de opmærksomme på sagens
problem, nemlig at indespærring kræver lovhjemmel, og at der
ikke var hjemmel til indgrebet. Ankeinstanserne burde have
optaget sagen til behandling og på grundlag af legalitetsprincippet have vurderet, om der var tilstrækkelig hjemmel til at
låse døren. I forbindelse med denne bedømmelse havde klageinstanserne pligt til både at inddrage serviceloven, straffelovens regler om nødret/nødværge, anstaltsbetragtninger, artikel
5 i EMK og Menneskerettighedsdomstolens praksis, grundlovens § 71 osv.
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11) Prøvelsens indhold og udfald
Hvis loven intet siger om omfanget af en rekursmyndigheds
prøvelse af den påklagede afgørelse, antages det, at prøvelsesadgangen er ubegrænset. Dette indebærer, at klageinstansen
kan tage stilling både til afgørelsens lovlighed og hensigtsmæssighed. I disse tilfælde kan klageinstansen ændre en afgørelse, fordi den er uenig med underinstansen. En ændring eller
ophævelse kræver ikke, at der påvises retlige mangler. Betingelserne for ugyldighed skal ikke være opfyldt, for at der kan
gribes ind.
Dette udgangspunkt er imidlertid for de fleste sociale sagers vedkommende fraveget. Ifølge § 69 i retssikkerhedsloven
kan de sociale klageinstanser (kun) efterprøve retlige spørgsmål. Af forarbejderne ses, at prøvelsen i disse sager dermed er
begrænset på samme måde som ombudsmandens og domstolenes prøvelse, dvs. til at kontrollere, om afgørelserne lider af
retlige mangler.
I forslagsbemærkningerne anførtes:
»Det fremgår af bemærkningerne til den gældende bestemmelse i § 69
(som bestemte at skønsmæssige afgørelser kunne prøves hvis der forelå
særlige omstændigheder, forfatterens bemærkning), at ankeinstansernes
efterprøvelse af skønsmæssige afgørelser i alt væsentlighed skal svare til
den efterprøvelse, som domstolene og Folketingets Ombudsmand foretager af skønsmæssige afgørelser. Der er således altid en række forhold,
som ankeinstanserne skal efterprøve, selv om en bestemmelse i større
eller mindre grad giver kommunen eller amtskommunen mulighed for
foretage et skøn, når den skal træffe en afgørelse. De sociale ankeinstanser skal altid efterprøve om kommunen eller amtskommunen har respekteret de almindelige forvaltningsretlige principper om lovlig forvaltning
(f.eks. magtfordrejningslæren, lighedsgrundsætninger mv.). De sociale
ankeinstanser efterprøver ligeledes fuldt ud, om sagen er tilstrækkeligt
oplyst, om sagens faktiske omstændigheder er rigtige, om der er sket fejl
i sagsbehandlingen samt det almene juridiske grundlag for efterprøvelsen.
De sociale ankeinstansers efterprøvelse omfatter efter forslaget også
en efterprøvelse af lovligheden af de kriterier, som kommunen eller
amtskommunen har lagt til grund, og om kommunen eller amtskommunen har foretaget et individuelt skøn.
Forarbejdernes beskrivelse af disse prøvelsesmomenter er i realiteten
et udtryk for, at det har været lovgivers intention, at ankeinstanserne skal
foretage en retlig efterprøvelse af skønsmæssige afgørelser.
Det foreslås derfor, at det fremgår direkte af bestemmelsen, at de sociale nævn og Den Sociale Ankestyrelse kan efterprøve retlige spørgsmål. På denne baggrund fremsættes forslag til en ændret formulering af

352

A) Administrativ rekurs
§ 69, således at ordlyden harmonerer med lovgivers intention med bestemmelsen.
Den foreslåede præcisering af prøvelsesretten indebærer, at kommunernes og amtskommunernes ret til at fastlægge serviceniveauet fortsat
respekteres.
Det skal bemærkes, at der sjældent i de bestemmelser, der giver
myndigheden mulighed for at tale om et skøn, er tale om et »frit skøn«,
men om et retligt bundet skøn. Ved et retligt bundet skøn forstås, at loven
angiver en vis ramme for forvaltningens administration af bestemmelsen.
Når der i loven er angivet en vis ramme for bestemmelsens anvendelse,
er der også dermed angivet en vis binding i administrationen af bestemmelsen med hensyn til, hvilke momenter der skal inddrages i vurderingen, og det vil bero på fortolkning, hvor langt denne binding rækker.
Skønsmæssige bestemmelser er således overvejende retligt normerende,
og afgørelsen vil derfor være undergivet en intensiv retlig efterprøvelse.
Begrænsningen af de sociale ankeinstansers prøvelse til retlige
spørgsmål medfører en begrænsning af instansernes adgang til at ændre
en påklaget afgørelse til skade for borgeren. Formelle mangler vil således
som hovedregel ikke kunne føre til annullation af begunstigende afgørelser.
Begunstigende afgørelser, der lider af hjemmelsmangler, må endvidere i en vis udstrækning opretholdes, hvis borgeren har været i god tro, og
der i øvrigt foreligger momenter, der taler for at respektere borgerens
indrettelse på at kunne fastholde begunstigelsen. Der kan fortsat ske
ændringer til skade for borgeren, men kun, når betingelserne for at statuere ugyldighed er opfyldt.«

Ordlyden af § 69 sammenholdt med forarbejderne viser, at de
sociale klageinstansers bedømmelsesgrundlag er gældende ret.
Ankeinstanserne skal således vurdere, om der foreligger retlige mangler, samt om manglerne har medført, at afgørelsen er
blevet ugyldig. De sociale klageinstanser kan i disse sager
ikke underkende skønsafvejninger, der hverken er i strid med
lovgrundlaget eller de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Ankeinstanserne er ikke berettigede til at tilsidesætte urimelige eller uhensigtsmæssige afgørelser, men skal for at
kunne gribe ind over for den påklagede afgørelse påvise, at
afgørelsen lider af en retlig mangel.
På et enkelt punkt foretager de sociale ankeinstanser en
videregående prøvelse end domstolene og ombudsmanden. De
sociale klageinstanser vurderer selvstændigt, om sagkyndige
skøn, f.eks. lægelige skøn, er rigtige. Dette beror på, at klageinstanserne – i modsætning til både domstole og ombudsmanden – har særlig sagkundskab til rådighed ved behandlingen af
sagerne.
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I de sager, der ikke er omfattet af begrænsningen i retssikkerhedslovens § 69, gælder det normale for rekursinstanser,
dvs. at prøvelsen kan omfatte såvel hensigtsmæssighedsspørgsmål som retlige spørgsmål.
I sager om tvangsanbringelse af børn, sager om tvang over
for voksne med psykisk handicap og i arbejdsskadesager kan
klageinstansen således prøve såvel retlige som andre spørgsmål. I praksis er klageinstanserne dog forsigtige med at gribe
ind over for afgørelser, der ikke lider af retlige mangler.
Dog er prøvelsen i sager om tvangsindgreb særligt dybtgående. Over for disse særligt byrdefulde afgørelser, der af
lovgivningen anses for frihedsberøvelse, vises ingen tilbageholdenhed over for det kommunale skøn.
Over for retlige mangler, der kan fremkalde ugyldighed
ved domstolsprøvelse, har rekursinstansen formentlig en pligt
til at vurdere, om ugyldighedsbetingelserne er opfyldt, og
statuere ugyldighed, hvis ugyldighedslæren tilsiger det, jf.
FOB 2002. 313 og FOB 2004.391.
Formelt kan klageinstansens afgørelse gå ud på afvisning,
stadfæstelse, hjemvisning, ophævelse eller ændring af den påklagede afgørelse, jf. retssikkerhedslovens § 68, stk. 2.
Afvisning benyttes i de tilfælde, hvor de processuelle forudsætninger for, at sagen kan behandles i klageinstansen, ikke
er opfyldt, såsom hvis klageren ikke er klageberettiget, klagefristen er overskredet, eller Ankestyrelsen ikke skønner, at en
sag er af principiel eller generel betydning.
Stadfæstelse benyttes i de tilfælde, hvor klageinstansen er
enig i eller i hvert fald ikke finder grundlag for at gribe ind
over for den påklagede afgørelser, med retlige reaktioner. Er
en afgørelse stadfæstet, har den samme retskraft, som hvis
klageinstansen har truffet ny afgørelse. Dette indebærer, at
underinstansen ikke uden videre kan ændre afgørelsen til skade for borgeren, samt at det er klageinstansens afgørelse, borgeren skal anfægte, hvis han ønsker at gå videre til domstolene
eller Folketingets Ombudsmand, jf. U 2000.179 H og U
2003.494 Ø.
Ændring, ophævelse eller hjemvisning dækker tilsammen
over, at der statueres ugyldighed, i hvert fald på de sagsområder, hvor klageinstansen er begrænset til at prøve retlige
spørgsmål. Drejer det sig om væsentlige formelle mangler eller meget grundlæggende brud på hjemmelskravene, vil reak354

A) Administrativ rekurs
tionen ofte være ophævelse og hjemvisning af sagen til fornyet behandling. Hjemvisning og/eller ophævelse svarer i realiteten til, at den påklagede afgørelse annulleres.
Hvis klageinstansen har det fornødne oplysningsgrundlag
hertil og retsgrundlaget giver mulighed herfor, kan den vælge i
stedet at rette afgørelsen ved selv at anlægge en korrekt fortolkning eller eliminere eventuelle ulovlige kriterier fra skønsafvejningen og derpå træffe den korrekte afgørelse. Rettelse
vil ofte give sig udslag i en ændring af den påklagede afgørelse. Principielt kan rettelse også fremtræde som stadfæstelse,
hvis klageinstansen har foretaget en ny og selvstændig realitetsbehandling af sagen og i den forbindelse har rettet fejl,
som underinstansen har begået, se FOB 2004.391. Der er
næppe en egentlig pligt for klageinstanserne til at foretage
rettelse.
Er der tale om en sag, hvor klageinstansen kan prøve både
retlige og hensigtsmæssighedsspørgsmål, er klagemyndigheden principielt uafhængig af ugyldighedslæren og derfor friere
stillet med hensyn til valg af reaktionsmulighed. Klageinstansen vil dog altid selv skulle efterleve reglerne, der er gennemgået foran i kapitel 1-8. Den afgørelse, der træffes, skal således indholdsmæssigt være lovlig og bygge på et forsvarligt
oplysningsgrundlag. Der er derfor heller ikke i disse sager frit
valg med hensyn til, om klageinstansen stadfæster, ændrer,
ophæver eller hjemviser afgørelsen. En ændring kræver naturligvis, at den nye afgørelse har hjemmel i loven og bygger på
tilstrækkelige oplysninger. En afgørelse kan naturligvis ikke
ophæves eller hjemvises, hvis borgeren efter loven har retskrav på det, den påklagede afgørelse har tildelt ham.
12) Reformatio in pejus
Et generelt problem er, om rekursinstansen kan ændre den
påklagede afgørelse til skade for klageren – om der kan ske reformatio in pejus.
Ankestyrelsen og nævnene er ikke bundet af parternes påstande og er uafhængige af instruktioner vedrørende afgørelsen
af den enkelte sag, jf. LOR § 68, stk. 1. Denne bestemmelse og
bestemmelsen i § 69 fortolkes således, at de sociale klageinstanser kan ændre en påklaget afgørelse til skade for klageren, dog
med det forbehold, at det skal kunne ske inden for rammerne af
ugyldighedslæren. En ændring forudsætter således, at den på355
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U 2003.1454 Ø

klagede afgørelse lider af en væsentlig retlig mangel, samt at
der ikke er særlige omstændigheder, som kan begrunde at afgørelsen opretholdes som gyldig. En af de omstændigheder, der
kan føre til, at afgørelsen opretholdes, er netop, at der er tale om
en begunstigende afgørelse, som borgeren har indrettet sig på. I
almindelighed kan sådanne afgørelser ikke annulleres eller
ændres til skade for borgeren, hvis der alene foreligger formelle
mangler. Foreligger der hjemmelsmangler, kan også begunstigende afgørelser normalt ændres.
I U 2003.1454 Ø omgjorde et socialt nævn en kommunes
afgørelse om at tilkende en 38-årig kvinde almindelig forhøjet
førtidspension med den virkning, at den tilkendte pension
bortfaldt. Landsretten udtalte i dommen følgende:
»Efter § 15, stk. 1, i lov om social pension er det en betingelse for
tilkendelse af pension efter § 14, stk. 3, nr. 2, at erhvervsevnen er
varigt nedsat på grund af fysisk eller psykisk invaliditet. Der skal dog
også lægges afgørende vægt på andre omstændigheder, der klart viser,
at erhvervsevnen hos en ansøger, som ikke har andre forsørgelsesmuligheder, er varigt nedsat. Efter lovens § 15, stk. 2, forudsætter tilkendelse af førtidspension efter § 14, at alle aktiverings-, revaliderings- og
behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger, der kan forbedre
erhvervsevnen, har været afprøvet, og at erhvervsevnen ikke varigt kan
forbedres. Endeligt anfører lovens § 15, stk. 3, en række yderligere
hensyn, herunder alder.
Efter en samlet vurdering af sagens lægelige oplysninger, sammenholdt med det i øvrigt foreliggende, herunder oplysningen om, at indstævnte, der er født i 1961, har afslået tilbuddet om at modtage psykoterapi og fysioterapi, finder landsretten ikke, at indstævnte har påvist
det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte det skøn, der ligger til
grund for den af appellanten trufne afgørelse, hvorefter indstævnte ikke
er berettiget til førtidspension. Landsretten tager herefter appellantens
frifindelsespåstand til følge.«

Klageinstansen
træffer afgørelse
om ændringstidspunktet

Se også U 2005.1520 H.
Hvis Ankestyrelsen eller et af nævnene ændrer en afgørelse
til skade for ansøgeren, træffer Ankestyrelsen eller nævnet
samtidig beslutning om, fra hvilket tidspunkt ændringen skal
ske, jf. retssikkerhedslovens § 72, stk. 8. Se som eksempel SM
C-022-04. Ved afgørelse om støtte til køb af bil træffer Ankestyrelsen ifølge § 72, stk. 9, samtidig afgørelse om bortfald af
bevilling, opsigelse af lån mv.
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A) Administrativ rekurs
Hvis der ikke er taget stilling til spørgsmålet i lovgivningen, beror retsstillingen på en afbalancering af en række reale
hensyn. På den ene side må der tages hensyn til formålet med
rekurs, at tjene til beskyttelse af klagerne imod forkerte afgørelser. På den anden side bør klageinstansen have mulighed
for at træffe den indholdsmæssigt rigtige afgørelse. Dette
sidste hensyn har særlig vægt, såfremt klageadgangen står åben for flere personer med forskellige, ja, måske ligefrem
modsatrettede interesser.
Kan en afgørelse påklages af flere med indbyrdes modstridende interesser, og er klageadgangen blevet udnyttet rettidigt,
må der næsten naturnødvendigt være adgang til at ændre til
skade for en af klagerne. Uden for disse tilfælde beror retsstillingen på årsagen til, at rekursinstansen reagerer over for den
indbragte afgørelse. Lider den af væsentlige retlige mangler,
der ville føre til ugyldighed under domstolsprøvelse, f.eks.
fordi en begunstigende afgørelse er truffet uden fornøden
hjemmel, må rekursinstansen kunne ændre afgørelsen til skade
for klageren. Det samme gælder, såfremt væsentlige hensyn til
modstående private interesser gør sig gældende, selv om der
ikke foreligger en rettidig klage fra en anden klageberettiget.
Derimod må klageinstansen være afskåret fra at omgøre afgørelsen til skade for klageren, hvis grundlaget for omgørelsen er
en ændret skønsudøvelse. Den offentligretlige interesse i, at
afgørelsen får et rigtigt indhold, må i sådanne tilfælde, hvor
den påklagede afgørelse ikke er ulovlig, vige for hensynet til
at befæste klageadgangen som retssikkerhedsgaranti.
Er klageinstansen også tillagt beføjelser som tilsynsmyndighed, må den som udgangspunkt være berettiget til at udøve
reformatio in pejus i samme udstrækning, som underinstansen
selv kunne tilbagekalde eller annullere afgørelsen – naturligvis
forudsat, at tilsynsbeføjelserne omfatter ret til at træffe bindende afgørelse over for borgerne. Arbejdsdirektoratet er eksempelvis i en vis udstrækning berettiget til at ændre en arbejdsløshedskasses afgørelse om arbejdsløshedsunderstøttelse
til skade for et medlem, der har klaget til direktoratet over
arbejdsløshedskassens afgørelse herom, jf. FOB 1984, s. 32.
Efter disse retningslinjer var Arbejdsmarkedets Ankenævn
ikke beføjet til efter de dagældende regler at ændre arbejds-
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løshedsafgørelser til skade for et medlem, medmindre direktoratets afgørelse måtte anses for ugyldig, jf. FOB 1984, s. 32.
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13) Anden administrativ kontrol
Ud over gennem rekurs er forvaltningen underlagt administrativt tilsyn. Overordnede myndigheder har beføjelser til at udstede instrukser til underordnede myndigheder om opgavernes
udførelse og kan tage enkeltsager op til undersøgelse.
Ministerierne har endvidere som ressortmyndigheder mulighed for og en vis forpligtelse til at følge med i den måde,
området administreres på. Dette giver ministerierne en vis
mulighed for at udtale sig om sager, der behandles af kommuner eller nævn, dvs. af myndigheder, som ikke befinder sig i et
underordnelsesforhold til ministeriet.
Kommuner og regioner er undergivet et særligt tilsyn. Det
kommunale tilsyn udøves af statsforvaltningen og indenrigsog sundhedsministeren. Reglerne om dette tilsyn findes i kapitel VI i den kommunale styrelseslov.
Det kommunale tilsyn fører tilsyn i det omfang, særlige
tilsyns- eller klagemyndigheder ikke fører kontrol, jf. den
kommunale styrelseslov § 48, stk. 3. Tilsynet er således subsidiært i forhold til administrativ rekurs.
Det kommunale tilsyn tager stilling til, om kommunerne
overholder gældende ret. Dog påser tilsynet kun, om kommunerne overholder offentligretlige regler. Privatretlige og almindelige ansættelsesretlige spørgsmål falder uden for tilsynets kompetence.
Tilsynets kontrol retter sig mod kommuner, regioner og
kommunale fællesskaber. De enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers virksomhed, borgmesterens funktion som daglig
leder, selvejende institutioner, private virksomheder, som
udfører kommunale opgaver, kommunalt ejede selskaber,
kommunale organer med selvstændige, lovbestemt kompetence samt den kommunale forvaltning er derimod ikke omfattet
af tilsynets beføjelser. I kraft af kontrollen med kommunalbestyrelsen fører tilsynet dog indirekte kontrol med flere af de
organer, som formelt falder uden for dets kompetence.
Tilsynet har ganske vide beføjelser til at indhente oplysninger som et led i kontrolvirksomheden, jf. den kommunale
styrelseslov § 49.
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B) Domstolskontrol
Hvis tilsynet mener, at der er begået fejl, har det forskellige
sanktionsmuligheder. Tilsynet kan udtale sig om lovligheden
af kommunale dispositioner, jf. den kommunale styrelseslovs
§ 50. Tilsynet kan endvidere annullere kommunale beslutninger, sætte dem midlertidigt ud af kraft, pålægge kommunalbestyrelsesmedlemmer tvangsbøder, hvis de har tilsidesat en
lovbestemt handlepligt, anlægge erstatningssag mod medlemmer, som har påført kommunekassen et tab, pålægge sådanne medlemmer bod samt anlægge anerkendelsessøgsmål
mod kommunen, jf. den kommunale styrelseslov §§ 50 a-61.
En borger har mulighed for at henvende sig til det kommunale tilsyn, hvis han mener, han er blevet udsat for en ulovlighed fra kommunal side. Tilsynet er ikke forpligtet til at behandle sådanne henvendelser, men hvis en henvendelse er
nogenlunde fornuftig, vil det være vanskeligt for tilsynet ikke
at indlede en undersøgelse. På denne måde virker tilsynet i
praksis som en form for klageinstans i kommunale sager, som
ikke er undergivet administrativ rekurs.

Ikke administrativ
rekurs

B) Domstolskontrol
1) Hvilke myndigheder udøver domstolskontrol?
Ifølge grundlovens § 63 er »domstolene berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser«. Udtrykket domstole omfatter de almindelige domstole,
byretterne, Østre og Vestre Landsret og Højesteret samt de
særlige domstole Sø- og Handelsretten og boligretterne. De
sociale klageinstanser hører til forvaltningen, selv om de har
domstolslignende træk. Ankestyrelsen og de sociale nævn
hører således ikke til domstolene, men er selv omfattet af
domstolskontrol.
2) Hvilke myndigheder er omfattet af domstolskontrol?
Genstanden for domstolenes kontrol er i bestemmelsen angivet som »øvrighedsmyndigheden«, hvilket blot er en forældet
betegnelse for forvaltningen. Det spiller i øvrigt ingen praktisk
rolle at definere udtrykket nærmere, idet domstolenes hovedopgave er at løse privatretlige tvister. De kan i den egenskab
tage stilling til konflikter mellem borgerne og organer, der
ikke for en formel betragtning kan regnes som forvaltningsor359
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ganer. Folketingets virksomhed – især spørgsmål om loves
forenelighed med grundloven – kan ifølge fast retspraksis
ligeledes prøves af domstolene. Det er på denne baggrund et
praktisk underordnet spørgsmål, om pådømmelsen sker i henhold til § 63 eller på andet retligt grundlag.
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3) Procesforudsætninger
a) Endelighedsbestemmelser
I en del lovbestemmelser er det fastsat, at nærmere angivne
forvaltningsafgørelser ikke kan prøves ved domstolene. Ofte
er bestemmelserne formuleret således, at »den endelige« afgørelse træffes af det pågældende forvaltningsorgan, jf. f.eks.
udlændingelovens § 56, stk. 7. Sådanne endelighedsbestemmelser, der tidligere var helt almindelige, er nu sjældne og må
ikke forveksles med bestemmelser som f.eks. § 50, stk. 2, i
retssikkerhedsloven, hvorefter »Ankestyrelsens afgørelser
ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed«.
Disse sidste bestemmelser sigter kun på at præcisere, at afgørelsen ikke kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed,
men afskærer hverken domstolsprøvelse eller klage til Folketingets Ombudsmand.
Rækkevidden af de egentlige endelighedsbestemmelser er
usikker. Givet er, at en endelighedsbestemmelse ikke udelukker enhver prøvelse. Formelle mangler, manglende hjemmel,
inddragelse af ulovlige kriterier, krænkelse af proportionalitetsgrundsætningen eller lighedsgrundsætninger vil altid kunne prøves. Dertil kommer, at domstolene i praksis fortolker
endelighedsbestemmelser indskrænkende.
b) Søgsmålsfrister
Der gælder ingen almindelige frister for indbringelse af prøvelsessager for domstolene. Derimod er der en del specialbestemmelser herom. Afgørelser om tvangsanbringelse af børn
skal således forlanges indbragt for landsretten inden 4 uger
efter, at afgørelsen er blevet meddelt, jf. servicelovens § 169,
stk. 1. Samme frist gælder for indbringelse for domstolene af
tvangstilbageholdelser i boligen og tvangsoptagelser i særlige
botilbud, jf. servicelovens § 135, stk. 1.
Indbringes en sag efter udløbet af en søgsmålsfrist, vil
domstolene afvise sagen. Forvaltningen er forpligtet til at vejlede om sådanne søgsmålsfrister, jf. forvaltningslovens § 26.
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B) Domstolskontrol
Fristen begynder først at løbe fra det tidspunkt, da der er givet
korrekt vejledning om fristens eksistens og længde. Angiver
vejledningen søgsmålsfristen som længere end foreskrevet i
bestemmelsen, er sagsanlæg inden den angivne frist rettidig.
Domstolene kan bortse fra fristoverskridelser, når parterne
er enige herom, ved ubetydelige og undskyldelige overskridelser, samt når der er grund til allerede på det indledende stade
at antage, at afgørelsen lider af væsentlige retlige mangler.
c) Udnyttet rekurs
Det er ikke en almindelig betingelse for indbringelse af forvaltningsafgørelser for domstolene, at borgeren forinden har
udnyttet foreliggende muligheder for at påklage afgørelsen til
en anden administrativ myndighed. Søgsmål er imidlertid ofte
en både bekostelig og langvarig affære. Borgerne har derfor
ingen synderlig tilskyndelse til straks at anlægge sag, når de
har modtaget en afgørelse fra 1. instansen, men vil typisk først
benytte sig af den gratis og mere uformelle mulighed for administrativ rekurs.
Retten kan udsætte behandlingen af en sag, når dette findes
hensigtsmæssigt, herunder for at afvente udfaldet af en administrativ afgørelse, der vil kunne få indflydelse på sagens udfald, jf. retsplejelovens § 345. Har borgeren udnyttet muligheden for rekurs, vil domstolen i henhold til denne bestemmelse
kunne udsætte retssagen, indtil klagesagen er afgjort.
d) Søgsmålskompetence
Ikke alle og enhver kan indbringe en afgørelse for domstolene,
kun den, der er søgsmålskompetent.
Det kan være udtrykkeligt bestemt eller forudsat i loven,
hvem der kan indbringe afgørelsen for domstolene. Af servicelovens § 169, stk. 1, fremgår eksempelvis, hvem der kan
forlange Ankestyrelsens afgørelser om tvangsanbringelse af
børn indbragt for landsretten. Sådanne regler er dog sjældne.
Hvis intet kan udledes af loven, er det afgørende, om den
pågældende har en væsentlig og individuel interesse i retssagens udfald. Adressaten for en afgørelse må herefter klart have
søgsmålskompetence. Personer med en indirekte eller en mere
personlig interesse har derimod ikke søgsmålsret. I U 2005.
451 Ø blev et barn, der var frivilligt anbragt af moderen i familiepleje, hjemgivet til faderen, som havde fået tilkendt for361
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ældremyndigheden. Kommunen opsagde kontrakten med plejeforældrene, som anlagde sag mod kommunen for at få hjemgivelsesbeslutningen kendt ulovlig. Sagen blev afvist under
henvisning til, at plejeforældrene ikke havde partsstatus i sagen om hjemgivelsen. Deres retlige status fremgik af den
kontrakt, de havde indgået med kommunen om at passe barnet, og efter denne kunne begge parter opsige kontrakten med
en måneds varsel. Da kontrakten var blevet opsagt, havde
plejeforældrene ikke fornøden retlig interesse i spørgsmålet.
At de var bekymrede for barnet og følelsesmæssigt knyttet til
det, kunne ikke berettige dem til søgsmål.
Er der ikke tale om prøvelse af en egentlig afgørelse, men
en uforbindende udtalelse, beror søgsmålskompetencen på,
om adressaten har en reel interesse i at anfægte udtalelsen.
Generelle beslutninger, dvs. afgørelser, der berører en ubestemt flerhed af personer, kan almindeligvis ikke anfægtes
direkte ved søgsmål mod den myndighed, der har truffet beslutningen, af en person, der frygter den abstrakte risiko ved,
at der i forhold til ham træffes en bebyrdende afgørelse på
grundlag af den generelle beslutning. Typisk kan der ikke
anlægges sag mod et ministerium for at få underkendt en bekendtgørelse, ministeriet har udstedt, og som sagsøgeren mener er i strid med en bemyndigelseslov. En prøvelse af bekendtgørelsens forenelighed med loven kan derimod ske i
forbindelse med prøvelse af en konkret afgørelse truffet på
grundlag af bekendtgørelsen.
Visse generelt formulerede beslutninger omfatter reelt så få
personer, at disses retsstilling må anses for direkte reguleret
ved beslutningen. I så fald må denne kreds af personer kunne
anfægte beslutningen direkte. Kristelig Arbejdsløshedskasse
kunne derfor i U 1981.1081 Ø anlægge sag mod Arbejdsministeriet med henblik på at få underkendt et cirkulære som ugyldigt i forhold til a-kassen.
Kravet om, at en sagsøger skal kunne påvise en aktuel og
retlig interesse opretholdes ikke i alle tilfælde. I U 1996.1300,
bestemte Højesteret, at en række personer kunne anlægge
retssag mod statsministeren med påstand bl.a. om, at loven om
tiltrædelse af Traktaten om Den Europæiske Union var i strid
med grundloven. Det fremhævedes, at sagen adskilte sig fra
sædvanlige sager om loves grundlovsmæssighed ved, at til362
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trædelsesloven indebar overførsel af lovgivningskompetence
inden for en række almene og væsentlige livsområder.
En afgørelses refleksvirkninger kan efter omstændighederne begrunde søgsmålskompetence. En ansøger til en stilling i
det offentlige, der har fået afslag, vil kunne anfægte beslutningen om at udnævne en anden. Inden for det sociale område er
denne problemstilling af mindre praktisk betydning.
Ikke kun enkeltpersoner, også personsammenslutninger
som aktieselskaber, foreninger og fonde kan være søgsmålskompetente. Hertil kræves blot, at den juridiske person som
sådan har en væsentlig og individuel interesse i sagens gennemførelse. Om dette er tilfældet, må afgøres efter samme retningslinjer som gælder ved afgrænsningen af enkeltpersoners
søgsmålsret. Også offentlige forvaltningsmyndigheder kan anlægge sag med henblik på at få andre myndigheders afgørelser
underkendt, forudsat at myndigheden har en selvstændig retlig
interesse i sagsanlægget.
I tvivlstilfælde vil der kunne hentes vejledning i rekursmyndighedernes afgrænsning af kredsen af klageberettigede samt
praksis angående partsbegrebet i forvaltningsloven. I U
2004.1375 V blev BUPL anset for berettiget til at påklage en
kommunes byggetilladelse til at udvide en eksisterende fritidsklub, som indebar, at der blev dispenseret fra kravene til brandsikkerhed til statsamtet. Flere ansatte på institutionen var medlemmer af BUPL, og foreningens interesse i at kunne varetage
hensynet til medlemmernes sikkerheds- og miljøforhold begrundede, at domstolen anerkendte foreningen som klageberettiget. Tilsvarende synspunkter må kunne begrunde, at foreningen i givet fald også blev anerkendt som søgsmålsberettiget.
e) Sagsøgte
Når borgeren rejser prøvelsessag, opstår spørgsmålet, hvem
sagen skal anlægges mod. Har sagen kun været behandlet af
én myndighed, er denne myndighed rette sagsøgte. Har sagen
været behandlet i flere instanser, er udgangspunktet, at sagen
må anlægges mod den myndighed, der sidst har truffet afgørelse i sagen, jf. U 2000.179 H og U 2003.494 Ø. Er denne
afgørelse truffet af en klageinstans med begrænsede beføjelser
i forhold til førsteinstansen eller har klagemyndigheden faktisk begrænset sin prøvelse kraftigt, kan førsteinstansen være
rette sagsøgte. Det samme gælder, hvis sagen angår økonomi363
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ske forpligtelser for det offentlige, såfremt førsteinstansen er
et selvstændigt forvaltningssubjekt, f.eks. en kommune. Er
kompetencen i en sag henlagt endeligt til en underordnet
myndighed eller til en privat organisation, skal sager om kompetencens udøvelse anlægges mod 1. instansen.

Retsplejeloven

Forhandlingsprincippet

Vidne- og partsforklaringer
Edition
Nova

Straffesager

f) Procesmåden
Prøvelsesspørgsmål bliver almindeligvis forelagt domstolene
under borgerlige retssager, der behandles i civilprocessens
former. For disse gælder retsplejelovens tredje bog.
Sagerne behandles på grundlag af forhandlingsprincippet,
ifølge hvilket parternes påstande og anbringender er bindende
for domstolenes stillingtagen til sagerne, ligesom bevisligheder skal tilvejebringes af parterne selv. I en vis udstrækning er
parterne berettigede til at disponere over procesmaterialet.
Parterne kan således frafalde og ændre påstande og indgå aftaler eller afgive erklæringer om anbringender og bevisligheder. Det kan bl.a. aftales, at visse oplysninger ikke bestrides
eller ikke vil blive gjort gældende.
Oplysninger forelægges retten gennem vidne- og partsforklaringer, afhjemling af syns- og skønserklæringer samt i en
vis udstrækning ved fremlæggelse af dokumenter, der er i parternes eller tredjemands besiddelse.
Der er intet i vejen for, at parterne under retssagen inddrager oplysninger og synspunkter, som ikke har været fremdraget under forvaltningens behandling af sagen. Det er helt almindeligt, at prøvelsessager oplyses grundigere og belyses
mere alsidigt for domstolen, end de var hos forvaltningen.
Domstolene skal bedømme sagen på det retsgrundlag, som
gjaldt, da den påklagede afgørelse blev behandlet og afgjort.
Parternes vidtstrakte rådighed over procesmaterialet spiller
en central rolle for prøvelsens intensitet.
Undtagelsesvis kan prøvelsen ske under en straffesag. Det
vil f.eks. være tilfældet, hvis der er rejst straffesag, fordi en
virksomhed har tilsidesat et pålæg fra Arbejdstilsynet om at
overholde arbejdsmiljølovgivningen. Under en sådan sag kan
der præjudicielt (forudsætningsvis) tages stilling til, om påbuddet er gyldigt. Er dette ikke tilfældet, skal pågældende frifindes under straffesagen. Sagen behandles i så fald efter retsplejelovens regler om straffesager. Der er en tendens til, at
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domstolene er strengere i bedømmelsen af forvaltningen i
straffesager end i cvile sager.
g) Suspensiv virkning
Den, der vil anfægte en forvaltningsafgørelse under en retssag,
kan ikke derved »unddrage sig fra foreløbig at efterkomme
øvrighedens befaling«, jf. grundlovens § 63, stk. 1, 2. pkt.
Bestemmelsen fastslår, at et søgsmål ikke i sig selv har opsættende virkning på den afgørelse, der anfægtes. Derimod tager
bestemmelsen ikke stilling til, om borgeren er bundet af afgørelser, som viser sig at være ugyldige. Om ugyldigheden gælder fra afgørelsens udstedelse, dvs. ex tunc, beror på retspraksis. Typisk vil den, der opnår at få underkendt en bebyrdende
afgørelse som ugyldig, blive fritaget for virkningerne af afgørelsen.
Domstolene kan endvidere selv tillægge et sagsanlæg opsættende virkning
4) Prøvelsens indhold
a) Ugyldighed
Efterprøvelsen ved domstolene af forvaltningens virksomhed
sker som altovervejende hovedregel for at undersøge, om en
forvaltningsafgørelse kan erklæres ugyldig. Prøvelsen kan dog
også gå ud på at afklare, om der kan pålægges andre sanktioner, navnlig erstatnings- eller strafansvar.
Hovedsigtet er som nævnt at tage stilling til, om en afgørelse er ugyldig.
Hertil kræves tre betingelser opfyldt:
Afgørelsen skal være behæftet med en retlig mangel.
Mangelen skal være væsentlig.
Endelig må der ikke foreligge særlige omstændigheder,
som kan bevirke, at afgørelsen, uanset tilstedeværelsen af en
væsentlig mangel, må opretholdes som gyldig.
Det må endvidere fremhæves, at begrebet ugyldighed
spænder over flere reaktionsformer. Den mindst vidtgående
form for ugyldighed består i ren annullation af afgørelsen.
Efter annullation af en afgørelse er retsstillingen principielt
den samme, som før afgørelsen blev truffet, hvilket i visse
tilfælde muliggør det for forvaltningen at gentage den trufne
afgørelse hvis det sikres, at den nye afgørelse ikke har mangler. Ugyldighed kan også gå ud på, at domstolen retter den
365
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ugyldighedsbegrundende mangel ved selv at træffe den endelige afgørelse i borgerens tvist med forvaltningen.
En mellemform foreligger, såfremt domstolen annullerer
forvaltningens afgørelse, men samtidig gennem udformningen
af dommens præmisser angiver retningslinjer for en eventuel
ny afgørelse i sagen. Der er i så fald tale om en hjemvisning til
ny afgørelse efter bestemte anvisninger.
Se den mere detaljerede gennemgang i kapitel 10.
b) Konkret eller abstrakt præmisbedømmelse
Domstolene kan foretage en mere eller mindre dybtgående
undersøgelse af den forelagte afgørelse. Prøvelsen kan have
karakter af abstrakt præmisbedømmelse, dvs. en prøvelse, der
alene omfatter de retlige spørgsmål – jus – uden hensyntagen
til, hvorledes reglerne er blevet anvendt i forhold til den konkrete sags faktum. Indgår domstolen på at efterprøve forvaltningens anvendelse af retsreglerne på den enkelte sags faktiske forhold, tales der om en konkret præmisbedømmelse.
Ofte, men ikke altid, er der en sammenhæng mellem, om
ugyldigheden bliver annullation eller rettelse, og den forudgående præmisbedømmelse. Konkret præmisbedømmelse kan
være en forudsætning for, at domstolen kan træffe den endelige afgørelse i sagen.
Konkret præmisbedømmelse og rettelse er udtryk for en
intensiveret prøvelse, mens abstrakt præmisbedømmelse og
annullation repræsenterer en mere tilbageholdende prøvelsesstil. Om prøvelsen intensiveres, beror på flere forhold. De
vigtigste er den mangelstype, der undersøges, om de anvendte
regler er mere eller mindre præcist udformede, parternes tilrettelæggelse af procesmaterialet for domstolen, domstolens fortrolighed med det sagområde, afgørelsen vedrører, domstolens
tillid eller mangel på samme til den forvaltningsmyndighed
der har truffet afgørelsen, om der er dokumenteret fejl ved
forvaltningens behandling af sagen, om afgørelsen griber væsentligt ind i borgernes interessesfære, samt om afgørelsen er
positiv (forbud eller påbud) eller negativ (afslag eller afvisning).
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c) Intensiteten afhængig af, hvilke mangler der prøves
Beror sagens udfald alene på forståelsen af sagens retlige
ramme, vil prøvelsen tendere mod abstrakt præmisbedømmelse. I U 1981.1081 Ø blev der på denne måde foretaget en generel prøvelse af Arbejdsministeriets hjemmel til i et cirkulære
udstedt i henhold til § 94 i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring at undtage Kristelig Arbejdsløshedskasses medlemmer fra den overflytningsret, som i øvrigt gjaldt
for medlemmer af anerkendte arbejdsløshedskasser. Ifølge
§ 94 kunne arbejdsdirektøren efter forhandling med Landsarbejdsnævnet fastsætte »regler om overflytning af medlemmer
fra en kasse til en anden«. Bemyndigelsen var i det omstridte
cirkulære blevet udnyttet til at bestemme, at overflytning bl.a.
kunne finde sted, når et medlem af en arbejdsløshedskasse for
lønmodtagere havde tiltrådt et arbejde inden for en anden
lønmodtagerkasses faglige område. I en fodnote til cirkulærebestemmelsen var det anført, at »reglerne (ikke kommer) til
anvendelse i forhold til Kristelig Arbejdsløshedskasse, der er
derfor indtil videre ikke hjemmel til overflytning mellem denne kasse og andre anerkendte lønmodtagerkasser«. Landsretten henviste i sin dom til, at medlemskab af en hvilken som
helst anerkendt kasse kunne medtages ved beregningen af
karenstid for opnåelse af ret til dagpenge og til, at der »hverken i ordlyden af lovens § 94, i henvisningen fra § 42 til § 94
eller i de foreliggende oplysninger om lovens formål og forarbejder (fandtes) at være holdepunkter for at antage, at arbejdsdirektøren ved fastsættelsen af regler for overflytning af medlemmer fra en anerkendt arbejdsløshedskasse til en anden er
beføjet til at undtage sagsøgerens medlemmer fra den overflytningsret med bevarelse af anciennitet, som anerkendes for
medlemmer af fagligt begrænsede arbejdsløshedskasser«. Som
det ses, forudsatte hverken påstande eller anbringender, at
retten forholdt sig til konkrete oplysninger om et enkelt medlems forhold. Sagens drejede sig om et helt generelt retligt
problem.
Drejer sagen sig om et generelt fortolkningsspørgsmål, vil
prøvelsen ligeledes normalt forløbe som en abstrakt præmisbedømmelse.
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U 1980.782 V

Om domstolene også efterprøver den konkrete subsumption, afhænger som anført af, om en sådan prøvelse er nødvendig for at løse den forelagte tvist. Dernæst beror det på, om
parterne forelægger domstolen de fornødne faktiske oplysninger til at vurdere, om forvaltningens konkrete fortolkning har
været korrekt. I U 1980.782 V nedlagde Arbejdstilsynet forbud imod et stormagasins anvendelse af nogle arbejdspladser,
der var knyttet til en fødevareafdeling med oste og charcutterivarer. Afdelingen var indrettet i kælderetagen og placeret
således, at der ikke var direkte tilgang af dagslys. Afgørelsen
blev truffet på grundlag af lov nr. 298 af 4. juli 1968 om arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed § 7,
stk. 1, nr. 5, der foreskrev følgende om belysningsforholdene
på arbejdsstedet: »... Hvor det ikke vil betyde en afgørende
ulempe for virksomhedens drift, skal der i lokaler, hvor arbejde regelmæssigt foregår, være adgang for tilstrækkeligt dagslys ...«. Forretningen anlagde retssag med påstand om, at Arbejdsministeriet der havde truffet den endelige afgørelse i
sagen, tilpligtedes at anerkende, at et påbud til forretningen
om at lovliggøre forholdene var ugyldig, »idet der ikke i førnævnte lovbestemmelse har været hjemmel til at meddele
sagsøgeren påbud som sket«.
Retssagen kom i første række til at handle om den generelle forståelse af vendingen »virksomhedens drift«. Forretningen mente, at udtrykket dækkede både produktionstekniske og
økonomiske forhold, mens Arbejdsministeriet gjorde gældende, at kun rent driftsmæssige produktivitetshensyn kunne
indgå i afgørelser efter bestemmelsen.
Landsretten fandt, at udtrykket »efter en almindelig sproglig fortolkning (måtte) antages også at angå forhold vedrørende virksomhedens indretning med henblik på at sikre et optimalt driftsresultat ...«. Retten anlagde således en bred fortolkning, der svarede til den, forretningen havde påberåbt sig. For
så vidt kunne sagen herefter være blevet hjemvist til ny afgørelse på grundlag af den af landsretten fastlagte korrekte fortolkning af reglen.
Forretningens påstand gik imidlertid videre, nemlig til en
fastlæggelse af, at der ikke kunne nedlægges forbud imod
anvendelse af de pågældende arbejdspladser. Der var således
et klart markeret ønske om, at retten indgik på en stillingtagen
til, om der virkelig var knyttet afgørende ulemper for virk368
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somhedens drift til at placere afdelingen et andet sted, hvor der
var direkte adgang for dagslys, dvs. på en konkret præmisbedømmelse. En efterprøvelse af dette konkrete subsumptionsspørgsmål forudsatte en grundig påvisning af de økonomiske
virkninger ved at flytte afdelingen. En sådan indgående redegørelse blev tilvejebragt til brug for retssagen i form af en
skønserklæring om »principper for vareplacering i selvbetjeningsbutikker« udarbejdet af en lektor ved Handelshøjskolen i
Århus og yderligere en skønserklæring fra en lektor ved Danmarks Tekniske Højskole om bl.a. den misfarvende effekt af
dagslys på visse kødvarer.
Indledningsvis gjorde retten nogle bemærkninger om sine
muligheder for at indgå på en prøvelse af den konkrete subsumption. Anledningen hertil var et anbringende fra Arbejdsministeriet om, at »retten, når sagsøgte har truffet sin afgørelse
efter forelæggelse for Arbejdsrådet, der er et særligt sagkyndigt organ, kun kan tilsidesætte påbudet, såfremt der er begået
fejl ved sagsbehandlingen, eller såfremt påbudet hviler på et
åbenbart fejlskøn ...«. Heri erklærede landsretten sig uenig,
»da tvisten (angik) spørgsmålet, om der har været fornøden
hjemmel i loven til at meddele det omhandlede påbud ...«.
På grundlag af de forelagte oplysninger, især om de driftsøkonomiske konsekvenser af at opfylde lovens krav om tilstrækkeligt dagslys, foretog retten en undersøgelse, som retten
selv karakteriserede som en »indgående driftsøkonomisk undersøgelse«, der viste, at en opretholdelse af påbuddet ville påføre forretningen »afgørende ulemper«. Herefter statuerede
retten i overensstemmelse med forretningens påstand, at påbuddet ikke havde fornøden hjemmel i bestemmelsen.
Er der anledning hertil og oplysninger, der muliggør en
prøvelse af den konkrete subsumption, viser domstolen, som
det ses af U 1980.782 V, ingen tilbageholdenhed med at forfølge dette spor.
De samme træk genfindes ved prøvelse af, om de inddragne kriterier i forbindelse med en skønsmæssig afgørelse har
været lovlige. Om kriteriet er lovligt, afgøres efter en abstrakt
præmisbedømmelse, mens vurderingen af, om kriteriet har
været anvendt korrekt, samt af, om det eventuelt har været
uvæsentligt, beror på en konkret vurdering. Hvor konkret
prøvelsen bliver, beror ikke mindst på, hvorledes parterne
fører sagen. Sammenfattende kan det siges, at domstolene
369

Prøvelse af
kriteriernes
lovlighed

Kapitel 11. Kontrol med efterlevelsen af reglerne

Skønsafvejningen

U 2004.2024 Ø

foretager en fuldstændig prøvelse af, om de inddragne kriterier
er lovlige. Hvor indgående domstolene kontrollerer, om et
ulovligt kriterium har været inddraget, samt om der har været
fornødent belæg i sagens faktum for anvendelse af påberåbte
lovlige kriterier, beror på de forhold, som er nævnt ovenfor
som afgørende for en intensiveret prøvelse. En konkret præmisbedømmelse vil typisk blive fremkaldt gennem påvisningen af, at et ulovligt kriterium har været inddraget i skønsafvejningen.
Drejer sagen sig om forvaltningens afvejning af lovlige
kriterier over for hinanden, er domstolene generelt tilbageholdende i deres prøvelse. Hvis spørgsmålet prøves, vil der ofte
være tale om en stillingtagen til, om afvejningen er foregået
inden for den generelle ramme for skønsudøvelsen. I U
2004.2024 Ø gjorde A, der boede på en institution for svært
handicappede, gældende, at han havde krav på nedsættelse af
betalingen for opholdet, fordi han og hans forældre havde en
del udgifter til kørsel i forbindelse med besøg. Den relevante
bestemmelse gik ud på, at betalingen blev nedsat eller bortfaldt for personer, der på grund af deres handicap havde nødvendige udgifter i forbindelse med individuelle aktiviteter
uden for institutionen. Landsretten fandt, at det med tilstrækkelig tydelighed fremgik af bestemmelsens ordlyd og forarbejder, at nedsættelse eller bortfald beroede på en konkret
skønsmæssig vurdering, samt at det ikke var udelukket ved
udøvelsen af dette skøn at inddrage økonomiske kriterier.
Retten fandt ikke, at A’s udgifter var af en sådan karakter, der
kunne berettige til nedsættelse eller bortfald af betalingen.
Domstolen tog, som det ses, stilling til, at der var tale om en
skønsbeføjelse samt til at der kunne inddrages hensyn til økonomisk trang ved udøvelsen af skønnet, altså til nogle abstrakte retlige spørgsmål. Om skønnet var udøvet korrekt, tog domstolen derimod ikke rigtig stilling til, idet den nøjedes med at
konstatere, at A ikke havde en ret til at få betalingen nedsat.
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Der skal foreligge særlige grunde for at domstolene indgår
på en stillingtagen til myndighedens konkrete afvejning af
lovlige kriterier. Der findes dog enkelte eksempler på, at domstolene har set sig i stand til at indgå på en konkret præmisbedømmelse i denne forbindelse. Indeholder den anvendte regel
en vis, men vag og elastisk beskrivelse af retsfaktum, vil domstolene pådømme, om skønnet ligger helt uden for den vagt
beskrevne ramme for skønnet, men er generelt tilbageholdende med at tage stilling til den del af skønsudøvelsen, der ligger
inden for den afstukne ramme. Undtagelsesvis går domstolene
dog ind og prøver den konkrete subsumption under reglens
upræcise del. Højesteret tog eksempelvis i U 1984.487 H
stilling til Den Sociale Ankestyrelses afslag på en ansøgning
om ydelser i henhold til lov om besættelsestidens ofre. Ifølge
lovens § 65 er »personer, der under den tyske besættelse har
udvist en nationalt uværdig optræden ... afskåret fra at modtage erstatninger eller ydelser i henhold til nærværende lov«. A
havde under krigen været ansat i en familievirksomhed, der
udførte arbejde for besættelsesmagten både her og i Norge.
Siden 1943 havde A deltaget i den danske modstandskamp.
Efter krigen blev A frifundet for tiltale for utilbørligt samarbejde med besættelsesmagten. På det beskrevne retlige grundlag og de fyldige oplysninger om karakteren af A’s virksomhed for tyskerne så Højesterets flertal sig i stand til at fastslå,
at A havde udført et »fortjenstfuldt arbejde i modstandsbevægelsen, og at den invaliditet, som han har pådraget sig, ikke er
ubetydelig ... Efter en samlet vurdering af hans forhold (fandt
retten ikke) at det om hans virksomhed oplyste ... (var) til
hinder for at der tillægges ham erstatning eller ydelser i henhold til lovens afsnit I ...«.
Hvis prøvelsen retter sig mod formelle mangler, vil den
som udgangspunkt begrænse sig til at være af abstrakt karakter. Gør forvaltningen gældende, at manglen har været konkret
uvæsentlig, og prøver den at dokumentere dette, kan prøvelsen
ændre karakter og efter omstændighederne få karakter af en
dybtgående konkret præmisbedømmelse.
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U 2000.640 H

d) Intensiteten beror på afgørelsens karakter
Over for visse – typisk særligt indgribende – afgørelser er det i
grundloven eller loven forudsat, at domstolsprøvelsen skal
være særlig intensiv. Dette gælder således over for administrative frihedsberøvelser, jf. grundlovens § 71, stk. 6. I sager,
hvor der kan være tale om en krænkelse af regler til beskyttelse af menneskerettigheder – typisk grundlovens frihedsrettigheder eller den europæiske menneskerettighedskonvention –
synes der i nyere retspraksis at blive foretaget en særlig dybtgående og kritisk prøvelse.
Omvendt er der afgørelsestyper, over for hvilke domstolsprøvelsen i særlig grad er tilbageholdende. Inden for det sociale område har domstolene givet udtryk for, at de vil være tilbageholdende med at prøve de elementer i afgørelserne, som
bygger på en særlig fag- og sagkundskab, som de sociale klageinstanser er i besiddelse af, og som domstolene mangler. I U
2000.645 H udtrykte Højesteret det på denne måde:
»Domstolenes prøvelse af afgørelser om tilkendelse af førtidspension
omfatter de administrative myndigheders bedømmelse af, om de nævnte
betingelser er opfyldt, selv om denne bedømmelse til dels beror på bevisvurderinger af skønsmæssig karakter. Det må imidlertid ved prøvelsen
tages i betragtning, at revaliderings- og pensionsnævnene, nu de sociale
nævn, og Den Sociale Ankestyrelse gennem behandlingen af et stort
antal sager har en særlig erfaring i disse bevisvurderinger og bistås af fast
tilknyttede lægekonsulenter. Der må derfor foreligge et sikkert grundlag,
for at domstolene kan tilsidesætte en administrativ afgørelse om førtidspension. Domstolene vil i så fald i almindelighed have fornødent grundlag for at træffe afgørelse i sagen, og der vil således normalt ikke være
anledning til at hjemvise sagen til fornyet behandling ved de administrative myndigheder.«

Faktisk vildfarelse

e) Intensiteten beror på, om prøvelsen angår sagens
bevisligheder
Retter prøvelsen sig mod kvaliteten af sagens faktiske oplysningsgrundlag, vil prøvelsen tendere mod at blive konkret og
dermed intensiv. Det gælder især, hvis parten påberåber sig at
forvaltningen har taget fejl med hensyn til sagens faktum, dvs.
at der foreligger faktisk vildfarelse. Samme tendens viser sig
ved prøvelse af spørgsmål om bevisbedømmelse. Dette gælder
med det forbehold, der følger af den netop citerede passage fra
U 2000.640 H.
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B) Domstolskontrol
Domstolenes overvejelse af, om en afgørelse skal erklæres
ugyldig på grundlag af faktisk vildfarelse, vil som anført få en
konkret karakter, som det ses af U 1973.755 V. Et statsamt
havde udstedt navnebevis på det forbeholdte navn Grøndal til
en person, som hed Grøndal Pedersen. Under retssagen blev
det konstateret, at han ikke havde været kendt under navnet
Grøndal så længe, som statsamtet havde lagt til grund, da
navnebeviset blev udstedt. Det retlige grundlag for afgørelsen
var navnelovens § 8, nr. 7, som tillod udfærdigelse af navnebevis til efternavn, som ansøgeren »påviser en ganske særlig
tilknytning til ...«. Det blev under sagen oplyst, at tidsfaktoren
i administrativ praksis blev tillagt en betydelig rolle for udstedelse af navnebevis efter denne regel. Vestre Landsret anså, at
afgørelsen var truffet på grundlag af »til dels ufuldstændige og
urigtige oplysninger om (A’s) tilknytning til slægtsnavnet
Grøndal«, men at det nok ikke kunne antages, »at hans tilknytning har været så ringe, at det i navnelovens § 8, nr. 7,
forudsatte skøn over, hvorvidt betingelserne for navneændring
efter denne bestemmelse var til stede, har resulteret i en afgørelse, der ligger åbenbart uden for de grænser for skønnet, som
er afstukket ved den i bestemmelsen betingede særlige tilknytning ...«. Af dommen ses klart. at prøvelse af sagens bevisligheder er konkret og tæt. Vi befinder os på et område,
domstolene i forvejen mestrer, og som domstolsprocessen
egner sig særligt godt til at afdække.
Det er vanskeligt at vurdere, om den øgede retlige regulering af sagsoplysningen gennem lovgivning og retsprincipper
vil trække denne del af prøvelsen i en generaliseret retning.
Især gennemførelsen af persondataloven og retssikkerhedslovens regler om videregivelse af fortrolige oplysninger kunne
tænkes at understøtte denne tendens. Der kan dog også blive
tale om, at prøvelsen bliver endnu mere indgående end hidtil,
idet reglerne giver domstolene et retligt holdepunkt for at
koncentrere sig om den faktuelle del af sagen samt for at forstærke kravene til forvaltningens håndtering af sagens oplysning og bevisspørgsmål.
f) Intensiteten giver sig udslag i, om der sker annullation
eller rettelse
Prøvelsesintensiteten kan også måles på, om domstolen annullerer eller retter den indbragte afgørelse. Rettelse vil være ud373
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U 1984.487 H

ØLD
27. marts 1984

tryk for en intensiv prøvelse, mens annullation repræsenterer
en mere tilbageholdende bedømmelse af sagen. For at anvende rettelse kræves normalt, at domstolen har den fornødne
retlige målestok samt et fyldestgørende oplysningsgrundlag til
at anvende dette på den konkrete sag. Går den indbragte afgørelse ud på helt eller delvis afslag på hjælp, og bygger afgørelsen på en skønsmæssig bestemmelse, vil domstolen derfor
normalt være tilbageholdende med at rette, fordi målestokken
mangler. Omvendt hvis afgørelsen er truffet på grundlag af
præcise eller relativt præcise regler. I dette tilfælde har domstolen en målestok at gå ud fra og støtte sig til. Det forudsættes
dog, at parterne forelægger tilstrækkelige oplysninger til, at
domstolen kan foretage den fornødne konkret subsumption.
Forskellige forhold kan bevirke, at domstolen retter, selv
om der foreligger et mindre præcist retsgrundlag, og uanset at
oplysningsgrundlaget ikke er optimalt. Angår borgerens og
forvaltningens uenighed kun et enkelt spørgsmål, kan parterne
ved afgivelse af proceserklæringer tilkendegive, at de er enige
om, at de øvrige betingelser for at træffe en endelig afgørelse
er opfyldt. I U 1984.487 H fandt Højesteret, at A ikke havde
optrådt nationalt uværdigt under besættelsen, og derfor at et
afslag på dette grundlag af en ansøgning om ydelser efter
loven om erstatning til besættelsestidens ofre var ugyldigt.
Tvisten angik kun dette spørgsmål, og det var under sagen
ubestridt, at ansøgeren i øvrigt opfyldte betingelserne for at få
invaliditetserstatning. Derfor kunne retten give sagsøgeren
medhold i påstanden om, at han havde »ret til erstatning og
ydelser i henhold til loven«.
Er domstolene gået ind på en prøvelse af den konkrete
anvendelse af kriterierne, kan prøvelsen blive så dybtgående,
at domstolen føler sig i stand til at erstatte et afslag med en
positiv afgørelse. Er det fremlagte procesmateriale tilstrækkeligt omfattende og overbevisende, kan dette kombineret med
et markeret ønske hos parterne om at få en endelig afgørelse af
tvisten formå domstolene til at udøve et endog meget selvstændigt skøn.
En utrykt Østre Landsretsdom afsagt den 27. marts 1984
illustrerer, hvorledes domstolens prøvelse nærmer sig den
situation, hvor domstolen foretager et selvstændigt skøn i
sagen. Baggrunden var en usædvanlig langvarig sag om invalidepension. A søgte den 4. juni 1976 om invalidepension.
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B) Domstolskontrol
Kommunen påbegyndte med det samme forskudsvis udbetaling af mellemste invalidepension. Revaliderings- og pensionsnævnet tilkendte ham den 19. april 1979 laveste invalidepension, men afslog samtidig at tilkende ham mellemste invalidepension. Nævnets afgørelse blev stadfæstet ved den Sociale Ankestyrelses afgørelse af 7. januar 1980. Denne afgørelse
blev af A påklaget til Folketingets Ombudsmand, der anmodede Ankestyrelsen om en udtalelse. I forbindelse med, at
Ankestyrelsen udarbejdede svar til ombudsmanden, genbehandlede Ankestyrelsen sagen og besluttede ved en skrivelse
af 6. november 1980 at fastholde afgørelsen af 7. januar s.å.
Ombudsmanden henstillede i en skrivelse af 22. maj 1981 til
Ankestyrelsen at genoptage sagen til fornyet behandling, idet
Ankestyrelsen efter ombudsmandens mening havde savnet
fornødne oplysninger, da Ankestyrelsen traf afgørelsen af 7.
januar 1980, og forud for afgørelsen af 6. november 1980
burde have partshørt A om oplysninger om hans erhvervsforhold, der var blevet tilvejebragt på en mindre betryggende
måde. Folketingets Ombudsmand havde selv gennem A’s
opholdskommune indhentet supplerende oplysninger om A’s
beskæftigelsesforhold, der i ikke uvæsentlig grad afveg fra de
oplysninger, som Ankestyrelsen havde lagt til grund ved den
sidste afgørelse.
Ankestyrelsen fulgte ombudsmandens henstilling og traf ny
afgørelse ved skrivelse af 8. oktober 1981, hvorved der blev
tillagt A mellemste invalidepension, men først med virkning
fra den 1. marts 1981. Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at
det ved ombudsmandens mellemkomst var blevet oplyst, at A
var blevet afskediget den 15. februar 1981 fra et af de mange
småjob, han under den langvarige pensionssag havde haft.
Reelt var der tale om en fastholdelse af de tidligere trufne
afgørelser, idet den afgørende oplysning angik forhold, der var
indtrådt efter Ankestyrelsens seneste afgørelse – af 6. november 1980.
A anlagde sag mod Ankestyrelsen med påstand om at blive
tilkendt et beløb på 23.088 kr. svarende til forskellen mellem
laveste og mellemste invalidepension i tiden efter den 1. juni
1979 (da kommunen havde standset den forskudsvise udbetaling af mellemste invalidepension) til det tidspunkt, fra hvilket
Ankestyrelsen tilkendte ham mellemste invalidepension, den
1. marts 1981. En imødekommelse af den principale påstand
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forudsatte, at landsretten traf afgørelse om, hvorvidt A’s erhvervsevne var nedsat med 2/3, dvs. en hårfin vurdering af det
forelagte oplysningsgrundlag. Retten gav A medhold og formulerede dommen således:
»Ved sagsøgtes afgørelse af 8. oktober 1981 fandtes sagsøgeren berettiget til at få tilkendt mellemste invalidepension fra den 1. marts 1981,
men ikke for tiden forud for dette tidspunkt, hvor han alene skønnedes at
have været berettiget til laveste invalidepension, idet det tillagdes væsentlig betydning, at han havde haft arbejde indtil den 15. februar 1981,
og at han ikke havde kunnet få nyt arbejde. Efter de foreliggende lægelige oplysninger og oplysningerne om arten og omfanget af sagsøgerens
beskæftigelse før den 15. februar 1981 findes der imidlertid ikke at have
været grundlag for en anden vurdering af hans erhvervsevne forud for
denne dato, hvorved bemærkes, at det må antages, at hans beskæftigelse,
der i øvrigt har været af usikker karakter og beskedent omfang, har været
nødvendiggjort af, at han i tiden fra den 1. juni 1979 kun oppebar laveste
invalidepension.
Der findes derfor at måtte gives sagsøgeren, der indgav ansøgning
om invalidepension den 4. juni 1976, medhold i, at han har været berettiget til at oppebære mellemste invalidepension fra den 1. juli 1976, og der
vil herefter, idet sagen nu har verseret i 7 1/2 år og tre gange har været
forelagt for sagsøgte, være at give dom i overensstemmelse med sagsøgerens principale påstand.«

Tre forhold var, kan det læses af dommens præmisser, afgørende for, at domstolen traf den endelige afgørelse: Det omfattende og grundigt bearbejdede sagsfaktum, det iøjnespringende behov for en afslutning på den langvarige sag samt en
udtalt mistillid til Ankestyrelsens behandling af sagen.
Tilsvarende eksempler på, at sagens udfald er udtryk for en
særligt dybtgående prøvelse, findes i Københavns Byrets sager BS 5E-3546/99,3549/99 og 3551/99, U 2000.645 H, U
2001. 768 H, U 2002.2338 V og U 2006.526 H.

C) Folketingets Ombudsmand
Grundlovens § 55

1) Ombudsmandsinstitutionen
Grundloven indeholder i § 55 følgende bestemmelse:
»Ved lov bestemmes, at Folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning.«
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C) Folketingets Ombudsmand
Bestemmelsen forpligter lovgivningsmagten til at indføre
en ombudsmandsordning, hvilket er sket ved lov nr. 473 af 12.
juni 1996.
Folketinget vælger ifølge lovens § 1 efter hvert folketingsvalg og ved embedsledighed en ombudsmand. Ombudsmanden må ikke være medlem af Folketinget eller kommunale råd
og skal have den juridiske uddannelse, jf. lovens § 2. Hvis
Folketinget ikke længere har tillid til ombudsmanden, kan han
afskediges, jf. lovens § 3. Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medarbejdere, hvis antal, løn og pension fastsættes på samme måde som for Folketingets tjenestemænd, jf.
lovens § 26. Sagerne forberedes af personalet og forelægges
for ombudsmanden personligt eller for den, som han ifølge
§ 27 har givet bemyndigelse til at udøve ombudsmandens
funktioner.
Siden institutionens start har stillingen som ombudsmand
været beklædt af fire personer. Den nuværende ombudsmand
tiltrådte den 1. januar 1987.
2) Ombudsmandens kompetence
a) Offentlige forvaltningsmyndigheder
Ombudsmandens kompetence er ved 1996-loven blevet afgrænset på næsten samme måde som forvaltningslovens og
offentlighedslovens anvendelsesområde. Ifølge lovens § 7, stk.
1, omfatter ombudsmandens virksomhed »alle dele af den
offentlige forvaltning«. Det er præciseret, at ombudsmandens
virksomhed ikke omfatter »domstolene« (§ 7, stk. 2) eller
»nævn, der i betryggende former, træffer afgørelser om tvister
mellem private«(§ 7, stk. 3). Endelig er der i § 7, stk. 4, givet
ombudsmanden bemyndigelse til at bestemme, at selskaber,
institutioner, foreninger mv., som administrativt er inddraget
under forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen
eller lov om offentlige myndigheders registre, i samme omfang skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed. Alle
statslige og kommunale forvaltningsmyndigheder er herefter
omfattet af ombudsmandens tilsyn.
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b) Forholdet til Folketinget
Folketinget vælger og afskediger ombudsmanden og fastsætter
regler for hans virksomhed, jf. lovens §§ 1 og 3. Ombudsmandens kontrol udøves på Folketingets vegne. Ombudsmanden
er derudover pålagt en informationspligt om sin virksomhed
over for Folketinget. Får han kundskab om fejl eller forsømmelser af større betydning, skal han give Folketinget meddelelse herom jf. lovens § 24. Han afgiver årligt en beretning til
Folketinget om sin virksomhed, jf. lovens § 11, stk. 1. Bliver
ombudsmanden opmærksom på mangler ved gældende love
eller administrative bestemmelser, skal han blandt andet give
meddelelse herom, til Folketinget, jf. lovens § 12. Ombudsmanden er således personelt og organisatorisk undergivet Folketinget. I praksis bliver samarbejdet kanaliseret gennem Folketingets Præsidium og Retsudvalget.
Ved undersøgelsen af de enkelte sager er ombudsmanden
imidlertid uafhængig af Folketinget, jf. lovens § 10. Hverken
Folketinget eller dets stående udvalg kan pålægge ombudsmanden at indlede en undersøgelse, endsige at en undersøgelse skal munde ud i et bestemt resultat. Folketinget behandler
ikke klager over ombudsmandens behandling af sager. Eventuel utilfredshed med ombudsmandens virksomhed kan alene
sanktioneres derved, at Folketinget afskediger ham.
Som det retlige forhold mellem ombudsmanden og Folketinget er fastlagt, ville det være uholdbart, hvis ombudsmanden kunne tage stilling til Folketingets virksomhed. Det følger
da også modsætningsvis af lovens § 7, stk. 1, at Folketinget,
folketingsudvalg, de enkelte folketingsmedlemmer, Folketingets administration og dets institutioner ikke hører under ombudsmandens kompetence. Der kan derfor ikke klages til ombudsmanden over, at en lovbestemmelse er grundlovsstridig
eller urimelig. Ombudsmanden kan heller ikke tage stilling til,
om et folketingsudvalg burde have indhentet en udtalelse fra
en bestemt interesseorganisation i forbindelse med behandlingen af et lovforslag osv. Ganske vist er ombudsmanden forpligtet til at gøre Folketinget opmærksom på mangler ved gældende love, jf. lovens § 12. Denne bestemmelse sigter imidlertid på lovtekniske forbedringer, f.eks. påpegning af, at en
lovbestemmelse har givet anledning til retlig tvivl og derfor
bør omformuleres. Der er ikke med denne bestemmelse skabt
et ståsted for egentlige lovgivningspolitiske initiativer.
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C) Folketingets Ombudsmand
På enkelte sagområder er kontrollen med forvaltningens
virksomhed henlagt til Folketinget. Sådanne spørgsmål kan
derfor ikke behandles af ombudsmanden. Behandlingen af
personer, der er frihedsberøvet administrativt uden for strafferetsplejen, er undergivet tilsyn af et udvalg, der vælges af
Folketinget, jf. grundlovens § 71, stk. 7. Tilsynet fører ikke
kontrol med, om beslutningen om frihedsberøvelsen, f.eks.
tvangsanbringelse af en psykisk syg, er lovlig, men fører kontrol med forholdene efter anbringelsen. Klager fra personer,
der er beskyttet af § 71, stk. 7-tilsynet, kan ikke behandles af
ombudsmanden, jf. lovens § 15. Modtager ombudsmanden
sådanne klager, skal han henvise dem til § 71 stk. 7-tilsynet,
der dog kan »overdrage ombudsmanden at medvirke ved behandlingen af sådanne klager, for så vidt de er rettet mod nogen, der henhører under ombudsmandens virksomhed ...«.
Tilsynet har i enkelte tilfælde benyttet sig af muligheden for at
anmode ombudsmanden om at medvirke ved undersøgelsen af
sådanne klager. Desuden foretager ombudsmanden efter aftale
med § 71 stk. 7-tilsynet inspektion på psykiatriske institutioner.
Det forhold, at Folketingets virksomhed falder uden for
ombudsmandens kompetence, indebærer tillige efter fast praksis, at ombudsmanden afstår fra at undersøge forhold vedrørende forvaltningens virksomhed, trods det at forholdene ifølge lovens § 7 hører til hans virksomhedsområde, såfremt Folketinget eller et udvalg har taget eller må forventes at tage stilling til forholdet. Som hovedregel kan ombudsmanden derfor
ikke tage stilling til udtalelser, som en minister har fremsat
over for Folketinget, selv om udtalelserne fremsættes af ministeren i hans egenskab af forvaltningschef, jf. FOB 1978.11 og
FOB 1981.9.
Folketinget eller dets udvalg behandler ofte konkrete sager
eller spørgsmål vedrørende forvaltningens forhold. Anledningen kan være en bevillingsansøgning, forelæggelse af en ministeriel bekendtgørelse til »godkendelse«, inden den udstedes,
eller at folketingsudvalget er blevet gjort bekendt med en
konkret sag og har indkaldt ministeren til samråd herom. Ombudsmanden anser sig afskåret fra at behandle forhold, som på
den beskrevne måde er blevet bedømt af Folketinget, idet
ombudsmandens vurdering af sådanne sager vil indebære en
stillingtagen til Folketingets virksomhed. Ombudsmanden er
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ikke formelt afskåret fra at behandle et spørgsmål, hvorom der
er holdt et orienterende samråd mellem et folketingsudvalg og
ministeren, men han afstår af hensyn til forholdet mellem ham
og Folketinget fra at undersøge sådanne sager, medmindre
udvalget oplyser, at det ikke har taget stilling til sagen.
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c) Forholdet til domstolene
Domstolene er ifølge i lovens § 7, stk. 2, ikke omfattet af ombudsmandens kompetence. Begrænsningen gælder domstolenes samlede virksomhed, dvs. både dømmende funktioner og
de administrative opgaver såsom tinglysningsvæsenet, bobehandling og personaleadministration, der er henlagt til domstolene. Undtaget er samtlige ansatte ved domstolene.
I § 7, stk. 3, er det endvidere bestemt, at de såkaldte »tvistnævn« er undtaget fra ombudsmandens kompetence. Ved
tvistnævn forstås »nævn, der i betryggende former træffer afgørelse om tvister mellem private m.m.«. Til denne myndighedstype hører bl.a. hegnssyn, huslejenævn, Forbrugerklagenævnet, Advokatnævnet, Arbejdsretten, tjenestemandsretterne,
Pressenævnet og Revisornævnet. Ankestyrelsen, de sociale
nævn, beskæftigelsesankenævnene, Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet er ikke tvistnævn og er
derfor fuldt ud undergivet ombudsmandens kompetence.
Som en refleksvirkning af kompetencebegrænsningen over
for domstolene kan ombudsmanden heller ikke tage stilling til
forhold fra forvaltningens side, når de har været bedømt af
domstolene. Kan et forhold forventes at blive bedømt under en
verserende retssag, vil ombudsmanden, i hvert fald indtil videre, afstå fra en undersøgelse heraf.
På flere sagområder er der ved lov eller i grundloven fastsat en særlig nem og effektiv adgang til domstolsprøvelse.
Personer, der uden for strafferetsplejen bliver frihedsberøvet
administrativt, kan ifølge grundlovens § 71, stk. 6, forlange
frihedsberøvelsens lovlighed forelagt de almindelige domstole
eller en anden dømmende myndighed til prøvelse. Den pågældende skal således ikke selv anlægge sag, har ikke udgifter
herved, og prøvelsen forudsættes at være særlig intensiv. Under disse omstændigheder er behovet for ombudsmandskontrol ved siden af domstolskontrol ringe. Ombudsmanden afviser derfor – i henhold til lovens § 16, stk. 1 – i praksis at behandle klager fra frihedsberøvede over selve beslutningen om
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frihedsberøvelsen og oversender dem til den myndighed,
hvem det påhviler at rejse prøvelsessag efter grundlovens §
71, stk. 6. De praktisk vigtigste sagstyper, der afvises på dette
grundlag, er afgørelser om tvangsanbringelse af psykiatriske
patienter, tvangsforanstaltninger over for psykisk funktionshæmmede samt tvangsmæssig anbringelse af børn uden for
hjemmet. I særegne tilfælde kan ombudsmanden tage stilling
til sådanne sager, f.eks. på grundlag af klage fra en person, der
ikke er søgsmålskompetent, eller fordi klagen angår forhold,
der ikke vil være omfattet af domstolsprøvelsen.
I forhold til bestemte organer er det ved anden lovgivning
end ombudsmandsloven bestemt, enten at ombudsmanden
ikke er kompetent, eller at han kun i begrænset omfang er
kompetent. Dette gælder eksempelvis Procesbevillingsnævnet,
Flygtningenævnet og Domstolsstyrelsen.
Ombudsmanden afviser endvidere at behandle sager, som i
og for sig er omfattet af hans kompetence, men som mere naturligt hører under domstolene. Det retlige grundlag for denne
praksis samt for dele af den foran beskrevne praksis, hvor ombudsmanden afviser at behandle sager, er ombudsmandslovens § 16, stk. 1, ifølge hvilken »ombudsmanden afgør, om
en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse«.
Denne afvisningsgrund kan ombudsmanden benytte, såfremt bedømmelsen af en sag forudsætter en bevisførelse –
vidneafhøring og partsforklaring – som vanskeligt kan gennemføres ved udenretlig behandling, samt i sager, der må
bedømmes på grundlag af regler, som falder uden for, hvad
ombudsmanden plejer at beskæftige sig med, og samtidig
hører til domstolenes typiske arbejdsområde såsom rene formueretlige spørgsmål.
Ombudsmandens udtalelser eller beslutninger om at iværksætte eller ikke iværksætte undersøgelse kan principielt indbringes for domstolene, jf. lovens § 25. Ifølge denne bestemmelse kan sager, der anlægges i den borgerlige retsplejes former mod ombudsmanden i anledning af dennes afgørelser,
udtalelser mv. efter påstand fra ombudsmanden afvises. Ifølge
bemærkningerne til bestemmelsen vil borgere i almindelighed
ikke kunne anlægge sag mod ombudsmanden. Sager, hvor
forvaltningens forhold ønskes bedømt, må føres mellem borgeren og den eller de implicerede myndigheder.
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d) Privatretlige spørgsmål
Private retsforhold falder uden for ombudsmandens kompetence jf. § 7, stk. 1, modsætningsvis. Ombudsmanden kan følgelig ikke afgøre tvister mellem private eller tage stilling til
klager over erhvervsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, pengeinstitutter, advokater, revisorer osv.
En del sammenslutninger, foreninger, selvejende institutioner, interessentskaber og selskaber er organisatorisk og finansielt placeret i grænseområdet til de egentlige forvaltningsmyndigheder. Disse sammenslutninger udfører desuden ofte
opgaver, der minder om eller helt svarer til opgaver, der varetages af forvaltningen. Spørgsmålet er, om sådanne organer er
omfattet af ombudsmandens kontrol.
Ved sin stillingtagen hertil følger ombudsmanden samme
udgangspunkt, som Justitsministeriet følger ved løsningen af
det tilsvarende afgrænsningsproblem i offentlighedsloven og
forvaltningsloven, og hvorefter institutioner mv., der er oprettet på rent privat initiativ og privatretlig grundlag, ikke regnes
til den offentlige forvaltning, uanset at de varetager opgaver,
der indholdsmæssigt må betegnes som statslige eller kommunale. Udgangspunktet kan fraviges, hvis der ydes offentlige
tilskud til institutionens drift, eller det offentlige har betydelig
indflydelse på institutionens ledelse, f.eks. ved udpegning af
bestyrelsesmedlemmer, regulering af personaleforhold og
tilsyn med institutionens forhold.
I medfør af retssikkerhedslovens § 43, stk. 2, er offentlighedsloven og forvaltningsloven blevet udstrakt til at omfatte
andre end offentlige myndigheder – nemlig for så vidt de udøver opgaver efter den sociale lovgivning. Det kan ikke antages, at ombudsmanden er kompetent over for private, der på
denne måde bliver inddraget under forvaltningsloven og offentlighedsloven.
e) Forholdet til kommunerne
Med virkning fra den 1. januar 1997 blev den kommunale
forvaltning fuldt ud inddraget under ombudsmandens kompetence. Indtil da var kommunerne kun delvis undergivet ombudsmandens tilsyn.
Ved bedømmelsen af den del af den offentlige forvaltning,
der er kommunal, skal ombudsmanden tage hensyn til de særlige vilkår hvorunder det kommunale styre virker, jf. lovens
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§ 8. Ifølge lovforslagsbemærkningerne bør denne respekt give
sig udslag i, at ombudsmanden ved sine bedømmelser lægger
til grund, at det er kommunalbestyrelsen, der inden for rammerne af gældende ret fordeler kommunernes ressourcer. For
det andet skal ombudsmanden, hvor der er tale om skønsmæssige forvaltningsafgørelser, respektere den lokalpolitiske afvejning inden for gældende rets rammer og den deraf følgende
mulige forskellighed mellem kommunerne.
f) Andre kompetencespørgsmål
I forhold til folkekirken er ombudsmandens kompetence som
udgangspunkt ubegrænset, dog med den modifikation, at
spørgsmål, der direkte eller indirekte vedrører kirkens lære eller forkyndelse, ikke kan påkendes af ombudsmanden, jf.
lovens § 9.
Ombudsmanden fører kun kontrol med danske forvaltningsmyndigheder. EU-organerne er altså ikke omfattet heraf.
Mange sager, der behandles af danske myndigheder, skal
imidlertid helt eller delvis, direkte eller indirekte bedømmes
efter EU-retlige regler. I forarbejderne til 1996-loven er det
blevet fremhævet, at »EU-retten (bør) ... simpelthen inddrages
i ombudsmandens bedømmelsesgrundlag i sager, hvor EUretlige regler – herunder EU-domstolenes domme – har betydning«.
Ombudsmanden mener sig ikke kompetent i forhold til det
færøske hjemmestyre, men har ubeskåret kompetence over for
færøske anliggender, der administreres af rigsmyndighederne.
På samme måde har ombudsmanden erklæret sig inkompetent
over for det grønlandske hjemmestyre.
3) Klage og egen drift
I modsætning til, hvad der gælder ved domstolsprøvelse og
administrativ rekurs, kan klage til ombudsmanden indgives af
»enhver«, jf. lovens § 13, stk. 1. Der foreligger med andre ord
actio popularis, en almen klageadgang.
En klage skal være navngivet, jf. lovens § 13, stk. 2.
Modtagelsen af en klage udløser ikke uden videre pligt for
ombudsmanden til at iværksætte en undersøgelse, idet han
efter lovens § 16, stk. 1, »afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse«. Det er nævnt ovenfor, at ombudsmanden med baggrund heri afviser sager, som han af
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principielle grunde ikke ønsker at behandle. Men også andre
sagstyper afvises, klager i personsager, der indgives af udenforstående, bagatelspørgsmål samt sager, hvori det forventelige udfald står i misforhold til de ressourcer, en undersøgelse
vil kræve.
Et stort antal sager behandles summarisk eller afkortet og
afsluttes med en meddelelse til klageren om, at sagen ikke
bliver behandlet, da der ikke er udsigt til, at ombudsmanden
kan hjælpe klageren.
En klage skal indgives inden et år efter, at det forhold,
hvorover der klages, er begået, jf. lovens § 13, stk. 3. Er der
tale om en afgørelse, der har været påklaget til en højere administrativ myndighed, regnes fristen fra klageinstansens afgørelse.
Klage over forhold, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, kan ikke indgives, førend den anden forvaltningsmyndighed har truffet afgørelse, jf. lovens § 14.
Klager til ombudsmanden har ikke suspensiv virkning på
den påklagede afgørelse. Myndighederne vil dog almindeligvis undlade at tvangsgennemføre en afgørelse, der behandles
af ombudsmanden.
Modsat domstolene kan ombudsmanden selv rejse sager, jf.
lovens § 17, stk. 1. Anledningen hertil kan være en klage som
må afvises som for sent indkommen, omtalen af en sag i avisen, eller at ombudsmanden under en inspektion er blevet
opmærksom på et forhold, der bør undersøges. Siden 1988 har
ombudsmanden endvidere benyttet sin beføjelse til selv at
rejse sager til at foretage mere generelle undersøgelser af bestemte myndigheders efterlevelse af forvaltningsretlige regler.
Sådanne undersøgelser, som typisk vil basere sig på et antal
tilfældigt udvalgte sager, har været gennemført i forhold til
bl.a. Civilretsdirektoratet, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Arbejdstilsynet,
Landsskatteretten samt forskellige kommuner.
Det retlige grundlag for disse »egen drift«-undersøgelser
findes nu i lovens § 17, stk. 2.
Langt den største del af ombudsmandens sager rejses dog
ikke af ombudsmanden selv, men på grundlag af en klage.
Ombudsmanden kan ifølge lovens § 18 undersøge enhver
institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested, der
hører under hans virksomhed. Ombudsmanden har med støtte
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i denne bestemmelse og tilsvarende bestemmelser i den tidligere ombudsmandslovgivning stedse foretaget inspektioner
på, fængsler, psykiatriske hospitaler, særforsorgsinstitutioner
og lignende institutioner, hvor borgere faktisk eller retligt har
været frihedsberøvede.
I forarbejderne til 1996-loven er det forudsat, at ombudsmanden intensiverer inspektionsbesøgene i kriminalforsorgens
anstalter. Der er i den anledning blevet oprettet en særlig inspektionsafdeling ved institutionen.
Ombudsmanden har en særlig pligt til at kontrollere myndighedernes behandling af handicappede. Som et led i opfyldelsen af denne forpligtelse undersøger ombudsmanden handicaptilgængeligheden i offentlige bygninger.
4) Ombudsmandens sagsbehandling
Domstolsprøvelsen foregår – når den sker i den civile retsplejes former – på grundlag af forhandlingsprincippet. Ombudsmanden er derimod undergivet et officialprincip, hvoraf følger, at ombudsmanden er ubundet af klagernes påstande og
anbringender, samt at han selv kan foranledige yderligere
materiale indhentet. Hertil kommer, at ombudsmanden er
beføjet til af egen drift at iværksætte undersøgelser. Der er
med andre ord sat en meget vid ramme for ombudsmandens
behandling af sager. Da ombudsmanden desuden ikke træffer
egentlige afgørelser i sagerne, men blot fremkommer med sin
opfattelse, bliver undersøgelsestemaet ofte bredere og mere
nuanceret, end hvad der gælder domstolsprøvelsen, der tager
sigte på ugyldighed eller erstatning. Undersøgelserne er også
bredere end den administrative rekurs, der ligesom domstolsprøvelsen drejer sig om anvendelse af mere håndfaste reaktioner, typisk en ændring eller ophævelse af den påklagede
afgørelse. Det må dog nævnes, at ombudsmanden naturligvis
er indstillet på at tilpasse undersøgelsen til klagerens ønsker
og derfor i en vis udstrækning lader undersøgelsen styre af
klagens formulering.
Ifølge ombudsmandslovens § 19, stk. 1, er de myndigheder, der er omfattet af ombudsmandens virksomhed, forpligtet
til at »meddele ombudsmanden de oplysninger samt udlevere
de dokumenter mv., som forlanges af ombudsmanden«.
I bemærkningerne til bestemmelsen er det tydeliggjort, at
ombudsmandens ret til dokumentation og oplysninger gælder,
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»uanset om de foreligger som udkast, interne notater, protokoller, oplysninger, der er lagret i edb, netværk osv.«. Det afgørende er, »om de pågældende oplysninger eller aktstykker
må antages at have betydning for ombudsmandens undersøgelse af en sag«.
Desuden kan ombudsmanden ifølge § 19, stk. 2, afkræve
myndighederne »skriftlige udtalelser«. Dette er en lovfæstelse
af en praksis, hvorefter ombudsmanden kan udbede sig myndighedernes stillingtagen til bestemte juridiske temaer og/eller
anmode om en redegørelse for en myndigheds praksis og den
bagved liggende retsopfattelse.
Ombudsmanden kan indkalde personer for retten til at afgive forklaring om forhold, som er af betydning for ombudsmandens undersøgelser. Forklaring afgives efter reglerne i
retsplejelovens kapitel 68.
Endelig kan ombudsmanden besigtige ethvert tjenestested,
ligesom han har adgang til samtlige lokaler i forbindelse med
undersøgelser af konkrete sager, jf. § 19, stk. 4.
I praksis har ombudsmanden ubegrænset adgang til de
oplysninger og dokumenter, som ombudsmanden har anset for
nødvendige for sine undersøgelser. Skulle en myndighed nægte at udlevere tavshedsbelagte oplysninger, må ombudsmanden enten anlægge sag for at få oplysningerne udleveret eller
indkalde til indenretlig afhøring. I så fald finder retsplejelovens regler om vidnefritagelse og -udelukkelse anvendelse.
Inden ombudsmanden afgiver udtalelse, har han pligt til at
høre såvel eventuelle indklagede personer som indklagede
myndigheder, jf. § 20, stk. 1. Ifølge bestemmelsen må ombudsmanden ikke »udtale kritik, afgive henstilling mv., før
vedkommende myndighed eller person har haft lejlighed til at
udtale sig«. Pligten til at give kontradiktion gælder således
alene i forbindelse med bebyrdende udtalelser. For tydelighedens skyld er det i § 16, stk. 2, fastsat, at hvis en klage ikke
giver ombudsmanden anledning til kritik, henstilling mv., kan
sagen afsluttes, uden at ombudsmanden forinden forelægger
klagen til udtalelse for vedkommende myndighed. En del
sager afsluttes derfor (uden høring) med henvisning til, at der
på det foreliggende grundlag ikke er udsigt til, at ombudsmanden vil kunne hjælpe klageren.
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Folketingets Ombudsmand er ikke en »offentlig forvaltningsmyndighed«og er derfor i sin sagsbehandling ikke omfattet af forvaltningsloven eller offentlighedsloven. Reglerne om
partsaktindsigt og om almindelig dokumentoffentlighed gælder således ikke for ombudsmanden. Udtalelser, som ombudsmanden sender til offentlige forvaltningsmyndigheder, vil
derimod hos disse kunne begæres udleveret i henhold til aktindsigtsreglerne i de to nævnte love. Særligt i visse større og
mere komplicerede sager, i inspektionssager samt i egen driftprojekter følger ombudsmanden den fremgangsmåde at forelægge en foreløbig udtalelse eller redegørelse for de involverede forvaltningsmyndigheder. Ombudsmanden kan bestemme, at en høringsskrivelse, en foreløbig udtalelse, en foreløbig
redegørelse eller en foreløbig rapport vedrørende et projekt
som ombudsmanden har taget op af egen drift, jf. § 17, stk. 2,
ikke er undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven, førend vedkommende myndighed har haft
lejlighed til at udtale sig herom, jf. lovens § 20, stk. 2.
Ombudsmanden anser sig for forpligtet til at efterleve persondataloven og følger derfor i sin sagsbehandling reglerne
heri.
5) Prøvelsens indhold og resultat
a) Almindelig karakteristik
Ifølge ombudsmandslovens § 22 kan ombudsmanden »fremsætte kritik, afgive henstillinger samt i øvrigt fremsætte sin
opfattelse af en sag«. Mener ombudsmanden, at der er begået
en fejl, kan han med andre ord reagere ved at udtale kritik. Og
mener han, fejlen bør have konsekvenser, kan han afgive en
henstilling herom. Ombudsmanden kan ikke som domstolene
sætte retlig magt bag sine tilkendegivelser.
I modsætning til domstolsprøvelsen og den administrative
rekurs, som altid er rettet mod anvendelsen af ret vidtgående
reaktioner over for forvaltningens fejl, typisk ved at statuere
ugyldighed eller pålægge erstatningsansvar, omfatter ombudsmandens prøvelse et bredt spektrum af fejl på et ofte meget
forfinet bedømmelsesgrundlag.
Ombudsmandens gennemslagskraft over for forvaltningen
afhænger helt af den argumentation, der ligger bag hans standpunkter. Udtalelserne er derfor gennemgående forsynet med
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b) Prøvelse af, om gældende ret er blevet tilsidesat
Ifølge lovens § 21 skal ombudsmanden »bedømme, om myndigheder eller personer, der er omfattet af (hans) virksomhed,
handler i strid med gældende ret ...«.
Det er således klart forudsat, at ombudsmanden kan og skal
prøve, om der foreligger retlige mangler af den type der kan
føre domstolene til at statuere ugyldighed. Typisk vil der dog
være den forskel, at ombudsmanden alene undersøger, om der
foreligger en mangel, uden at tage stilling til, om den skal føre
til ugyldighed. Det hænder dog, at ombudsmanden udtaler sig
om ugyldighedsspørgsmålet. I FOB 2003.449 gav ombudsmanden udtryk for, at en meddelelse til en borger, om at hun
havde fået tilkendt almindelig forhøjet førtidspension, selv om
revaliderings- og pensionsnævnet havde vedtaget at afslå hendes ansøgning, var ugyldig. I FOB 1995.261 udtalte han, at en
kommunes og det sociale ankenævns behandling af en ansøgning fra en 80-årig blind mand om en skrivemaskine som
hjælpemiddel havde »været så mangelfuld, at afslagene må
betragtes som ugyldige ...«.
I andre tilfælde tager ombudsmanden forudsætningsvis
stilling til, om ugyldighedsbetingelserne er opfyldt. Det er tilfældet i mange af de sager, hvor han henstiller til forvaltningen at ændre eller genoptage sagen, fordi han har konstateret
retlige mangler ved afgørelsen. Når der bortses fra, at ombudsmanden ikke formelt kan statuere ugyldighed, svarer hans prøvelse af de klassiske forvaltningsretlige mangler i alt væsentligt til domstolenes prøvelse heraf.
c) Mere indgående prøvelse end domstolene
Ombudsmanden er tilbøjelig til at anlægge en mere offensiv
prøvelsesstil over for rent retlige problemer end domstolene.
Dette har naturligvis sammenhæng både med ombudsmandens
friere sagsbehandling og den opsamlede forvaltningsretlige
erfaring ved embedet. Ombudsmanden kan endvidere gennemføre undersøgelser, som domstolene er afskåret fra som
følge af forhandlingsprincippet. Giver en sag anledning hertil,
kan ombudsmanden således udstrække undersøgelserne til
forhold, der ligger uden for de påklagede forhold. Ved under388
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søgelsen af retlige spørgsmål kan han med udgangspunkt i
lovens § 19, stk. 1, tilvejebringe oplysninger om administrativ
praksis samt afæske ressortmyndighederne generelle tilkendegivelser om nærmere definerede retlige spørgsmål uafhængig
af, om den pågældende myndighed er omfattet af klagen. I
FOB 1977.598 havde et amtsankenævn tiltrådt, at et socialudvalg havde gjort et personligt tillæg til invalidepension tilbagebetalingspligtigt og sikret tilbagebetalingen ved pant i pensionistens faste ejendom. Til brug for sin behandling af sagen
indhentede ombudsmanden en udtalelse fra Socialministeriet,
hvoraf fremgik, at sådanne tillæg overhovedet ikke kan gøres
tilbagebetalingspligtige. Ombudsmandens konklusion kunne
herefter udformes som en tilslutning til Socialministeriets
svar.
Endelig er der en tendens til, at ombudsmandens undersøgelser i højere grad end domstolenes koncentrerer sig om,
hvorvidt forvaltningen har tilsidesat de generelle forvaltningslove, navnlig forvaltningsloven. Dette sidste beror både på, at
dele af forvaltningsloven er en kodifikation af ombudsmandspraksis, og på, at det ved forvaltningslovens vedtagelse var
forudsat, at ombudsmanden i særlig grad skulle påse lovens
overholdelse.
Et andet område, hvor ombudsmanden har haft en særlig
central rolle, er sager om aktindsigt. Sådanne sager bliver
overordentlig sjældent forelagt for domstolene. Til gengæld
indeholder ombudsmandsberetningerne talrige udtalelser både
om anvendelsen af offentlighedsloven og kapitel 4 i forvaltningsloven. Ombudsmandens prøvelse af afslag på aktindsigt
tager udgangspunkt i lovenes princip om offentlighed og i en
bestræbelse på at sikre, at undtagelserne ikke udhuler offentlighedsprincippet.
Da ombudsmanden ikke er tvunget til at træffe afgørelser,
kan han nøjes med at sige sin mening og derfor anlægge en
mere nuanceret vurdering af den enkelte sag. Denne nuanceringsmulighed viser sig især ved bedømmelse af forvaltningens skønsafvejning. I noget højere grad end domstolene udtaler ombudsmanden sig generelt om, hvilken vægt et bestemt
kriterium kan tillægges enten generelt eller i forbindelse med
bestemte afgørelsestyper. Denne tendens til mere indgående
prøvelse af skønsafvejningen viser sig særligt i den abstrakte
præmisbedømmelse.
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d) Forsigtig prøvelse
Ombudsmanden viser som udgangspunkt ligesom domstolene
tilbageholdenhed i prøvelsen af de rene skønsspørgsmål. Den
forsigtige holdning over for den konkrete subsumption under
upræcise bestemmelser afspejler sig i ombudsmandens standardmæssige henvisning i talrige sager til, at prøvelsen er tilbageholdende, når den retter sig imod vurderinger eller afvejninger hos forvaltningen, som forudsætter særlig sag- eller
fagkundskab.
Ombudsmandens prøvelse omfatter principielt både en sags
jus og dens faktum, og udgangspunktet er, at det kontrolleres
fuldt ud, om de faktiske oplysninger, myndighederne har lagt
til grund ved afgørelsen, har været korrekte, samt i øvrigt,
hvorledes sagens hændelsesforløb har været. Ombudsmandens
undersøgelser er imidlertid præget af, at sagsbehandlingen er
skriftlig, dvs. at vidneafhøringer og lignende umiddelbar bevisførelse ikke benyttes. For det andet har ombudsmanden
meget begrænset mulighed for at inddrage særlig sagkundskab, f.eks. lægelige eller tekniske specialister, til brug ved
vurderingen af sagerne. I den udstrækning en sags bedømmelse beror på en vurdering af et udsagns troværdighed, eller et
faktuelt forhold må belyses ved vidneførsel, afstår ombudsmanden fra at prøve. Det samme gælder forhold, som forudsætter en specialiseret viden, f.eks. vurderinger af, om en persons erhvervsevne er nedsat på grund af helbredsforhold, eller
om der foreligger en erhvervssygdom.
»Tamilsagen«, FOB 1988.100, kan illustrere ombudsmandens prøvelse af bevisligheder. Det centrale undersøgelsestema var, om den lange behandlingstid af en række familiesammenføringssager i Direktoratet for Udlændinge havde karakter
af en ulovlig forsinkelse, eller om der var tale om en saglig
prioritering af de pågældende sager. Justitsministeriet havde
påberåbt sig, at ressourcemangel i direktoratet havde nødvendiggjort, at visse typer af sager blev nedprioriteret. Da der var
udsigt til, at de herværende tamilske flygtninge i løbet af kort
tid kunne vende tilbage til Sri Lanka, var disse sager blevet
prioriteret ned. Til støtte for det sidste anbringende henviste
ministeriet til en udtalelse fra FN’s Højkommissariat for
Flygtninge (UNHCR). Ombudsmanden fandt på baggrund af
oplysninger, han indhentede fra UNHCR, at der ikke havde
været tilstrækkeligt belæg for antagelsen om, at flygtningene
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kunne vende tilbage til hjemlandet. Gennemgangen af de
undersøgte sager viste endvidere, at de behandlingsskridt, der
resterede i de undersøgte sager, var yderst begrænsede. Stort
set i samtlige sager kunne det konstateres, at der var brugt
relativt mange ressourcer, dels på at besvare rykkerskrivelser,
dels på at afgive udtalelser til Justitsministeriet i forbindelse
med klager over behandlingstiden. I flere af sagerne havde der
været anvendt flere ressourcer på disse ekspeditioner, end der
ville være medgået til at træffe afgørelse i sagerne. Herefter
kunne ombudsmanden konstatere, at de to grunde for nedprioriteringen, ministeriet og direktoratet havde påberåbt – udsigten til fred og ressourcebegrænsninger – savnede belæg i sagens faktiske oplysninger. Derimod fandt ombudsmanden ikke bevis for, at der forelå kvalificeret forsinkelse, dvs. at sagerne var trukket i langdrag for at tilskynde tamilerne til at
vende tilbage til Sri Lanka. Et sådant bevis måtte føres igennem afhøringer af embedsmænd i direktoratet og ministeriet
samt en række andre personer med kendskab til sagens forløb.
Dog mente ombudsmanden på det foreliggende at kunne lægge til grund, at det måtte have stået myndighederne klart som
en nærliggende mulighed, at forsinkelsen kunne få adskillige
af de herboende flygtninge til at forsøge at vende tilbage til
hjemlandet uanset risikoen herved. Til sammenligning kan
nævnes, at den undersøgelsesret, som senere blev nedsat til at
undersøge ansvarsforholdene i forbindelse med Tamilsagen,
efter langvarige og omfattende afhøringer konkluderede, at
sagens behandling var udtryk for kvalificeret forsinkelse.
e) Sager, der sjældent kommer for domstolene
Det hænder, at klassiske forvaltningsretlige problemer opstår i
sager, der ikke eller kun vanskeligt kan bære en omkostningsog tidskrævende retssag, men derimod egner sig godt for den
hurtigere og omkostningsfrie behandling ved ombudsmandsembedet. Et anskueligt eksempel herpå er FOB 1984.156. Ministeren for offentlige arbejder meddelte i et brev af 12. november 1984 chefredaktøren for dagbladet Politiken, at han
havde givet besked til samtlige ministeriets kontorer og styrelser (herunder DSB og Post- og Telegrafvæsenet) om at opsige
abonnementerne på Politiken. Anledningen var en artikel i
avisen, der efter ministerens opfattelse indeholdt et »groft og
utilstedeligt blasfemisk overgreb imod den danske folkekirke
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og dens helligste symbol«. Ombudsmanden modtog i midten
af november 1984 flere klager over opsigelsen og henstillede i
en skrivelse den 4. december 1984, at ministeren »afstod fra at
fastholde den trufne beslutning«, som ombudsmanden fandt
var i strid med specialitetsprincipperne, idet gennemførelsen
af en »straffeaktion« faldt »ganske uden for rammerne af den
kreds af hensyn – vedrørende tjenesteforretningernes praktiske
tilrettelæggelse – som kontorholdskontoen tager sigte på at
varetage ...«. To dage efter svarede ministeren, at han ville
sørge for, at opsigelserne blev trukket tilbage.

Henstilling om
fri proces

f) Fri proces
Det er i lovens § 23 forudset, at ombudsmandens undersøgelse
af en konkret sag kan blive efterfulgt af en prøvelse ved domstolene af samme sag. Ifølge bestemmelsen kan ombudsmanden henstille, at der meddeles fri proces i anledning af forhold,
der er omfattet af ombudsmandens virksomhed. Selv om ombudsmanden kan afgive henstilling om fri proces uden at have
realitetsbehandlet sagen, er det mest naturligt, at ombudsmanden gennem en egentlig undersøgelse har dannet sig et overblik over sagens retlige problemer, inden han afgiver en sådan
henstilling. Som eksempler på sager, hvor ombudsmanden har
henstillet fri proces og der under den påfølgende retssag skete
en afklaring af uklar retstilstand, kan nævnes FOB 1994.242,
som blev fulgt op af U 1996.678 Ø, og FOB 1994.311, som
blev afklaret under et retsforlig i Østre Landsret.
I en vis forstand er ombudsmandens prøvelse således subsidiær i forhold til domstolenes. Gennemsnitligt vil det dog
være en fordel for borgerne først at benytte muligheden for at
klage til ombudsmanden. Det er gratis at klage til ombudsmanden, der desuden kan behandle sagen hurtigere end domstolene. Dertil kommer, at sagen jo kan blive løst under ombudsmandens behandling af sagen. Denne ekstra prøvelsesmulighed forspildes desuden, såfremt borgeren vælger straks at
indbringe en forvaltningsafgørelse til prøvelse ved domstolene.
g) Prøvelse af god forvaltningsskik
Ombudsmandsinstitutionens særkende, den brede undersøgelse og uforbindende sanktionsform, bevirker, at ombudsmandens kontrol kan udstrækkes til forhold, som i alt fald for en
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praktisk betragtning falder uden for domstolenes prøvelsesvirksomhed. Nedenfor opregnes nogle af de vigtigste kategorier af sådanne særlige »ombudsmandsfejl«.
Som en selvfølgelig del af sin kontrol påser ombudsmanden, om forvaltningen overholder generelle sagsbehandlingsregler, også selv om de ikke kan sanktioneres med ugyldighed,
f.eks. regler om efterfølgende begrundelse, tidsfrister for sagsbehandling, om dokumentoffentlighed i forhold til personer,
der ikke er parter, klagevejledning, tavshedspligt, indkaldelse
til åstedsforretninger osv.
Herudover har ombudsmanden på ulovbestemt grundlag
udviklet standarder for god forvaltningsskik, der i vid udstrækning kan ses som en forlængelse af grundtrækkene i de
traditionelle retssikkerhedsgarantier. Det formelle grundlag for
denne del af ombudsmandens virksomhed findes i lovens
§ 21, som foreskriver, at ombudsmanden ud over tilsidesættelser, af »gældende ret« skal bedømme, om dem der er undergivet hans kontrol, »på anden måde gør sig skyldig i fejl eller
forsømmelser«.
En omfattende kategori af sager angår ukorrekt optræden
eller dispositioner, der må befrygtes at svække almenhedens
tillid til forvaltningen. Ombudsmandens tilkendegivelser i sådanne sager er nært beslægtede med de traditionelle habilitetskrav. Personer, der handler i offentlig tjeneste eller hverv, bør
efter ombudsmandens opfattelse afholde sig fra at modtage
ydelser fra private også i tilfælde, hvor ydelserne er forenelige
med god forretningsskik inden for den pågældende branche,
jf. FOB 1976.83. Som en forlængelse af officialprincippets
krav om korrekt og forsvarlig sagsoplysning har ombudsmanden opstillet krav om, at det faktiske grundlag for og indholdet
af afgørelsen bør sikres bevismæssigt. I visse tilfælde bør
mundtligt meddelte afgørelser derfor efterfølgende bekræftes
skriftligt over for modtageren.
Erindringsskrivelser bør altid besvares, ligesom borgerne
løbende bør have underretning, såfremt en sag forløber anderledes end forventeligt. Selv om der ikke er fastsat almindelige
tidsfrister for sagsbehandlingen, har ombudsmanden i talrige
sager kritiseret langsommelighed.
Vidner uheld og åbenlyse fejl om sjusk, såsom når der har
vist sig fejl i eksamensopgaver, henvisninger til forkerte §’er
osv., bliver de påtalt af ombudsmanden.
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Kravet i lov om lovtidende om kundgørelse og det almindelige forvaltningsretlige krav om bekendtgørelse af forvaltningsafgørelser videreføres af ombudsmanden som krav om
rimelig information til offentligheden, bl.a. om kollegiale
organers forretningsordener. Ikke kun de personer, der for en
snæver retlig betragtning har krav på underretning om en afgørelse, skal informeres. Personer med en rimelig interesse
heri bør ligeledes underrettes om udfaldet af en sag.
Tankegangene bag retsbeskyttelseskriterierne og proportionalitetsgrundsætningen spores i ombudsmandens mange henstillinger om at udvise hensynsfuldhed, undgå unødigt bureaukrati samt om at anvende forståelige og høflige formuleringer i skrivelser. Ombudsmanden fandt det eksempelvis
»overordentligt uheldigt«, at en skrivelse fra en social- og
sundhedsforvaltning i sin form var »befalende, udskældende
og truende«, jf. FOB 1983.259.
h) Faktisk forvaltningsvirksomhed
Det er ikke ofte, at retssager handler om forvaltningens faktiske virksomhed, og når de gør, pådømmes forholdene efter
erstatningsreglernes forholdsvis grove målestok. Ombudsmanden tager derimod hyppigt stilling hertil. I visse sager har
ombudsmanden ligesom domstolene bedømt forholdene på
grundlag af den almindelige erstatningsregel. I almindelighed
sker bedømmelse på andet – typisk ikke retligt – grundlag.
Dette grundlag kan være almindelige høflighedsnormer. Visse
forhold vurderes af ombudsmanden efter almindelige humanitære synspunkter, som i FOB 1975.571, hvori ombudsmanden
henstillede, at åndssvageinstitutionen Ebberødgårds lukkede
afdelinger bygningsmæssigt og indretningsmæssigt blev bragt
op på en menneskeværdig standard.
Især forholdene på anstalter for meget svagt stillede borgere som psykiatriske hospitaler, børne- og ungdomsinstitutioner, åndssvageinstitutioner, fængsler og militære kaserner har
været omfattet af ombudsmandens kontrol. Undersøgelserne
har været udstrakt til samtlige afskygninger af opholdet på en
anstalt, strækkende sig fra udsmykningen af afdelinger til
brandsikring af bygninger og bæltefiksering af psykiatriske
klienter.
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i) Sammenfatning
Ombudsmandsordningen er forholdsvis ny og har udviklet sig
gennem tilpasning til behovene for kontrol. Denne udvikling
er tidsmæssigt faldet sammen med en voldsom udvidelse af
den offentlige sektor og betydelige administrative nydannelser
og omlægninger. Især sager, der vedrører almindelige borgeres problemer, har været omfattet af ombudsmandens undersøgelsesvirksomhed. Institutionens formløse og gratis sagsbehandling egner sig godt til at tage sig netop af sager som dem,
der præger den sociale sektor. Selv om der har været en markant stigning i antallet af retssager på dette område inden for
de seneste år, er det fortsat de sociale klageinstanser og ombudsmanden, der tager sig af kontrollen med dette område.
Således som ordningen har udviklet sig, varetager den tre
samfundsmæssige funktioner:
Der er knyttet en generel præventiv – afskrækkende – virkning til selve muligheden for, at en sag indbringes for og undersøges af ombudsmanden. Forvaltningen har dermed en tilskyndelse til både at efterleve gældende regler og iagttage god
forvaltningsskik i administrationen. Da risikoen for en ombudsmandssag er væsentligt mere nærværende end sagsanlæg,
må den præventive funktion regnes som tilsvarende højere.
Ombudsmanden omtales nu og da som den lille mands advokat. Derved sigtes til ombudsmandens funktion som konfliktløser. I sagens natur kan ombudsmanden kun løse et begrænset antal sager om året, hvortil kommer, at han ikke har
hjemmel til at træffe afgørelser, der repræsenterer den endelige afgørelse på borgerens problemer. Ombudsmandens løsning af konflikter sker ved uforbindende formidling af synspunkter til forvaltningen samt ved, at han i sine skrivelser til
klagerne giver en acceptabel forklaring på den afgørelse, der
er påklaget. I denne forstand kan der tales om konfliktløsning.
Sammenlignet med domstolsprøvelsen og især den administrative rekurs er ombudsmandsordningens funktion i denne
henseende mindre betydningsfuld.
Der bør dog ikke bortses fra, at institutionens omfattende
vejledningsvirksomhed over for borgere, erhvervslivet og
myndighederne medvirker til bilæggelse af en række sager,
uden at det registreres i de årlige beretninger.
Endelig har ombudsmandsordningen vist sig at være velegnet som forum for dannelse af nye regler. Den retsskabende
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funktion udøves for det første derved, at ombudsmanden fremkommer med tilkendegivelser i enkeltsager med principiel
rækkevidde, dvs. på samme måde som domstolenes og Ankestyrelsens præjudikatsvirksomhed. Herudover kan ombudsmanden mere målrettet søge at påvirke retsudviklingen ved
sin, henstillinger om generelle ændringer i regelsystemet. Især
har ombudsmanden præget udviklingen af regler og principper
for god sagsbehandling. Betegnende herfor er, at forvaltningsloven i alt væsentligt er en kodifikation af ombudsmandspraksis, og at Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven
på mange punkter er en imødekommelse af henstillinger fra
ombudsmanden.
Især institutionens karakter af formløs og fleksibel kontrolordning har ført til, at den har kunnet eksporteres til et stort
antal lande, og at en ombudsmandsinstitution nu anses for en
fast bestanddel af moderne forfatninger.
Også EU har oprettet en ombudsmandsinstitution, som
fører kontrol med EU-institutionernes måde at behandle borgerne på. Gennem EU-ombudsmanden har de nationale ombudsmænd desuden et samarbejde både om generelle spørgsmål og om konkrete sager.
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handleplan 247, 261, 262, 263,
265, 274
helbredsmæssige forhold 101
helbredsoplysninger 92
helhedsbedømmelse 258, 265,
267
helhedsprincippet 105, 258, 306,
347
helhedsvurdering 247, 256, 257,
259, 265, 266
hensigtsmæssighed 352
hensigtsmæssighedsspørgsmål
354
henstilling 386, 387
hensynsfuldhed 394
henvisning til retsgrundlaget 233
hjemmehjælp 105, 130, 312
hjemmel 39, 40, 115
hjemmelavede regler 104
hjemmelsmangel 292, 309, 356
hjemmesider 202
hjemmesygepleje 105
hjemsende 65, 67, 69, 103
hjemvisning 228, 284, 314, 315,
316, 354, 366
hjælp med tilbagevirkende kraft
298
hjælp til danskere i udlandet 345
hjælpeforanstaltninger for børn og
unge 345
hjælpemidler 69
hospitalsbehandling 29
hospitalspersonalet 97
hovedhensynene 234
hovedindhold 109, 111, 299
hovedkriterier 100, 101
humanitære synspunkter 98, 394
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hurtighedsprincippet 246, 248,
262, 316, 347
husly 300
husundersøgelse 161, 171, 172,
173, 174
hyrevognsbevillinger 105
høflige formuleringer 394
Højesteret 359
høring 166, 168, 169, 171
høringsproceduren 221
høringssvar 338

I
identifikation af sagen 205
ikke fuldt ud medhold 231
ILO-konventioner 31
imperativ høring 166
inddrage kriterier 114
inddragelse af hjemmehjælp 88
inddrivelse 41, 336
indenretlig afhøring 156, 386
indenretligt forhør 176
indfødsret 110, 134
individualisering 105
individuelle kontaktforløb 184,
259, 260
individuelle samtaler 259
indrettelse 95
indrettelse sig 287
indsigelser 338
indsigt 205, 206, 213, 338
indskrænkende fortolkning 72,
73
indstillinger 192, 338
indtægt 45, 55
information til offentligheden
394
informationspjecer 202
inhabil 138, 140, 144, 145, 146,
147
inhabil myndighed 129
inhabilitet 81, 141, 142, 144, 147
inkompetence 115, 122, 131
inkorporeringen 31
inspektion 384
inspektionsafdeling 385
institutioner 119
instruktionsreglen 31
intensiv prøvelse 374

intensiveret prøvelse 366
interessekonflikter 133, 134,
135, 136, 142, 146, 148, 195
intern delegation 126
internationale forpligtelser 64
internationale konventioner 96
internationale regler 69
interne arbejdsdokumenter 207
interne regler 291
interne retningslinjer 270
islandsk statsborger 65, 66
italiensk lægeeksamen 92

J
Jehovas Vidner 97
jobplaner 263
journalisering 279, 280
juridiske person 140, 363

K
kirkens lære 383
klageberettigelse 339, 340, 354
klagefrist 239, 240, 242, 341,
342, 343, 347, 354
klageret 339
klageråd 123, 334
klagevejledning 240, 241, 290,
342
klarhed 113, 237
klart overstiger hensynet 177
klart vigtigere formål 179
knappe goder 91
kollegiale organer 127, 136, 147
koma 86, 105
kommet frem 242, 342
kommunalbestyrelsen 119
kommunaldirektør 136
kommunale forvaltning 116
kommunale enhedsforvaltning
208
kommunale forvaltning 127, 382
kommunale myndigheder 128
kommunale selvstyre 7
kommunalfuldmagten 35
kommunernes ressourcer 383
kompetence 115, 293
konfliktløser 395
konkret – generel væsentlighed
295
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konkret præmisbedømmelse 366,
370, 371
konkret uvæsentlig 199, 267,
291, 297, 301, 371
konkret vurdering 104
konkret væsentlig 296
konkrete afvejning 371
konkrete skøn 107
konkrete subsumption 74, 368,
369, 371, 374, 390
konsekvens 65, 71, 72, 99
konsekvensbetragtninger 54
kontakt med borgerne 260
kontanthjælp 48, 105, 123
kontekst 45, 76
kontinuitet 60
kontortids ophør 342
kontradiktion 386
kontradiktionsprincip 27
kontrol 173, 279
kontrol- eller tilsynsfunktion 143
kontrolordning 396
kopi 212, 278, 281
kriterier 76, 79
kriterier der bringes ind i sagen
100
kritik 386, 387
kundgjort 11
kvalificeret forsinkelse 249
kvalifikationsakter 110
kørekort 327
kørestolsbruger 62, 72

L
lang behandlingstid 328
langsommelig behandling 324,
393
langvarig passivitet 338
legalitetsprincippet 39, 42, 171,
292, 296
legitimation 175
Lex superior 39
ligebehandling 92
ligebehandlingslovene 75, 91
Ligebehandlingsprincippet 26
lighed 89
lighedsbetragtninger 90, 94, 104,
108
lighedsgrundsætning 27
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lighedssynspunkter 90
lille mands advokat 395
livstruende sygdom 165
lokalløn 83
lokalpolitisk beslutning 72
lokalpolitiske afvejning 383
lovbekendtgørelser 19
lovbestemt repræsentation 198
love 11
lovforarbejdsbemærkninger 55
lovforslagsbemærkningerne 56
lovlighed 352
lovligt ophold 65
lovskraft 11
lovteksten 76
lovtidende 11
lydhør 270
lydighedsnægtelse 325
læbæltedommen 42
lægekonsulent 137, 140, 209,
219, 333
lægekonsulentudtalelser 270
lægens rolle 137
læger 137
løbende kontakt 218
lønindeholdelse 41

M
magistratsstyre 119
magtanvendelse 174
magtens tredeling 7
magtfordrejning 82, 83
makulere 280
mangelfuld vejledning 203, 204,
322
masseadministration 105
materielle 292
materielle specialitetsprincip 84
medbestemmelse 267
meddelelse 290
meldepligt 103
menneskerettigheder 64, 83, 100,
102
menneskerettighedskonvention
64
menneskerettighedssynspunkter
95
merudgifter 62, 63
minimumslov 191
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mishandling af børn 211
mistænkte 176
modregning 41
modstridende sagkyndige
erklæringer 236
modsætningsslutninger 73
mundtlig anmodning 206
mundtlige afgørelser 231
myndighedshabilitet 148
myndighedsudøvelse 126, 131,
183, 184
møde 222, 261, 271, 272, 275

N
nationalt uværdigt 374
negativ inhabilitet 136
negative afgørelser 228
negative habilitetskrav 135, 136
negotiorum gestio 340
nepotisme 81
Nordisk Konvention Om Social
Bistand 31
notater 209
notatpligt 36, 174, 278, 280, 282,
289, 339
notorisk karakter 224
nova 350, 364
nullitet 285, 286, 294
ny sagsbehandler 269
nye og strammere regler 349
nye oplysninger 349
nye regler om sagsbehandling
349
nye retlige og/ eller faktiske
forhold 350
nyeste lovgivning 348
nære venskabsforbindelser 139
nærtstående 139, 170
nævn 117, 128
nødvendige antal
daginstitutionspladser 71

O
objektiv urigtig begrundelse 239
objektivt 233, 239
obligatorisk høring 166
obligatoriske kriterier 100
observation 182

offentlig myndigheds privatretlige
interesser 82
offentlige formål 81
offentlige forvaltning 191, 377
offentlige selskaber 146
offentliggørelsen 87
offentlighedsloven 14, 121, 214,
387
offentligretlig kompetence 130
offentligt ejet selskab 141
officialprincippet 153, 258, 265,
308, 385
Ombudsmandens kompetence
377
omgåelsesrisiko 85
omsorgsopgaver 179
omsorgspligt 273
ond tro 42, 132, 151, 156, 188,
308
opfattelse 387
opfølgning 260, 261, 281
ophold 124
ophold i udlandet 59, 60
opholdskommune 129
opholdstilladelse 66, 103
ophævelse 284, 354
ophørsvurderinger 338
oplysninger i elektronisk form
169
oplysningspligt 85, 163, 177
oprejsningsbevilling 361
opsættende virkning 347, 365
ordensforskrift 290
ordenshensyn 278
ordensmæssige forskrifter 291
ordlyd 53, 54, 55
organer uden for stat/kommune
120
organisatoriske 84
organisatoriske princip 84
orienteres 281
orientering om barnets forhold
195
over- og underordnelsesforhold
131
overflytningsret 367
overskridelse af klagefristen 343
overvægtig 108
overvågning 182
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pantesikkerhed 110
part 193
parten »bekendt« 217
partens anbringender 235
partens argumenter 235
partens medvirken 162
partens personlige medvirken
197
parter 193
partipolitiske hensyn 83
partsafhøring 223
partsaktindsigt 204, 206, 207,
209, 210, 212, 214, 225, 338
partsanbringender 235
partshabilitet 194
partshøring 215, 217, 218, 219,
221, 223, 225, 226, 267, 275,
302
partshøringsfejl 289, 302, 304
partshøringsmangler 228
partsinhabilitet 139
partstvister 227
passivitet 249, 309
patienters retsstilling 213
patientrådgiver 198
pensionsrisiko 108
pensionstillæg 157, 158
personaleretlige sanktioner 283
personalets optræden 338
personbog 280, 281
persondataloven 4, 14, 15, 30,
178, 191, 213, 373, 387
personlig 138
personlig karakter 270
personlig kontakt 269
personlig samtale 260, 275, 306
personlig værge 198
personoplysninger 15, 160
personsagsudvalget 122, 127,
137
personundersøgelse 161, 164,
165, 197
plejehjemsanbringelse 86
pligt til at oplyse 163
pligt til at vurdere ugyldighed
354
pligt til underkendelse 287

pligtmæssige kriterier 100, 292,
294
pligtmæssigt skøn 297, 299
Politiken 391
polititilhold 145
positive 135
praksis 94
praksiskoordinering 332, 334
praksisændringer 94
primærkommuner 118, 119
principiel eller generel betydning
344
principiel eller generel karakter
345
principielle spørgsmål 330
prioriteringsregler 104
private aktører 131, 184
private interesser 187
private retsforhold 382
private virksomheder 191
privatliv 171
privatretlige dispositioner 192
procedurefordrejning 292, 293,
300
procesbeslutninger 192, 329, 337
Procesbevillingsnævnet 381
proceserklæringer 374
procesledende beslutninger 329
processuel skadevirkning 163,
164, 172
proportionalitet 174
proportionalitetsprincippet 27,
85, 103, 112, 297
Prorata temporis princippet 26
præcedens 344
præciserende bemærkninger 317
præjudikat 2, 229
præmisbedømmelse 366
præventiv 395
prøvelse 370
prøvelsesintensiteten 373
psykiatriske patientklagenævn
117
påbud 109
pårørende 170, 340
påvirket sagsforløbet 302

R
Randers station 84, 86
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ransagninger 161, 173
rapport 175
reale hensyn 72
realudligning 204, 283, 311, 324
refleksvirkninger 363
reformatio in pejus 355, 357
regelbunden 47
registrerede 15, 185, 186, 187
reglementer 15
regres 57
regulativer 15
rekurs 330, 336, 339
religionsfrihed 96, 97
remonstration 143, 291, 329, 341
rent private oplysninger 177,
178, 179
renteneuroser 246
repatrieringssager 336
repræsentant 242
repræsentation 195, 196, 197,
305
respekt for borgeren 268
ressourcehensyn 106
ressourceprofil 77, 264, 266, 274
ret og skøn 51
retlig interesse 362, 363
retlige mangler 284, 287, 292,
299, 338, 353, 365
retlige spørgsmål 352, 354
retsbeskyttelseskriterier 100
retsbestemte 51
retsfaktum 75
retsfølelse 98
retsfølge 75, 76, 114
retsgrundsætninger 35
retshåndhævelsens effektivitet 99
Retsinformation 21
retskrav 355
retssikkerhedsbekendtgørelsen
331
retssikkerhedsloven 13, 14, 122,
123, 178, 191, 347, 373
retsskabende funktion 396
retsudvalget 378
rette fejl 227
rette sagsøgte 363
rettelse 311, 312, 314, 317, 355,
365, 373
retten til et familieliv 97

retten til repræsentation 36
revalidender 123
revalidering 48
revalideringshjælp 59
revalideringssager 217
rimeligt varsel 95
risici ved at klage 240
rykkere 338
råd 117, 128
rådighed for arbejdsmarkedet
107

S
sag- eller fagkundskab 390
sagens forberedelse 348
sagkyndig erklæring 209
sagkyndige skøn 353
saglig inkompetence 302, 308
saglig kompetence 121
saglige kompetenceregler 308
sagligt formål 159, 182
sagsanlæg mod ombudsmanden
381
sagsbehandlingstiden 253
sagsfremstilling 221, 235
samkøring 162
samlevere 168
samleverens formueforhold 187
sammenhæng 69
sammenhænge i lovgivningen 65
Sammenlægningsprincippet 26
samtaler 274
samtidig begrundelse 231
samtykke 42, 58, 161, 163, 167,
168, 169, 170, 176, 177, 178,
179, 182, 200, 212, 220, 258
samværsret 101, 102
sandhedspligt 163
sanktioner 283
sektoransvarlighedsprincippet 70
selskaber 140, 146
selvejende institutioner 120
selvinkriminering 164
selvstændig anordningsmagt 16
simpel forsinkelse 249
sindet skrivelser 222
sjusk 393
skoleblad 97
skolefritidsordninger 336
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skolestruktur 145
skrevne regler 1, 3
skriftlig 175, 241, 258, 259, 347
skriftlig begrundelse 241
skriftlige afgørelser 231
skriftlighed 289
skriftligt svar 241
skuffede forventning 204
skygning 182
skærpet hjemmelskrav 40
skøn 51
skøn under regel 104, 293, 298
skønsafvejning 114, 353
skønskompetencen 110
skønsmæssig afgørelse 369
skønsmæssige ydelser 51
skønsspørgsmål 113, 390
skønsudøvelse 45, 46, 47, 50,
113, 292, 297
skønsudøvelsen 5, 75
slettes 112, 160
sociale netværk 100
sociale nævn 117
socialministeriet 38, 335
socialretlige
sagsbehandlingsregler 245
socialt bedrageri 60
solidarisk hæftelse 37
specialitetsprincipperne 84, 392
speciallæger 184
speciel 134
speciel habilitet 138
speciel inhabilitet 135, 142, 148,
151, 305, 308
specielle lighedsgrundsætninger
90, 91
specielt inhabil 145
specificeret 159
sprog 238
sproglige udformning 236, 237
stadfæstelse 354
starthjælp 8, 123
statsamterne 117
statsborgere 92
statsborgerskab 33
statsforvaltningen 116, 117
statslige hierarki 128
statusafgørelser 318
stedfortræder 147, 148
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stedlig inkompetence 132, 303,
308
stedlig kompetencefordeling 121
straf 283
strafferetlig forfølgning 207, 225
straffesag 364
straffuldbyrdelse 207
styrelseschef 333, 334
styrelseslove 122
støtte til invalidebil 183
stående udvalg 127, 136
subjektivt urigtig 233
subjektivt urigtig begrundelse
238
substitution 148, 149
sund fornuft 72
suspension af afgørelsen 214
suspensiv virkning 206, 346,
365, 384
svarpligt 169, 176
sygedagpenge 57, 111
sygedagpengemodtagere 123
sygehusbehandling 29
sygesikringssager 336
særlige omstændigheder 287,
296, 306, 365
Sø- og Handelsretten 359
søgsmålsfrist 360, 361
søgsmålskompetence 361
søgsmålsret 363
søskendebørn 139

T
takster 336
Tamilsagen 390
tavshedspligt 4, 131, 178, 183,
193, 325
teknisk-administrative hensyn 99
telefonaflytning 171
telefonsamtaler 173
teleologisk fortolkning 73
Thule-stammen 328
tidsbegrænsning 109, 111
tilbagebetalingskrav 60, 109, 110
tilbagebetalingspligt 42, 156,
239, 311
tilbageholdende 370
tilbagekaldelsen 42
tilbagevirkende kraft 202, 349
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tillæg til diætkost 298
tjenestebefalinger 18, 21, 192,
291
tjenesteforsømmelse 325, 326
tjenestemisbrug 325
toinstansinhabilitet 142, 143
tolkebistand 201
tort 326
trangsbestemt hjælp 41
transporttilskud 336
tvangsanbringelse 49
tvangsfjernelse 64, 114
tvangsgennemføres 112
tvangsindgreb 85, 174, 192
tvangsindgrebslov 164
tvangsmæssig behandling 165
tvangsmæssig gennemførelse
171
tvangsmæssig hjælp 258
tvangsmæssige indgreb 86
tvistnævn 380
tvungen remonstration 340
tværgående delegation 128
tværgående lovgivning 75
tysk statsborger 89

U
uanmodet forretningsførelse 340
uberettigede diæter 144
uberettiget udlevering af
oplysninger 338
uddannelse 101, 134
udfyldning 46, 75, 76, 79
udlæg 327
udlændinge her i landet 345
udnyttet rekurs 361, 384
udpantning 41
udsendelse 98
udsætte fuldbyrdelsen 347
udsættelse af sagens afgørelse
206
udtalelser 192, 219
udtrykkelig hjemmel 40
udtrykkelig lovhjemmel 41
udveksle oplysninger 177
udveksling af oplysninger 179,
182
udvidende fortolkning 72
udvisning 98

uforholdsmæssig vanskelig 187
ugunst 217, 219
ugyldig 74, 122, 125, 132, 149,
150, 169, 188, 199, 214, 219,
227, 241, 242, 243, 265, 275,
277, 283, 285, 286, 288, 294,
300, 301, 302, 303, 305, 307,
308, 320, 322, 328, 353, 365,
373
ugyldig afgørelse 321, 327
ugyldighed 114, 204, 214, 238,
249, 265, 275, 283, 284, 290,
291, 292, 295, 300, 352, 354,
357, 365, 388
ugyldighed er til skade 306
ugyldighedsgrund 289
ugyldighedslæren 37, 284, 295,
299
ugyldighedsvirkning 285, 310
uhensigtsmæssige afgørelser 353
uklar 114
uklart formuleret 239
ukorrekt optræden 393
ulovbestemte grundsætninger 46
ulovbestemte prioriteringsregler
108
ulovbestemte retsgrundsætninger
11
ulovlig begunstigelse 42, 93, 227
ulovlig forskelsbehandling 108
ulovlige kriterier 81, 90, 114,
292
ulovligt indhentede oplysninger
169
ulovligt kriterium 111, 112, 297,
299
ulovligt vilkår 114, 292, 299
umulighed 187, 225, 319
underretning 174, 182, 186, 187,
192, 252, 290, 393
underretning til Folketinget 378
underretningspligt 147, 184, 189
undersøgelse 174
undersøgelse af breve 171
undersøgelsesprincippet 153
unionsborgere 29
upartiskhed 144
uproportional retsfølge 114, 292
upræcis retsfølge 292
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urigtig 233, 239
urigtig begrundelse 306
urigtig oplysninger 241
urigtige oplysninger 202, 203
usaglig forskelsbehandling 91,
94, 104
uskrevne regler 1, 3, 34, 234
utilstrækkeligt oplysningsgrundlag
304
uvedkommende interesser 133,
138
uvenskab 139
uvæsentlig 227, 297, 298
uvæsentlige oplysninger 219,
222
uvæsentlighed 150

V
vage og elastiske udtryk 49
vanskelig 225
varsling og underretning 174
vederlag 139
vedtægter 15
vejlede 200
vejledende udtalelser 192
vejledninger 18, 20, 21, 23, 24,
37, 143, 192, 199, 203
vejledningsfejl 202, 203, 323
vejledningsvirksomhed 395
velvilje 98
vennetjenester 81
Venstre landsret 359
ventelister 71
vicestyrelseschef 333
videokameraer 182
videooptagelser 162
videregivelse 177
videregivet oplysninger 337
videresende 200
vidneansvar 176
vidnepligt 176
vielser 110
vilkår 109, 114
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vilkår for sygehusbehandling 336
virkning 395
visitationsordning 345
vuggestue 71
vægt 102
vægtning 99, 114
værdispild 99, 103, 287
værge 273, 340
værgemål 198
væsentlig 287, 295, 300, 365
væsentlig betydning 217
væsentlig individuel interesse
340
væsentlig mangel 227
væsentlig og individuel interesse
361
væsentlige ekspeditioner 278
væsentlighed 150, 297, 299, 305

Y
ytrings- og informationsfrihed 96
ytringsfriheden 96, 97

Æ
ægtefælle 139
ældreråd 123
ændring 284, 354
ændring til skade for klageren
355

Ø
økonomisk 138
økonomisk kompensation 328
økonomisk tab 320
økonomiske oplysninger 168
økonomiudvalg 118
Østre landsret 359
øvrighedsmyndigheden 359

Å
åben 270
åbenhed 269
åbne journaler 208

