
  
Efter aftale mellem fagansvarlig Karsten Revsbech og studieleder Carsten Jensen fremsender jeg 
oplysninger om pensum på nedenstående måde, idet de nedennævnte oplysninger vanskeligt kan 
indpasses i det vedhæftede skema.  
  
VEDRØRENDE PENSUM I FORVALTNINGSRET EFTERÅR 2019. 
 

Det foreslås, at pensum i faget Forvaltningsret for statskundskabsstuderende i efterårssemestret 
2019 skal være følgende (som i alt væsentligt tidligere er godkendt af Studienævnet for 
Statskundskab – se dog nedenfor vedrørende pkt. D): 
  
A. Karsten Revsbech, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen og 
Søren Højgaard Mørup, Forvaltningsret - almindelige emner, 6. udg., kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ( 
bortset fra s. 25 (linje 4) - s. 30 (linje 23), s. 31 (linje 25) - s. 37 (linje 8), s. 55 (linje 5) - s. 59 (linje 
12), s. 64 (linje 13) - s. 76, s. 353 (linje 16) - 391 (linje 15), s. 413 (linje 6) - 431 (linje 13), s. 455 
(linje 19) – 457, s. 487 (linje 4) – s. 488, s. 506 (linje 26) – s. 508 (linje 16) og s. 526 (linje 25) - 560). 
  
B. Karsten Revsbech, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde, Forvaltningsret - sagsbehandling, 7. udg. 
(bortset fra s. 15 - s. 19 (linje 17), s. 33 (linje 29) - s. 40 (linje 8), s. 41 (linje 14) - s. 42, s. 71 (linje 
14) - s. 75 (linje 25), s. 123 – 139 (linje 19), s. 237, s. 240 (linje 23) - s. 241 (linje 22), s. 267 (linje 23) 
- s. 268 (linje 14), s. 270 (linje 26) - s. 273 (linje 4), s. 285 - s. 290 (linje 28), s. 318 (linje 14) - s. 319 
(linje 7), s. 319 (linje 25) - s. 322 (linje 4), s. 322 (linje 2) - 326 (linje 18), s. 333 (linje 25) - s. 338, s. 
340 (linje 7) - s. 341 (linje 22), s. 349 (linje 24) - s. 375 (linje 2), s. 377 (linje 2) - s. 377 (linje 19) og s. 
377 (linje 26) - s. 378). 
  
Visse dele af den nævnte Forvaltningsret – sagsbehandling, 7. udg., er erstattet af ”TILLÆG  
(ændringer) til bogen Karsten Revsbech, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde, Forvaltningsret – 
sagsbehandling, 7. udg. I anledning af ny databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov mv., 
Januar 2018.” Tillægget omfatter den nye databeskyttelsesforordning og -lov, og det erstatter afsnit, 
sider og linjer om persondataloven i Forvaltningsret – sagsbehandling, 7. udg., som er nærmere 
angivet i tillægget. (Tillægget udskrives gratis fra Jurist- og Økonomforbundets Forlags hjemmeside). 
  
C. Karsten Revsbech og Jens Garde, Kommunalret, 4. udg. (bortset fra s. 144 (linje 25) – s. 144 
(linje 33), s. 145 (linje 14) – s. 147 (linje 9), s. 147 (linje 18) – 152 (linje 22) , s. 152 (linje 29) – 153 
(linje 9), s. 153 (linje 16) – s. 154 (linje 2)) . 
  
D. Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet, 4. udg. (bortset fra kap. 1, 2 og 6 samt afsnit 5.1, 
5.12, 7.7 og 8.8). 
  
Pkt. A., pkt. B. (inkl. tillægget) og pkt. C. er tidligere godkendt af Studienævnet for statskundskab. 
  
Den under pkt. D nævnte bog Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet, 4. udg. (med de anførte 
overspringelser), bedes gjort til pensum til erstatning for 3. udg. af samme bog. Dette indebærer 
ingen udvidelser af pensum (bogen kan fremsendes til studienævnets gennemsyn, hvis det 
ønskes). 
  



(Den under pkt. B. nævnte bog om sagsbehandling med tilhørende tillæg vil sandsynligvis blive 
foreslået erstattet af en ny udg. (8. udg.) af Forvaltningsret – sagsbehandling fra 1. september 
2019). 
  
Venlig hilsen 

  
Søren Højgaard Mørup 

Professor, dr. jur. 
Fagkoordinator i offentlig ret 

Juridisk Institut 
 


