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Opgave 1 

Kaarlo, der var født i Helsinki og aldrig havde været uden for byzonen vandt i 2009 en sejlbåd, en lille 

ejendom beliggende i en region uden for Catalonien og en ferietur til Barcelona i et finsk lotteri. Allerede 

efter den første dag på strandferien i Barcelona, mødte han den spanske skønhed, Carmen, som var ansat 

på en strandcafé. 

De to flyttede sammen i Carmens lejlighed i Barcelona, og Kaarlo besluttede sig for at slå sig ned som 

bryllupsarrangør. Via en hjemmeside tilbød han at yde service i forbindelse med planlægning af alt, hvad et 

bryllup indebærer lige fra kjolevalg, habit, lokaliteter til menukort og ønskelister. Som eneste 

bryllupsarrangør i Spanien tilbød han også denne service for homoseksuelle par, som siden 2005, ifølge 

spansk ret, lovligt har kunnet indgå ægteskab og adoptere børn i ægteskabet. Kaarlo beslutter sig for at 

købe et hus i Barcelona, som dels skal fungere som parrets fælles hjem, dels skal danne basis for Kaarlo’s 

aktiviteter. For at kunne realisere drømmen må han sælge den lille ejendom, han vandt i lotteriet. Det er en 

omkostningstung byrde for Kaarlo, men heldigvis er der en bestemmelse i lov om retsafgifter gældende for 

regionen Catalonien, som indebærer, at tinglysningsafgifter kan overføres mellem køb og salg af fast 

ejendom, såfremt den seneste erhvervelse er behørigt dateret inden for to år. 

Kaarlo anmoder derfor om en sådan overførsel af tinglysningsafgifter mellem den ejendom, han vandt i det 

finske lotteri, og den nyerhvervede ejendom. Dette afslår myndighederne, da lotteriejendommen ikke er 

beliggende i regionen Catalonien. De catalonske myndigheder argumenterer for dette med, at de ikke har 

haft nogen indtægt ved beskatningen af den lille ejendom. 

Carmens bror Raul var netop hjemvendt fra Italien, hvor han havde afsluttet en cand. theol. uddannelse. 

Med sig hjem havde han Curt, som var født og opvokset i Texas, og de besluttede sig for at forlade Italien 

og bosætte sig i Spanien for at blive ægtefolk, og for at kunne få deres største ønske om at adoptere et 

barn opfyldt. Begge ansættes i Kaarlo’s virksomhed, hvor Raul, som led i virksomheden, forestår vielserne. 

I Spanien er der imidlertid kommet en ny konservativ regering, som ophæver lov om ægteskab og adoption 

mellem homoseksuelle. Da Raul og Curt nu er fast besluttet på at blive forældre, indgår de en aftale med 

deres gode italienske veninde Nadia, som indvilliger i at være rugemor til Raul’s barn. Nadia arbejder 
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samme sted som Carmen. Ved fødslen forsøger Raul og Curt at registrere sig som forældre til barnet, og de 

forklarer myndighederne baggrunden herfor. 

Myndighederne reagerer omgående med at udvise Nadia, der har forbrudt sig mod de spanske normer. I 

Spanien har der været massiv mediedækning af indiske rugemødres kummerlige vilkår, og den nye spanske 

regering har officielt taget afstand fra anvendelsen af rugemødre. Curt udvises, fordi han ikke som 

amerikansk statsborger kan få opholdstilladelse i Spanien. Begge nægter at forlade landet. 

Redegør for de EU-retlige aspekter af handlingsforløbet. 

 

Opgave 2 

Haderslev kommune skal spare på næste års budget, derfor bliver det bestemt, at skoleområdet skal 

bidrage til besparelsen gennem afskedigelser af en række lærere på kommunens skoler. 

Børne- og ungdomsforvaltningen udarbejder i den forbindelse et notat vedr. det antal lærestillinger, der ud 

fra elevtallet, vil være brug for. Det konkluderes i notatet, at der skal afskediges 5 skolelærere på 

kommunens skoler.  

Haderslev katedralskole er en af de skoler, der skal afskedige, da der er forholdsvis mange lærere i forhold 

til elevtallet. Skolelederen indstiller Inge Jensen (dansklærer) til afskedigelse. Inge er 54 år, og har været 

ansat på skolen i 19 år.  

Katedralskolen har et princip om, at lærerstaben skal være så repræsentativ så muligt, derfor ønsker 

skoleledelsen, at der både alders- og kønsmæssigt er en fornuftig fordeling. Således ønsker skoleledelsen 

både unge og ældre lærere, mandlige og kvindelige lærere.  

Skolelederen skriver i sin indstilling til afskedigelsen, ”På baggrund af Haderslevs Kommunes beslutning om 

besparelse på skoleområdet, skal jeg hermed indstille Inge Jensen til afskedigelse. 

Jeg anser alle skolens lærere for at være lige fagligt kompetente til deres arbejde, og der kan ikke på 

baggrund af faglige kriterier udvælges en lærer til afskedigelse. Jeg har desuden valgt ikke at anvende det 

normale princip om sidst ind først ud (SIFU).  

Jeg har i stedet valgt, at sammensætningen af den samlede lærerstab skal vægtes i afskedigelsen. Således 

at den medarbejder, der skal afskediges, skal være fra den gruppe, der aldersmæssigt og kønsmæssigt er 

flest af. Skolen har en samlet lærerstab på 25, hvoraf de 16 er kvinder i alderen 50-55 år, derfor er det alene 

ud fra denne gruppe, der vil blive afskediget.  

 Det kan yderligere oplyses, at valget af Inge Jensen begrundes i, at hun alene underviser i dansk, hvilket 

også andre lærere gør. Derfor anses hun for at være den, der bedst kan undværes.” 

Inge Jensen bliver skriftligt orienteret om den kommende afskedigelse af hende, af brevet fremgår 

skolelederens begrundelse for valget af hende. Det fremgår desuden, at hun inden for en frist på 4 uger 

skal komme med evt. indsigelser. Inge Jensen bliver både vred og ked af det, men ønsker ikke at komme 

med indsigelser vedr. sin afskedigelse.   
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Inges mand, Anders Jensen, bliver meget vred, da han mener, at afskedigelsen er ulovlig. Han skriver derfor 

til Børne- og ungdomsforvaltningen. ”Min kone, Inge Jensen, er indstillet til afskedigelse fra Haderslev 

Katedralskole. Inge ønsker ikke at gøre indsigelser mod afskedigelsen, men det gør jeg. Som ægtefælle 

mener jeg, at jeg bliver berørt af afskedigelsen, og derfor anser jeg mig for at være part i sagen. Da jeg 

således har krav på at blive hørt i sagen, ønsker jeg at gøre indsigelser mod afskedigelsen. 

Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at jeg anser afskedigelsen for ulovlig. Skolelederen har fraveget en fast 

praksis om at anvende SIFU-princippet ved afskedigelser, hvilket jeg anser som et brud på 

lighedsgrundsætningen. Der er en fast praksis for at anvende SIFU, og jeg mener ikke, at der en er konkret 

grund til at fravige denne. 

Herudover mener jeg, at der er inddraget ulovlige kriterier i forbindelse med skønnet af, hvem der skal 

afskediges”. 

 Børne- og ungdomsforvaltningen afslår at behandle klagen fra Anders Jensen.  De skriver ”De har gjort 

indsigelser over, at deres ægtefælle Inge Jensen er indstillet til afskedigelse.  

Jf. forvaltningslovens § 19 og § 21 tilfalder retten til høring og retten til at afgive udtalelse alene parten i 

sagen.  Da de ikke kan anses for part i sagen, kan Børne- og ungdomsforvaltningen ikke medtage deres 

indsigelser i afskedigelsessagen. 

Efter fristens udløb afskediges Inge Jensen. 

Spørgsmål 

Hvilke forvaltningsretlige overvejelser giver henholdsvis: 

 Skolelederens indstilling til afskedigelse. 

Børne- og ungdomsforvaltningens afslag på behandling af Anders Jensens indsigelser. 

 

Anders Jensen er frustreret over ikke at kunne blive hørt, og vil derfor gerne klage. Han overvejer, om han 

kan klage til domstolen eller evt. ombudsmanden.  

Spørgsmål 

Hvilke klagemuligheder mener du, han har?    

 


