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Tilladte medbragte hjælpemidler: 

Alle - herunder batteridrevet PC som opslagsværk 
 
Materiale der udleveres til eksaminanden: 

Intet ud over opgaveteksten 

 

(Det bemærkes, at der ikke foretages opgavegennemgang) 

 

VIGTIGT - for studerende som anvender PC til eksamen 
 
Hvis der opstår problemer med udskrivningen af din eksamensopgave, kan 
studienævnet give dispensation til, at du afleverer besvarelsen på diskette. For at 
sikre dokumentation for, at printeren virkede ved eksamens start, opfordrer 
studienævnet til, at du starter eksamen med at udskrive et stykke papir med dagens 
kodeord. Dette papir med kodeordet vedlægges en evt. dispensationsansøgning. 
 
Dagens kodeord er: Stardustsommereksamen 2011 
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AO 1 

 
I december 2010 søgte Birte Bentsen, der var kontanthjælpsmodtager, Rynkeby Kommune 
om bevilling af et forrevalideringsforløb, da hun ønskede at uddanne sig til butiksassistent, 
gerne i en dyrehandel. Rynkeby Kommune imødekom ansøgningen, og traf i medfør af 
aktivlovens kapitel 6 afgørelse om at begynde et forrevalideringsforløb. Som følge heraf blev 
det besluttet at iværksætte arbejdsprøvning hos dyrehandler Frede Fugl, som kommunen ofte 
anvendte, når man gennem en arbejdsprøvning skulle vurdere revalideringsmulighederne.    
 
Forrevalideringsforløbet startede den 3. januar 2011, hvor Birte Bentsen mødte hos 
dyrehandleren. Hun mødte efterfølgende hver arbejdsdag, men den 28. januar 2011 
meddelte Frede Fugl, at hun ikke skulle møde mere, da forløbet havde været 
utilfredsstillende. Rynkeby Kommune modtog den 31. januar 2011 en tilbagemelding fra 
dyrehandler Frede Fugl. I denne begrundede dyrehandleren, hvorfor arbejdsprøvningen var 
blevet afbrudt. Han anførte, at Birte Bentsen på forskellig måde havde obstrueret arbejdet. 
Blandt andet havde hun flere gange skældt kunder ud, været uvillig til at hjælpe til med 
forskelligt arbejde i dyrehandlen, ligesom hun havde en uheldig personlig fremtræden. 
 
Rynkeby Kommune sendte samme dag en partshøringsskrivelse til Birte Bentsen. I skrivelsen 
varslede man, at forrevalideringen med henblik på uddannelse til butiksassistent eventuelt 
ville blive bragt til ophør, fordi Birte Bentsen ifølge oplysningerne fra Frede Fugl manglede 
samarbejdsvilje. Derfor var hun selv skyld i, at hun ikke kunne fortsætte i dyrehandlen. 
Samtidig blev hun opfordret til senest den 7. februar 2011 at fremkomme med sine 
bemærkninger. 
 
Den 7. februar 2011 modtog kommunen Birte Bentsens svar. Heraf fremgik, at Birte Bentsen 
ikke forstod, hvad Frede Fugl mente. Hun anførte også, at forløbet i dyrehandlen efter hendes 
opfattelse havde været fint, at hun ikke havde gjort noget forkert, og at hun havde gjort sig 
umage med arbejdet. 
 
Kommunen skrev den 8. februar 2011 til Birte Bentsen, at forrevalideringen var bragt til 
ophør, da en revalideringsplan inden for butiksområdet ikke var realistisk. Birte Bentsen 
modtog skrivelsen den 9. februar 2011, og i begrundelsen henviste kommunen til de 
relevante bestemmelser i aktivloven og til det i partshøringsskrivelsen anførte, samt til, at hun 
på den baggrund var uegnet til at arbejde i butik. Skrivelsen indeholdt sålydende 
klagevejledning: 
 
”Du kan, jf. aktivlovens § 98, og retssikkerhedslovens § 67, stk. 1, klage over afgørelsen til 
beskæftigelsesankenævnet. Hvis du vil klage, skal klagen, jf. retssikkerhedslovens § 66, stk. 
1, indsendes til Rynkeby Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen til 
beskæftigelsesankenævnet.” 
 
Birte Bentsen indsendte den 15. marts 2011 en klage over afgørelsen. Den 17. marts 2011 
svarede kommunen, at man havde afvist klagen, da klagefristen på 4 uger, jf. 
retssikkerhedslovens § 67, stk. 1, var overskredet. Klagen ville derfor ikke blive behandlet 
eller sendt til beskæftigelsesankenævnet. 
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Birte Bentsen skrev den 21. marts 2011 til borgmester Albert Andersen og anførte, at hun var 
blevet dårligt behandlet. Kommunens afgørelse var truffet på et forkert grundlag, da hun ikke 
havde udvist manglende samarbejdsvilje.  
 
Hun undrede sig også over, at kommunen havde bragt forrevalideringen til ophør. Hun havde 
af sin sagsbehandler fået oplyst, at ifølge en intern regel for kommunens sagsbehandlere, 
skulle klienter, der var bevilget forrevalidering, ifølge kommunens praksis tilbydes et nyt 
forløb, hvis det første forløb blev afbrudt inden for den første måned. 
 
Borgmester Albert Andersen svarede den 28. marts 2011 følgende: 
 
”Jeg kan forstå, at du er uenig i dyrehandler Frede Fugls udlægning af sagen. Du må forstå, 
at kommunen har et tæt samarbejde med Frede Fugls dyrehandel, som hjælper os med at 
løse mange revalideringsopgaver. Kommunen har brug for dette samarbejde, og derfor 
ønsker vi ikke at drage de oplysninger, vi får fra ham, i tvivl. 
 
For så vidt angår din henvisning til vores interne regel, kan jeg bekræfte, at den eksisterer. 
Men der er jo tale om en intern regel. Derfor kan du ikke påberåbe dig den.” 
 
Birte Bentsen blev frustreret over svaret. Den 31. marts 2011 mødte hun op på rådhuset og 
forlangte at tale med borgmesteren. Da hun blev afvist, smed hun en pc på gulvet, væltede et 
bord og lovede, at hun ville komme tilbage senere, ”så borgmesteren kunne få et par flade”. 
Herefter forlod hun rådhuset. 
 
Den 4. april 2011 modtog Birte Bentsen en skrivelse fra Rynkeby Kommune. I den blev der 
under henvisning til episoden den 31. marts 2011 meddelt hende 3 måneders karantæne i 
forhold til personligt fremmøde på rådhuset. Ønskede hun kontakt med kommunen i denne 
periode, måtte dette ske telefonisk eller skriftligt. 
 
Birte Bentsen henvendte sig til sin gamle ven, stud.jur. Halfdan Hansen, som læste 
forvaltningsret på andet semester på universitetet. Hun bad Halfdan om at gennemgå sagen 
og vurdere, om kommunens sagsbehandling var behæftet med fejl og mangler. Endvidere 
bad hun Halfdan vurdere, om kommunen havde hjemmel til at beslutte, at hun ikke måtte 
møde på rådhuset i 3 måneder. 
 
Der ønskes på baggrund af det beskrevne hændelsesforløb en begrundet forvaltningsretlig 
stillingtagen til, hvad Halfdan Hansen kan svare. 
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Uddrag af lov om aktiv socialpolitik (aktivloven): 

§ 98, stk. 1: Kommunens afgørelser efter denne lov, bortset fra afgørelser om ydelser efter 
kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. § 95, kan, medmindre 
andet er bestemt, indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov 
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen 
behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område.  

 
stk. 2… 
 
stk. 3… 
 
stk. 4… 
 
 
Uddrag af kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(retssikkerhedsloven): 
 
§ 66, stk. 1: Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen, 

vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. 
Derfor skal en klage først afleveres til den myndighed, som har truffet 
afgørelsen….  

 
stk. 2:  Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrun-

delse for afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen. 
 

§ 67, stk. 1: Klage til det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen skal 
ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. 
Anmodning til Ankestyrelsen om optagelse af en sag til behandling efter § 57 
skal ske inden for samme frist. 

 
stk. 2:  Formanden for det sociale nævn eller formanden for beskæftigel-

sesankenævnet og chefen for Ankestyrelsen kan se bort fra, at fristerne ikke er 
overholdt, når der er særlig grund hertil. Afgørelser om at se bort fra klage-
frister og afgørelser om klagefristernes beregning kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed. 
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AO 2 
 

Bryggeriet Stjernen, der fremstillede specialøl, solgte en 70 cl. øl i en genpåfyldelig 
glasflaske, formet som en raket. Bryggeriets indkøbspris for en flaske var 6 kr. Bryggeriet 
ansøgte derfor Miljøstyrelsen om at fastsætte pantbeløbet for raketflasken til 5 kr. i medfør af 
pantbekendtgørelsens § 4. Ansøgningen var vedlagt behørig dokumentation for 
indkøbsprisen. 
 
Pantbekendtgørelsen er udstedt af Miljøministeriet med fornøden hjemmel i 
miljøbeskyttelsesloven og for en genpåfyldelig flaske på 70 cl. udgør pantbeløbet som 
udgangspunkt 3 kr., jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 2. 
 
Miljøstyrelsen meddelte den 7. februar 2011 afslag på ansøgningen med følgende 
begrundelse: ”Afslaget skyldes, at Miljøstyrelsen ikke skønner det fornødent at forhøje 
pantbeløbet fra 3 kr. til 5 kr., og har endvidere lagt vægt på, at bryggeriet tidligere er idømt en 
bøde for overtrædelse af pantbekendtgørelsen. Afgørelsen er truffet i medfør af 
pantbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed.” 
 
Bryggeriets direktør var utilfreds med denne afgørelse, og bryggeriet anlagde retssag mod 
Miljøstyrelsen med påstand om, at afgørelsen tilsidesættes som ugyldig, og at retten 
fastsætter pantbeløbet til 5 kr., samt at sagsøgte skal betale erstatning for et nærmere opgjort 
beløb. Miljøstyrelsen påstod frifindelse. I forhold til erstatningspåstanden blev tabsopgørelsen 
ikke bestridt, men styrelsen bestred, at der skulle være et ansvarsgrundlag og anså i øvrigt 
tabet for ikke at være påregneligt. 
 
I en anden sag ansøgte landets største flaskeproducent, Glas og flasker A/S, Miljøstyrelsen 
om, at en glasflaske, man overvejede at sætte i produktion, blev fritaget for pant. I 
ansøgningen henviste virksomheden til pantbekendtgørelsens § 17 og oplyste, at flasken var 
så billig at producere (ca. 1/5 af sædvanlige produktionsomkostninger), at det var unødig 
håndtering, at flasken skulle undergives reglerne om pant og returnering. Miljøstyrelsen 
meddelte den 4. marts 2011, at ansøgningen ikke ville kunne imødekommes. Som 
begrundelse anførte styrelsen: ”Styrelsen har, jf. pantbekendtgørelsens § 17, skønnet, at 
hensynet til at fastholde bekendtgørelsens hovedregel om, at flasker skal genanvendes, vejer 
tungt. Hertil kommer, at Glas og flasker A/S er kendt for at forsøge at udkonkurrere de små 
producenter af flasker.” Flaskeproducenten anlagde retssag mod Miljøstyrelsen og påstod 
principalt, at Miljøstyrelsen tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren meddeles den ansøgte 
fritagelse for pant, subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling i Miljøstyrelsen. Der 
nedlagdes endvidere påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for tiden indtil 
tilladelse meddeles. Miljøstyrelsen påstod principalt sagen afvist, da der er tale om en 
forhåndsbesked og ikke en afgørelse, subsidiært frifindelse. 
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Der ønskes en stillingtagen til de forvaltningsretlige problemer, de to hændelsesforløb giver 
anledning til, samt en stillingtagen til, hvilket udfald det kan forventes, at de to retssager vil få. 
 
Det lægges ved besvarelsen til grund, at kravene til sagsbehandlingen er overholdt. 
 
Bilag: Uddrag af pantbekendtgørelsen. 
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Uddrag af bekendtgørelse om pant på og indsamling mv. af emballager til visse 
drikkevarer 
 
Bemærk: bekendtgørelsen er delvist konstrueret 
 
§ 3. Enhver, som markedsfører emballage med drikkevarer, skal ved salg, udlevering eller 
overdragelse opkræve pant for emballagen, jf. dog § 17. 
Stk. 2. Panten, der er fastsat efter indstilling fra brancheorganisationerne for øl- og 
læskedrikkeproducenter, udgør (inklusiv moms) følgende, jf. dog § 4: 
1) Plastemballage på ikke over 99 cl., 1,50 kr. 
2) Genpåfyldelig glasemballage over 50 cl., herunder for Dansk Standard DS 53:1967 
ølflaske 70 cl. 3,00 kr. 
3) Anden emballage på ikke over 99 cl. 1,00 kr. 
4) Emballage over 99 cl. 3,00 kr. 
 
§ 4. Hvis indkøbsprisen på en genpåfyldelig emballage inklusiv pant eller depositum til 
produkt- eller emballageleverandøren overstiger de i § 3, stk. 2, fastsatte pantsatser, 
meddeler Miljøstyrelsen efter ansøgning tilladelse til at forhøje panten som angivet i nr. 1-
3: 
1) Hvis indkøbsprisen på emballagen er større end eller lig med 5 kr. (inklusiv moms) og 
mindre end 10 kr. (inklusiv moms) fastsættes panten til 5 kr. (inklusiv moms) 
2) … 
3)… 
 
§ 17. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fritage for, at en producent opkræver pant for 
emballagen. 
 
§ 117. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed. 
 
§ 118. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde. 
 
 


