
Vejledning vedrørende bedømmelse af 24-timersopgave i forvaltningsret  
(februar 2014) 

 

Se til opgavens problemstillinger: 

Forvaltningsret – almindelige emner, 5. udgave, s. 271 -280 (interne regler og pligtmæssigt skøn) 
og som almindelig baggrund s. 128 – 147 (forvaltningens interne regler). 

Forvaltningsretlig materialesamling, august 2013, emne 2, disposition 2 (afvejningen af lovlige 
hensyn) med tilhørende materiale.  

Besvarelsen må maksimalt fylde 5 sider á 2400 anslag pr. side. 

Det er tilstrækkeligt, at besvarelsen er blot nogenlunde dækkende for den rejste problemstilling. 

Om svarene på de spørgsmål, som skal inddrages i besvarelsen, kan kort anføres følgende: 

Argumenterne for anvendelse af interne regler er især hensynet til konsekvens og forudseelighed 
samt administrative hensyn. Det er lettere at ”styre” praksis, når der anvendes interne regler, 
hvad der især er vigtigt, hvor der skal træffes afgørelse i et stort antal enkeltsager. Reglerne kan 
være formulerede retningslinjer, generelle tjenestebefalinger eller bero på administrativ praksis. 
Imod anvendelse af interne regler taler, at interne regler i større eller mindre udstrækning kan 
udelukke relevante saglige hensyn fra at blive inddraget i afvejningen (sagens særlige 
omstændigheder). De nævnte hensyn kan have forskellig vægt inden for forskellige 
lovgivningsområder. 

Grundsætningen om det pligtmæssige skøn er lagt til grund i ombudsmandspraksis og i en del 
domme. FOB 1977.129 illustrerer, hvordan ufravigelige ”praksisregler” let kan føre til udelukkelse 
af relevante saglige hensyn. Et eksempel er også U1983.349 H, hvor Højesterets flertal 
underkendte et afslag på kontanthjælp, fordi der ikke var skønnet. U1993.307 H er omvendt et 
eksempel på, at formodningen imod afskæring af skønnet ved interne regler kan bortfalde, hvor 
de nævnte argumenter for anvendelse af interne regler er særligt tungtvejende. I kommentaren til 
dommen, som vedrørte tildeling af hyrevognsbevillinger, fremhæves det således bl.a., at 
administrative hensyn, behovet for forudseelighed og lighedsbetragtninger talte for udformningen 
af en præcis regel på dette område, hvor de bedst kvalificerede skulle findes blandt et stort antal 
ansøgere. 

Ombudsmandsudtalelsen FOB 1977.129 og dommen U 1983.349 H synes grundlæggende at være 
på samme linje. Ud fra dommen U 1993.307 H kan måske illustreres, at domstolene giver en vis 
prioritet til konsekvens og administrative hensyn, mens ombudsmanden lægger mere vægt på 
individualisering. Dommen U 2009.2405 H, der ikke er med i materialesamlingen, men alligevel 
skal inddrages, peger i samme retning. 


