
AO 1 – Rettevejledning sommeren 2002 

 

 

 

1. Økonomiudvalgets kompetence 

 

Løn- og personaleforhold hører under økonomiudvalget, men der er ikke tale om en 

selvstændig kompetence i forhold til kommunalbestyrelsen, jf. Forvaltningsret – almindelige 

emner, s. 41 f. og Forvaltningsret – sagsbehandling, 4. udg., s. 49 ff. (5. udg. . s. 45 ff.). 

Særligt vigtige beslutninger antages at skulle forelægges for kommunalbestyrelsen, jf. 

Forvaltningsret – Sagsbehandling, 4. udg. s. 51 (5. udg. s. 46). Eksemplet vedrørende 

ansættelse af kommunaldirektøren er ikke nævnt i pensum og argumentationen må derfor 

være afgørende. (Det antages, at ansættelse af kommunaldirektøren er en beslutning, der har 

så stor betydning for kommunens fremtid, at den skal træffes af kommunalbestyrelsen). Da 

mindretallet ikke forlanger sagen indbragt, behøver man ikke nævne standsningsretten i 

kommunestyrelseslovens § 23. 

 

2. Inhabilitet 

 

At Jørgen Kraft og Lise Stille begge er medlem af  borgerpartiets vælgerforening medfører 

ikke, at Jørgen Kraft er inhabil vedrørende ansættelsessagen (politisk/ideelt betonet 

interesse).Der foreligger endvidere ikke oplysninger om venskab eller forhold mellem de to, 

som kunne medføre inhabilitet. Man kan eventuelt tilføje, at den omstændighed, at 

beslutningen om ansættelse af Lise Stille er båret af medlemmerne af borgerpartiets flertal 

ikke giver grundlag for at antage, at der skulle være varetaget ulovlige partipolitiske 

interesser. 

 

Jens Ro er derimod formentlig inhabil, idet det antages, at kommunalt ansatte som 

udgangspunkt må anses for inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af sager 

vedrørende deres foresatte. Det samme må da formentlig gælde i det foreliggende tilfælde, 

hvor afgivelse af indstilling er omfattet af forvaltningslovens § 3, stk.3, ”medvirke ved 

behandlingen af den pågældende sag”. Han er dog vanskelig at erstatte, da Lise Stille er 

økonomidirektør og ansøger til en stilling, som evt. vil gøre hende til overordnet i 

centralforvaltningen, jf. forvaltningslovens § 4, stk. 1, men man kunne måske have overvejet 



at afgøre sagen uden egentlig indstilling alene på grundlag af en sagsfremstilling. Dermed 

ville faren for usaglig påvirkning være reduceret, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 2, ”den 

pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen”. Det er dog tilstrækkeligt, hvis 

de studerende kan identificere inhabilitetsproblemet. Jf. Forvaltningsret – sagsbehandling, 

4.udg., s. 79 og s. 94 f. (5. udg. s. 78 f. og s. 97). 

 

3. Ytringsfrihed 

 

Hvis begrænsningen i adgangen til at udtale sig til medierne om kommunale forhold kun 

omfatter udtalelser på myndighedens vegne er vilkåret om samtykke fra borgmesteren lovligt, 

idet han som den øverste daglige leder af administrationen, jf. kommunestyrelseslovens § 31, 

stk. 2, 1. pkt. må være kompetent til at tage stilling hertil, medmindre kommunalbestyrelsen 

bestemmer andet. Jf. Forvaltningsret – sagsbehandling, 4. udg., s. 223 (5. udg., s. 259). 

 

4. Aktindsigt 

 

Da brevet af 9. februar 2002 fra Lise Stille må anses for et dokument i en ansættelsessag, jf. 

offentlighedslovens § 2, stk. 2, 1. pkt., er det undtaget fra retten til aktindsigt. Det forhold at 

den pågældende selv har udtalt sig til pressen, giver ikke i sig selv hjemmel til at meddele 

aktindsigt, og udtalelsen om, at kommunen må tage stilling til spørgsmålet om udlevering af 

brevet kan næppe opfattes som et samtykke hertil. Kommunens afslag under henvisning til 

manglende hjemmel er dog for vidtgående, idet der er mulighed for meroffentlighed, jf. 

princippet i  § 4, stk. 1, 2. pkt., med mindre andet følger af regler om tavshedspligt. Der er 

pligt til at overveje spørgsmålet om meroffentlighed, hvilket er særligt nærliggende på grund 

af den offentlige omtale af brevet. Da der ikke er noget der tyder på, at brevet indeholder 

tavshedsbelagte oplysninger, kan det ikke afvises, at der – evt. efter høring af Lise Stille – 

kunne være meddelt meroffentlighed i brevet. Svarfristen i § 16, stk. 2, er i øvrigt overskredet. 

 

Begrundelsen for afslaget opfylder ikke kravene til indholdet af en begrundelse jf. 

forvaltningslovens § 24, ligesom begrundelsen er misvisende jf. ovenfor. 

 

Jf. Forvaltningsret – sagsbehandling, 4. udg., s. 212 f. og s. 251 ff. (5. udg., s. 244 f. og  s. 238 

vedr. de nye regler i offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 og § 16, stk. 3, samt s. 

288 ff.). 



 

5. Tilsynsrådets reaktion 

 

Der er ikke egentlig klageadgang til tilsynsrådet, men da der ikke er nogen klageinstans 

vedrørende ansættelsessagen, jf. offentlighedslovens § 15, stk. 2, må rådet forventes at tage 

sagen op ex officio og pålægge kommunen at tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed. 

Økonomiudvalget er omfattet af tilsynsrådets kompetence jf. kommunestyrelseslovens § 61, 

stk. 6. Pålægget er dog ikke i sig selv en sanktion, men teoretisk kan tvangsbøder ikke 

udelukkes.  Da tilsynet er et legalitetstilsyn, kan tilsynsrådet ikke forventes at tage stilling til, 

om der burde være meddelt meroffentlighed.  

 

Tilsynsrådet kan vurdere de retlige spørgsmål vedrørende ansættelsessagen nævnt under 1 – 3 

og kan udtale sig om disse spørgsmål, idet tilsynsrådet er kompetent vedrørende 

offentligretlige spørgsmål også i personalesager. Tilsynsrådet har dog ikke grundlag for at 

anvende sanktioner, idet sagen er afsluttet med, at John Strid har modtaget tilbuddet om 

ansættelse. Da beslutningen således er bragt til udførelse, er der ikke mulighed for 

annullation, jf. kommunestyrelseslovens § 61, stk. 1. Det er i øvrigt tvivlsomt, om nogen af 

manglerne kan bevirke ugyldighed, idet kompetencemanglen vel ikke kan betegnes som 

åbenbar, selv om Strid er juridisk kontorchef, og inhabiliteten kan ikke antages at have haft 

betydning i forhold til den beslutning, der nu er truffet, efter at Lise Stille har trukket sig, idet 

Strid var den eneste anden ansøger. Jf. Kommunalret, s. 74 f., s. 78 f., s. 81 ff., s. 88 ff. og 

Forvaltningsret – sagsbehandling, 4. udg., s. 213 f. og s. 191 ( 5. udg., s. 246 og s. 219 f.). 



 Rettevejledning – AO 2 - sommereksamen 2002 

 

Begrundelse 

Såvel afgørelsen fra Bevillingsnævnet som afgørelsen fra kommunalbestyrelsen skal ledsages 

af en begrundelse, jf. fvl. ' 22. Bevillingsnævnet anfører den relevante lovbestemmelse i sin 

begrundelse, men derudover kun som hovedhensyn lovens egne ord samt en henvisning til de 

vejledende retningslinier fra kommunalbestyrelsen. Begrundelsen indeholder ikke nogen 

opregning af de faktiske omstændigheder, der har været af betydning for den trufne afgørelse. 

Kommunalbestyrelsens stadfæstelse af afgørelsen er slet ikke begrundet, og den medfølgende 

skrivelse bygger på en klart forkert forståelse af fvl. '' 22 og 24. Begge afgørelser lider således 

af klare begrundelsesmangler. 

 

Jf. Sagsbehandling, 4. udg., pp. 246-260. 

 

Lighedsgrundsætning/magtfordrejning 

Afgørelsen i den konkrete sag er utvivlsomt anderledes end afgørelser i tidligere lignende 

sager, jf. kommunens kommentarer til advokathenvendelsen. Dette kan imidlertid være 

lovligt, hvis der er saglige grunde til forskelsbehandlingen, men selve forskelsbehandlingen 

vil i praksis medføre, at bevisbyrden for, at der foreligger sådanne saglige grunde, flyttes til 

forvaltningen (jf. f.eks. U 1958.455). Spørgsmålet er derfor, om kommunen har løftet denne 

bevisbyrde. Det forhold, at en plausibel forklaring på praksisfravigelsen først fremkommer, 

efter at man dels har givet en mangelfuld begrundelse og derefter decideret afviser at give en 

egentlig begrundelse, vækker i sig selv mistanke om, at der er tale om en 

skinforklaring/facadelegitimation. Endvidere må det inddrages i vurderingen, om den faktisk 

anførte forklaring er lovlig, jf. nedenfor, hvilket er tvivlsomt. Alt i alt vil det være mest 

nærliggende at konkludere, at der ikke foreligger dokumentation for, at den skete 

forskelsbehandling er sagligt begrundet, hvorfor der for så vidt er tale om magtfordrejning, 

selv om det ikke er muligt ud fra opgavens oplysninger at identificere, hvad det egentlige 

motiv til afslaget er. 

 

Jf. Almindelige emner, 3. udg., pp. 118-119, 187-191, 210-212, 398-399. 

 

Praksisændring 



Restaurationslovens ' 28, stk. 4, er en særdeles vag og elastisk lovbestemmelse på grænsen til 

et egentligt frit skøn. Kommunen har i sin restaurationsplan fastlagt nogle overordnede 

vejledende retningslinier for, hvordan denne skønsmæssige kompetence skal anvendes. Da 

planen er vedtaget i kommunalbestyrelsen og dermed formentlig også offentliggjort, må den 

tillægges en vis retskildeværdi i den forstand, at borgerne må kunne regne med, at konkrete 

afgørelser på restaurationsområdet vil være i overensstemmelse med planen. Dette betyder 

imidlertid ikke, at bevillingsmyndighederne ikke kan ændre praksis generelt inden for lovens 

og planens rammer, hvilket også er hvad kommunen påberåber sig er sket. En sådan 

praksisændring skal imidlertid være sagligt begrundet. Det forekommer her ikke særligt 

overbevisende, at netop virksomheder uden alkoholbevilling skulle undergives en strengere 

praksis end virksomheder med alkoholbevilling, når henses til opregningen af relevante 

hensyn i restaurationslovens ' 28, stk. 4, og da det i øvrigt ikke angives, hvilke konkrete 

hensyn, der har begrundet den påstående ændring. Dertil kommer, at ændringer ikke er i 

overensstemmelse med kommunens egen restaurationsplan, som udtrykkeligt fremhæver 

fastfood-restauranter (som pizzabarer hører under) i restaurationsgader som typer af 

virksomheder, der kan få natbevilling. Endelig fremgår det ikke, om afslaget rent faktisk er 

udtryk for en generel praksisændring, idet der ikke anføres andre eksempler på virksomheder, 

der har fået afslag på baggrund af den nye praksis.  

 

Det er således tvivlsomt, om der overhovedet foreligger en generel praksisændring, og selv 

hvis dette er tilfældet, må denne praksisændring formentlig betragtes som ulovlig inden for de 

rammer, som loven og restaurationsplanen angiver. 

 

Jf. Almindelige emner, 3. udg., pp. 110-120. 

 

Restaurationsplanens virkning i forhold til Bevillingsnævnet 

Bevillingsnævnets kompetence i bevillingssager efter restaurationsloven er en delegeret 

kompetence, jf. restaurationslovens ' 10, stk. 3. Kommunalbestyrelsen fungerer desuden som 

rekursorgan i forhold til Bevillingsnævnets afgørelser. Der kan derfor ikke være betænkeligt, 

at kommunalbestyrelsen sammen med delegationen til Bevillingsnævnet fastsætter nogle 

overordnede retningslinier for nævnets arbejde, idet sådanne retningslinier må anses for at 

være udtryk for kommunalbestyrelsens praksis på området, som vil blive fulgt i evt. 

rekurssager. Dog må sådanne retningslinier ikke udelukke et individuelt skøn i den enkelte 

sag, men dette er heller ikke tilfældet, idet retningslinierne dels er karakteriseret som 



vejledende, og dels er så bredt formuleret, at der under alle omstændigheder er mulighed for 

et konkret skøn inden for retningsliniernes rammer. Retningslinierne er således ikke ulovlige 

og skal lægges til grund for Bevillingsnævnets afgørelser. 

 

Jf. Sagsbehandling, 4. udg., pp. 52-58, og Almindelige emner, 3. udg., pp. 15-16. 

 

Erstatningsspørgsmålet 



Hvis det antages, at afslaget på natbevilling er udtryk for usaglig forskelsbehandling, må afslaget 

betragtes som ugyldigt. Det er endvidere sandsynligt, at Mohammed ville have opnået 

natbevillingen, såfremt den usaglige forskelsbehandling ikke havde været til stede, idet der ikke er 

anført saglige hensyn, der kunne føre til andet resultat. Udgangspunktet er derfor, at Mohammed 

har krav på erstatning for det lidte tab (jf. U 1977.495H). Da tabet imidlertid kan  skyldes andre 

årsager end det ugyldige afslag (dårlig forretningsførelse, ændrede konjunkturer etc.), vil 

erstatningen formentlig blive fastsat skønsmæssigt til et lavere beløb, jf. ovennævnte dom. 

 

Jf. Almindelige emner, 3.udg., pp.  503-504.  

 

 



Rettevejledning til AO 3 om Arne Andersens bustilladelser sommeren 2002 
 
1.Formelle mangler 

 

1.1. Indhentelse af oplysninger 

Som opgaven er formuleret forudsættes det, at der ikke er problemer omkring indhentelsen af 

oplysningerne om den offentlige gæld. Dette spørgsmål skal derfor ikke diskuteres. Såfremt det 

anføres, at FVL § 28, stk. 3 er overholdt, er det naturligvis i orden. 

 

1.2. Kontradiktion 

I fornyelsessagen ved Arne Andersen (AA) fra ansøgningsskemaet, at oplysningerne indhentes. 

Dette betyder, at AA er bekendt med at oplysningerne indgår i sagen, jf. FVL § 19, stk. 1, 

hvorfor der ikke er pligt til partshøring. Se Sagsbehandling, 4. udgave s. 166 (5. udgave, s. 

185). Såfremt det anføres, at der er pligt til partshøring, da AA ikke kender indholdet af de 

indhentede oplysninger om størrelsen af gælden og dennes sammensætning, bør det dog ikke 

regnes for en fejl. 

I tilbagekaldelsessagen ved AA end ikke, at sagen verserer, hvilket i sig selv er en mangel, jf. 

Sagsbehandling s. 165 (5. udg. s. 184). Det kan endvidere bemærkes, at den offentlige gæld har 

forskellig betydning i de to situationer, idet den ved fornyelse er afgørende (retsanvendelse), 

hvorimod ved tilbagekaldelse er der tale om et skøn (endvidere er der forskel på størrelsen af 

den gæld, der har betydning). 

 

1.3. Begrundelsespligten 

I fornyelsessagen er begrundelsen tilstrækkelig, da lovens § 12, stk. 2 indeholder en absolut 

regel. 

I tilbagekaldelsessagen er begrundelsen derimod mangelfuld, da lovens § 14 indebærer et skøn, 

og hovedhensynene skal angives, hvilket ikke er sket, jf. FVL § 22, jf. § 24, stk. 1, 2. pkt. Se 

Sagsbehandling s. 254 (5. udg. s. 291). 

 

1.4. Vejledning om domstolsprøvelse 

Efter FVL § 26 skal der vejledes om fristen for den særlige domstolsprøvelsesadgang, hvilket 

ikke er sket. Se Sagsbehandling s. 265-66 (5. udg. s. 304-05).  Forholdet har dog ikke haft 



betydning. 

 

1.5. Aktindsigt 

Begæringen er fremsat efter at afgørelser er truffet, og har derfor ikke betydning for 

afgørelsernes gyldighed.  

Det er en fejl, at aktindsigt er nægtet i de interne regler, da disse er et såkaldt skuffecirkulære, 

som ganske vist er et internt arbejdsdokument, jf. OFL § 7, men er undergivet aktindsigt i 

medfør af OFL § 8 nr. 4. Se Sagsbehandling s. 204 (5. udg. s. 233). 

 

2. Indholdsmæssige mangler 

 

2.1. Fornyelsessagen 

Afslaget er materielt korrekt, da lovens § 12, stk.2 ikke indebærer noget skøn, men indeholder 

en absolut regel om, at hvis den offentlige gæld er over 50.000 kr. kan der ikke udstedes 

tilladelse.  

 

2.2. Tilbagekaldelsessagen 

Det kan indledningsvist bemærkes, at der er tale om en tidsbegrænset tilladelse, og at 

tilbagekaldelsen er lovreguleret. Lovens § 14 betyder, at tilbagekaldelsen beror på et skøn, hvor 

der altså kan, men ikke skal, ske tilbagekaldelse, hvis den offentlige gæld er større end 100.000 

kr. 

Spørgsmålet er, om retsgrundsætningerne for skønsudøvelsen er overholdt, og særlig interesse 

har magtfordrejningslæren og kravet om lighed. Man kan også rejse spørgsmålet om der er tale 

om skøn under regel, men opgaveteksten leder dog ikke naturligt tanken i denne retning, men 

afgørelsens mangelfulde begrundelse gør, at der er plads for sådanne overvejelser 

 

Det er nærliggende at rette hovedfokus på afvigelsen fra de interne regler for afvejningen. Det 

må anses anerkendt, at sådanne regler – om end de er interne – er en del af domstolenes 

bedømmelsesgrundlag. Se Alm. Emner, 3. udgave, s. 110-14 og 118-20. De interne regler 

betyder i den foreliggende situation, hvor virksomhedsgælden udgør mindre end 90 % af den 

samlede offentlige gæld, at der ikke bør ske tilbagekaldelse. En ubegrundet enkeltstående 

afvigelse fra de interne regler er et brud på en lighedsgrundsætning, jf. Alm. Emner s. 119, 212-



16 og 348. Det fremgår af sagens oplysninger, at de interne regler fortsat er gældende, hvorfor 

et synspunkt om generel praksisændring ikke er relevant. Den manglende begrundelse 

understreger risikoen for at der er tale om en ubegrundet afvigelse fra praksis, og levner også 

plads for overvejelser om at der er tale om varetagelse af usaglige hensyn. Myndigheden har 

bevisbyrden for, at der er tale om en sagligt begrundet afvigelse fra praksis, jf. 

Forvaltningsretlig materialesamling, dec. 2000, s. 83 og U 1954.571. 

 

 

3. Retssagen 

 

3.1. Prøvelsesintensiteten 

 Flere forhold bevirker, at der er tale om en tilbundsgående prøvelse. I fornyelsessagen er der 

tale om prøvelse af retsanvendelse, og selvom der er begået en formel fejl får denne ingen 

selvstændig betydning, da afgørelsen er materielt korrekt.  

Endvidere bevirker den særligt regulerede domstolsprøvelsesadgang, at prøvelsen må formodes 

at være tilbundsgående, både hvad angår fornyelsessagen og tilbagekaldelsessagen, jf. Alm. 

Emner s. 368. I  tilbagekaldelsessituationen er domstolsprøvelsen under alle omstændigheder 

intensiv, se Alm. Emner s. 438, hvilket afgørelsens intensitet samt de begåede formelle fejl 

også tilsiger. At tilbagekaldelseshjemlen levner forvaltningen et skøn er derfor ikke afgørende. 

Se i øvrigt Materialesamlingen s. 264 med henvisninger om situationer, hvor 

væsentlighedsvurderingen ingen rolle spiller, samt Alm. Emner s. 338-43 om prøvelse af 

hjemmelsspørgsmål og s. 356-60 om fejls betydning for prøvelsesintensiteten. 

 

3.2. Retssagens udfald. 

Der er ikke grundlag for at tilsidesætte afslaget på fornyelsen, da afgørelsen er materielt 

korrekt. 

Derimod må afgørelsen om tilbagekaldelse annulleres som ugyldig, både som følge af formelle 

mangler(begrundelses- og kontradiktionsmanglen) og som følge af tilsidesættelsen af de interne 

regler og dermed lighedsgrundsætningen. 

Retten bør tillægge søgsmålet suspensiv virkning for tilbagekaldelsen, og kan gøre det for 

fornyelsen, men her fremtræder afgørelsen klart rigtig, se Alm. Emner s. 314-15. 

 



 


