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Rettevejledning  AO 1 

 

1. Kommunalfuldmagten 

 

 

Kommunerne har traditionelt kunnet varetage eller støtte aktiviteter af kulturel karakter inden 

for rammerne af kommunalfuldmagten. En del områder er lovregulerede, jf. musikloven, 

teaterloven og museumsloven. Det antages imidlertid ikke, at denne lovgivning udtømmende 

gør op med kommunernes mulighed for at varetage eller støtte aktiviteter inden for de 

pågældende områder. Museumsloven forudsætter, at kommunerne kan varetage 

museumsopgaver, dvs. kommunen kan drive museer i eget regi eller yde tilskud til private 

museer. 

 

Lokalitetsprincippet kræver, at der er en kommunal interesse i museet. Dette krav må antages at 

være opfyldt, da Lilleby Museum er et museum for lokal billedkunst. Der er endvidere ingen 

problemer i relation til kravet om, at en kommune er afskåret fra at regulere det nærmere 

kunstneriske indhold. 

 

Det er endvidere et krav, at museet ikke har erhvervsøkonomisk formål. Dette krav er ligeledes 

opfyldt, da det er oplyst, at fonden ikke er erhvervsdrivende og skal hvile i sig selv. 

 

Sammenfattende må det derfor konkluderes, at tilskuddet er lovligt ud fra 

kommunalfuldmagtsreglerne. 

 

Jf. Kommunalret, s. 41 f., s 23 ff. Og s. 34. 

 

2. Inhabilitet, mv. 

 

Man kan rejse det spørgsmål, om Hans Grøn var inhabil ved sagens behandling i 

økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen. Det antages i almindelighed, at hvis et 

kommunalbestyrelsesmedlem er indvalgt i ledelsen for en forening, fond, mv., foreligger der 

ikke inhabilitet, hvis det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem er udpeget af 
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kommunalbestyrelsen med henblik på at varetage kommunalbestyrelsens interesser. I så fald 

foreligger der ikke nogen interessekonflikt. En interessekonflikt vil derimod foreligge, hvis 

kommunalbestyrelsen udøver tilsyn eller kontrol med den private institution. 

 

Da det er oplyst i opgaven, at det fremgår af fondens vedtægter, at den til enhver tid siddende 

borgmester i Lilleby Kommune er medlem af bestyrelsen, og at dette skyldtes en opfordring fra 

kommunen, må man gå ud fra, at borgmesteren er medlem for at varetage kommunale 

interesser. Der er endvidere ikke tale om tilsyn eller kontrol. Der foreligger derfor ikke 

inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 (eller nr. 5). Konsekvensen heraf er, at 

borgmesteren ikke var inhabil ved behandlingen af sagen i økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen. Han burde derfor have deltaget i sagens behandling i økonomiudvalget.  

 

Jf. Forvaltningsret, sagsbehandling, s. 87 f. 

 

3. Afstemningsproceduren 

 

Forslaget om at knytte visse vilkår til bevillingen er et ændringsforslag og betegner sig også 

som et sådant (det sidste er dog ikke afgørende). Efter almindelige uskrevne regler skal et 

ændringsforslag sættes til afstemning før hovedforslaget. Fejlen bevirker, at 

kommunalbestyrelsens beslutning er behæftet med en procedurefejl. Fejlen har formentlig haft 

betydning for beslutningen, idet det er oplyst under statsamtmandens behandling af sagen, at to 

af de ni medlemmer, der udgjorde flertallet ville have stemt for ændringsforslaget. 

 

Jf. Forvaltningsret, sagsbehandling, s. 274. 

 

(Man kan ikke kræve, at de studerende kender normalforretningsordenens § 11). 

 

4. Kan statsamtmanden forventes at anvende retsmidler ? 

 

Der er ikke rekurs til tilsynsmyndigheden, som handler ex officio jf. ksl. § 48 a. Klagen 

medfører derfor ikke i sig selv nogen pligt for statsamtmanden til at tage sagen op, men da 

tilsynet er pligtmæssigt, er det relevant, at statsamtmanden tager sagen op til behandling. 
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En kommunalbestyrelses beslutning kan som udgangspunkt annulleres, hvis den er i strid med 

lovgivningen jf. § 50 a, stk. 1. Begrebet lovgivningen omfatter også uskrevne regler, herunder 

afstemningsreglerne vedrørende kollegiale organer. Da tilskuddet er udbetalt, er beslutningen 

dermed bragt til udførelse, og i denne situation kan den kun annulleres, hvis de tre betingelser 

nævnt i § 50 a, stk. 1, er opfyldt. Dette er ikke tilfældet, da der ikke foreligger en skriftlig 

begæring fra en part. 

 

Da kommunalbestyrelsen endvidere ikke umiddelbart lider noget tab ved udbetalingen af 

tilskuddet, selvom det er sandsynligt, at der ville være blevet knyttet vilkår til tilskuddet, hvis 

den korrekte afstemningsprocedure var anvendt, er det ikke nødvendigt at gå nærmere ind på 

spørgsmålet om anlæggelse af erstatningssag/bod i medfør af ksl. § 50 c. 

 

Man må derfor gå ud fra, at statsamtmanden vil begrænse sig til at udtale sig vejledende i 

overensstemmelse med det under pkt. 1 – 3 anførte jf. ksl. § 50. 

 

Jf. Kommunalret s. 83 f., s. 93 ff., s. 105 ff., s. 118 og s. 88. Forvaltningsretlig 

materialesamling, 2004, emne 6 – 10, s. 746 ff. Det bemærkes, at bogen henviser til regelsættet, 

der var gældende til 2004, men at pensum omfatter de nugældende regler jf. 

materialesamlingen, og at der ikke på de relevante punkter er indholdsmæssige forskelle. 

 

5. Spørgsmålet om genoptagelse og ændring af beslutningen 

 

Procedurefejlen er næppe graverende nok til at bevirke ugyldighed i forhold til beslutningen om 

udbetaling af tilskuddet. Spørgsmålet om en ændring, således at der knyttes vilkår til tilskuddet, 

må derfor afgøres ud fra en afvejning efter reglerne om tilbagekaldelse. Der vil kun 

undtagelsesvist kunne foretages en ændring til ugunst for adressaten. Da der ikke er sket 

ændringer i de faktiske forhold, og da der ikke foreligger specielt tungtvejende grunde vil 

ændringen næppe kunne foretages efterfølgende. Spørgsmålet om ugyldighed/tilbagekaldelse er 

forholdsvis vanskeligt, hvorfor der bør tages hensyn hertil ved  bedømmelsen. 

 



 4

Jf. Forvaltningsret, sagsbehandling, s. 348 og Forvaltningsret, almindelige emner, s. 469 f. og s. 

442 ff. 
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   Rettevejledning AO 2 
      
 
 
 

I. Var ministeren berettiget til at meddele en konkret tjenestebefaling til 
Kunststøttenævnet? 
  
Kunststøttenævnet er efter loven et uafhængigt nævn med en originær kompetence. 
Dette indebærer, at ministeren antages at være afskåret fra at udstede konkrete 
tjenestebefalinger til nævnet vedrørende såvel materielle som formelle spørgsmål, jf. 
Almindelige emner, 3. udgave, s. 32 f. 
 
Opgaven giver anledning til at stille spørgsmål ved, om denne begrænsning, der typisk 
er begrundet i hensynet til pågældende nævns uafhængige stilling i forhold til 
ministeren, også gælder i relation til personalebeslutninger som eksempelvis 
ansættelse af sekretariatsmedarbejdere. 
 
Da Kunststøttenævnet har en selvstændig bevilling på finansloven og da det fremgår af 
anmærkningerne til denne, at det er nævnet der ansætter og afskediger det 
administrative personale, må det – selvom situationen er atypisk - formentlig antages, 
at hensynet til nævnets uafhængighed fører til, at ministeren er afskåret fra at meddele 
den omhandlede konkrete tjenestebefaling. Det gør ikke nogen forskel, om det måtte 
blive lagt til grund, at ministeren har adgang til at fastsætte nævnets forretningsorden. 
Der er derimod intet til hinder for, at ministeren udtaler sig vejledende. 
 
Det må tillægges en plusværdi, hvis der i opgaven redegøres for, at situationen 
adskiller sig fra den ikke ualmindelige situation, at det er det pågældende ministerium, 
der stiller sekretariatsbistanden til rådighed - et forhold, som studenterne ikke kan 
forudsættes at være bekendt med.  
 
 
II. Var afslaget på Yildis Mekkas behæftet med en retlig mangel? 
 
Ansættelse af personale i den offentlige sektor - og afslag herpå - herunder af 
overenskomstpersonale, beror på en skønsmæssig beslutning, der er underlagt bl.a. 
magtfordrejningsgrundsætningen/læren om de saglige hensyn. Se herved Almindelige 
emner, 3. udgave, s. 189 ff. og s. 193.  
 
Der kan næppe herske større tvivl om, at Kunststøttenævnet ikke lovligt kan lægge 
vægt på en ansøgers/Yildis Mekkas religiøse tilhørsforhold som sådan, jf. herved 
grundlovens § 67 og § 70.  
Se Almindelige Emner, 3. udgave, s. 208 ff.  
 
Det er dog ikke udelukket, at en fundamentalistisk indstilling til islam - eller en anden 
særlig religiøs overbevisning - efter omstændighederne kan virke negativt ind på evnen 
til at medvirke til en saglig behandling af nævnets sager, herunder eksempelvis ved 
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vurdering af den kunstneriske kvalitet af kunstneres arbejder, som har seksuelt eller 
religiøst prægede motiver som genstand.  
 
Der er imidlertid ikke belæg for, at sådanne følgevirkninger foreligger i forhold til Yildis 
Mekka. Således fremgår det af opgaven, at Yildis blot er troende muslim, og at hun 
holder sin tro som et rent privat anliggende, der ikke har påvirket hendes 
arbejdsfunktioner i Kulturministeriet, som hun tværtimod har varetaget til ministeriets 
fulde tilfredshed. Hertil kommer det supplerende forhold, at Yildis alene deltager i 
forberedelsen af de omhandlede sager.  
 
Opgaven giver heller ikke belæg for, at en ansættelse af Yildis skulle føre til - 
driftsforstyrrende - samarbejdsproblemer i forhold til de øvrige medarbejdere i 
sekretariatet. Tværtimod fremgår det, at de 2 medarbejderrepræsentanter i 
ansættelsesudvalget anbefaler en ansættelse af Yildis.  
Tilsvarende er der heller intet belæg for, at man i kunstverdenen skulle reagere 
negativt på en ansættelse af Yildis. 
 
Samlet må det derfor antages, at nævnets begrundelse for ikke at ansætte Yildis 
Mekka, der efter nævnets egen opfattelse i øvrigt er den bedst kvalificerede til 
stillingen, ikke er lovlig. 
 
Skulle nogle nå til det resultat, at der er et sagligt grundlag for afslaget, må man være 
opmærksom på, at hensynet bag grundlovens bestemmelser om religionsfrihed er et 
pligtmæssigt modhensyn, som – i hvert fald efter ombudsmandens opfattelse - 
antagelig må tillægges en ikke ubetydelig vægt. Almindelige emner, 3. udgave, s. 206 
f. og s. 215.   
 
 
 
III. Ugyldighed?   
 
Ved vurderingen af, om afslaget på Yildis Mekkas ansøgning er ugyldig - med den 
virkning, at hun enten indsættes i stillingen eller oppebærer løn indtil mangelfri 
afskedigelse - må der først tages stilling til, om betingelserne for ugyldighed 
overhovedet er til stede. Almindelige emner, 3. udgave, s. 331 ff. 
 
Der kan næppe herske tvivl om, at ovennævnte retlige mangel må betragtes som 
væsentlig, idet nævnet selv er af den opfattelse, at Yildis Mekka – bortset fra hendes 
muslimske tro – har de bedste kvalifikationer til stillingen. Almindelige emner, 3. 
udgave, s. 188 og s. 344 ff. 
 
Problemet er imidlertid, at Adam Adamsen allerede er blevet ansat i stillingen som 
sekretariatschef. Da der næppe er grundlag for at antage, at Adam Adamsen ikke 
skulle være i god tro med hensyn til lovligheden af sin egen ansættelse og afslaget til 
Yildis Mekka, bør det antages, at hensynet til Adam Adamsen fører til, at ansættelsen 
og afslaget står ved magt. Almindelige emner, 3. udgave, s. 332, s. 346 (med note 280) 
og - særligt med hensyn til mulighed for genindsættelse ved uberettiget afskedigelse - 
s. 510 f. 
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Det bemærkes i denne forbindelse, at end ikke i tilfælde af uberettiget afskedigelse af 
en overenskomstansat har domstolene været indstillet på – mod forvaltningens protest 
- at give medhold i en påstand om afskedigelsens ugyldighed med den virkning, at den 
pågældende skal genindsættes i stillingen eller i øvrigt fortsat skal være beskæftiget 
under samme lønvilkår.  Almindelige emner, 3. udgave, s. 506 ff. 
 
Konklusionen må herefter være, at Yildis Mekka uanset den foreliggende retlige 
mangel ikke kan få gennemført et krav om indsættelse eller fuld løn indtil mangelfri 
afskedigelse foreligger. 
 
 
IV. Erstatning? 
 
Det må det antages, at Yildis Mekka formentlig kan få medhold i en påstand om 
erstatning for løntab. Afslaget er behæftet med en klar fejl og der må antages at være 
årsagsforbindelse mellem løntab og denne fejl, idet der næppe kan herske større tvivl 
om, at nævnet ville have ansat Yildis Mekka, hvis man ikke - uberettiget - havde lagt 
vægt på, at hun var troende muslim. 
 
Almindelige emner, 3. udgave, s.  496 ff. Smhl. s. 492. 
 
 
V. Ombudsmanden 
 
Det skal her ses, at da Kunststøttenævnet ikke er et såkaldt tvistnævn, jf 
ombudsmandslovens § 7, stk. 3, og da der ikke er oplyst om, at der i loven er taget 
stilling til ombudsmandens kompetence, er det afgørende for spørgsmålet, om Yildis 
Mekka kan påklage afslaget til ombudsmanden, om der er krav om dommermedvirken 
og om nævnet følger en judicialiseret proces, jf. ombudsmandslovens forarbejder og 
ombudsmandens praksis, Almindelige emner, s. 413 ff. Der er ikke noget i opgaven, 
der tyder på, at dette er tilfældet, hvorfor det bør antages, at Yildis kan klage. 
 
Det er dog under alle omstændigheder ombudsmanden selv, der bestemmer, om han 
vil tage en klage op, jf. ombudsmandslovens § 16, stk. 1.  
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Rettevejledning – AO3                              

 

A. Vejledningspligten efter forvaltningslovens § 7, stk.1 

 

Efter forvaltningslovens § 7, stk. 1, har Henning Primgaard en almindelig vejledningspligt. 

Vejledningen skal hvile på et forsvarligt grundlag, være juridisk korrekt og må ikke virke 

vildledende. Vejledningen skal være så omfattende, at det konkrete informationsbehov 

imødekommes. Ud fra opgavens oplysninger må det lægges til grund, at den af Henning Primgaard 

ydede vejledning er mangelfuld.  

Pensum: Sagsbehandling, 5. udgave, side 124-128. 

 

B. Virkningen af mangelfuld vejledning  

 

En overtrædelse af reglen i forvaltningslovens § 7, stk. 1, vil kunne medføre et tjenstligt ansvar for 

Henning Primgaard. Endvidere vil der efter omstændighederne kunne blive tale om et 

erstatningsansvar for Dansk Center for Digital Interaktiv Underholdning, jf. nedenfor E. 

Pensum: Sagsbehandling, op. cit., side 339, side 356, Almindelige emner 3. udgave, side 496-497. 

 

C. Er Bobby Olesen afskåret fra at få økonomisk støtte, før han har afsluttet 1. del? 

 

1. Betydningen af ministerens skrivelse  

Ministerens skrivelse giver indledningsvis anledning til at drøfte, om ministeren har beføjelse til at 

udstede generelle tjenestebefalinger, når lederen af uddannelsesinstitutionen er tillagt en originær 

kompetence til at træffe afgørelser. Opgaven lægger op til en drøftelse af, om de almindelige over-

/underordnelsesbeføjelser består.  

Der må foretages en fortolkning af den konkrete kompetenceordning og formålet med, at 

lovgivningsmagten har henlagt den originære kompetence til Henning Primgaard.  

I betragtning af grundlovens almindelige udgangspunkt om ministerens ansvar for alle forhold 

inden for ministeriet, er udgangspunktet, at de sædvanlige over-/underordnelsesforhold (bortset fra 

call-in) kun fraviges, såfremt lovgivningsmagten med en vis tydelighed har signaleret, at den ønsker 

en sådan fravigelse. 



 9

Der er ikke i opgaven tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at grundlovens almindelige 

udgangspunkt er fraveget. Det bemærkes, at den omstændighed, at der er tale om lovhjemlet rekurs, 

ikke fratager ministeren adgangen til at udstede generelle tjenestebefalinger. Formålet med den 

udtrykkelige rekursregel er antagelig at fremhæve, at ministerens prøvelse er begrænset til retlige 

spørgsmål.     

Pensum: Almindelige emner, op. cit, s. 26-29. 

 

Skrivelsen fra ministeren giver dernæst anledning til at drøfte, om der foreligger en ulovlig 

begrænsning af den vurdering, som skal foretages efter § 2. Hertil kan anføres, at det er sagligt at 

inddrage hensynet til, at den studerende har bestået studiets 1. del inden for den normerede tid. Hvis 

der var tale om en absolut fortrinsret, ville der foreligge en ulovlig begrænsningsregel. Med 

udtrykket ”fortrinsvis” lægges der imidlertid op til, at den interne prioriteringsregel alene kan anses 

som et vejledende udgangspunkt for vurderingen. Der er ikke noget i vejen for, at interne regler 

anvendes på denne måde, så længe myndighederne er sig bevidst, at der kan gøres fravigelser. 

Pensum: Almindelige emner, op. cit., side 187 ff., side 212-213, side 221 ff., særligt side 226, og 

FOB 1980.543, Forvaltningsretlig materialesamling, side 230.   

 

2. Er Bobby Olesen principielt afskåret fra at få økonomisk støtte? 

Bobby Olesen er efter regelgrundlaget principielt ikke afskåret fra at få økonomisk støtte. 

 

D. Kan den mangelfulde vejledning påklages? 

 

Efter loven kan afgørelser indbringes for ministeren. Den ydede vejledning er ikke omfattet af 

denne bestemmelse. Det tillægges plusværdi, hvis det nævnes, at over-/underordnelsesforholdet 

indebærer, at der kan rettes henvendelse til ministeren vedrørende den mangelfulde vejledning. 

Vejledningsspørgsmålet kan indbringes for Folketingets Ombudsmand, jf. ombudsmandslovens § 7, 

stk.1. Ombudsmanden vil kunne udtale kritik og henstille, at der efter ansøgning træffes afgørelse 

med hensyn til sagens materielle spørgsmål, jf. ombudsmandslovens § 22. Efter § 23 kan 

ombudsmanden henstille, at der meddeles fri proces, hvis han finder, at der er handlet 

erstatningspådragende, jf. nedenfor E. 

Udgangspunktet er, at bestemmelsen i forvaltningslovens § 7 - på grund af den upræcise 

formulering - ikke umiddelbart kan håndhæves selvstændigt ved domstolene. 
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Pensum: Almindelige emner, op. cit., side 15, side 249-252, side 425, side 427 og side 431-433. 

  

E. Har Bobby Olesen krav på at få sine udgifter til studieopholdet erstattet af Dansk Center 

for Digital Interaktiv Underholdning? 

 

Efter loven beror det på en skønspræget vurdering, om der skal ydes økonomisk støtte til 

studieophold i udlandet. Bobby Olesen har derfor som udgangspunkt ikke et retskrav på at få 

dækket sine udgifter. 

Den omstændighed, at holdkammeraten Henrik Soldal har fået sine udgifter dækket betyder næppe, 

at udgangspunktet modificeres. Det følger af lighedsgrundsætningen, at væsentligt lige forhold skal 

behandles lige i retlig henseende. Efter opgaven kan der anføres en saglig grund til 

forskelsbehandling, da Henrik Soldal har opnået højere karakterer end Bobby Olesen. Endvidere vil 

Henrik Soldals alder og økonomiske forhold efter omstændighederne kunne tilsige en 

forskelsbehandling, der er sagligt begrundet.   

Det forhold, at Bobby ikke har et retskrav på at få sine udgifter dækket, betyder, at Bobby som 

udgangspunkt ikke under et søgsmål ved domstolene vil kunne få medhold i en påstand om, at 

centret er forpligtet til erstatte de udgifter, som Bobby har afholdt i forbindelse med studieopholdet i 

udlandet.  

Efter opgaven må det antages, at det er den mangelfulde vejledning, der er skyld i, at Bobby opgiver 

at søge midler ved centret. Tilkendelse af erstatning forudsætter imidlertid, at Bobby kan overbevise 

domstolene om, at han med en vis overvejende sandsynlighed ville have fået økonomisk støtte, hvis 

han havde indgivet en ansøgning. Opgaven giver ikke holdepunkter for at antage, at Bobby vil 

kunne tilvejebringe en tilstrækkelig stor sandsynlighed herfor. Som udgangspunkt mangler der den  

fornødne årsagsforbindelse mellem den foreliggende mangel og de afholdte udgifter. 

Pensum: Almindelige emner, op. cit., side 181 ff., side 215-216 og side 503-505, jf. side 396-399. 

 

 


