
Vintereksamen 2005/2006                                                      

Rettevejledning AO 1 

                                                      

A. Offentligt ansattes ytringsfrihed 

I pensum angives retsstillingen at være den, at den offentligt ansatte som det klare udgangspunkt 

har adgang til som privatperson at udtale sig offentligt om forhold, der vedrører den pågældendes 

arbejdsområde, jf. grundlovens § 77. Denne frihed kan være begrænset, men en almindelig henvis-

ning til en loyalitetsforpligtelse over for ansættelsesstedet er ikke tilstrækkeligt. 

Hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og funktionsevne kan dog i særlige 

tilfælde indebære en begrænsning af de offentligt ansattes ytringsfrihed vedrørende udtalelser inden 

for de pågældendes eget arbejdsområde.  

Der kan anlægges følgende hovedsynspunkter: 

- Det er af betydning, om den pågældende som led i sit arbejde har været (eller er) aktivt 

medvirkende i myndighedens beslutningsproces. Begrænsningerne omfatter i almindelighed 

ikke ansatte med en funktion, der ligger fjernt fra de politiske eller administrative beslut-

ningstagere. 

- Det spiller en rolle, om udtalelserne fremsættes før eller efter, en beslutning er truffet. Ad-

gangen til at udtale sig, inden en sag er afgjort, kan - af hensyn til beskyttelse af den interne 

beslutningsproces – være noget snævrere end adgangen til at udtale sig senere. 

- Det ligger efter praksis fast, at offentligt ansatte har en videregående frihed til at udtale sig 

om ressourcespørgsmål inden for deres eget arbejdsområde, hvor spørgsmålet kan have væ-

sentlig betydning for medarbejdernes fremtidige ansættelses- og arbejdsforhold. 

Den ansatte skal dog gøre det klart, at han ikke udtaler sig på myndighedens vegne, men som pri-

vatperson, og selvom han udtaler sig som privatperson, må han ikke fremsætte åbenbart urigtige 

oplysninger om væsentlige forhold inden for sit arbejdsområde. 

Pensum: Sagsbehandling, 5. udgave, s. 256 ff., Forvaltningspersonellet, 2. udgave, s. 99 ff. 

 

B. Vurdering af lovligheden af avisudtalelsen i den foreliggende sag  

På baggrund af opgavens oplysninger sammenholdt med det, der er anført ovenfor A, er udgangs-

punktet, at udtalelsen i lokalavisen er lovlig.  

Under samtalen den 2. november såede Børge brun (BB) imidlertid tvivl om holdbarheden af en del 

af udtalelsen. Da Asger Abel (AA) i udtalelsen tilkendegiver, at hans vurdering af årsagen til de 



lange ventetider står for egen regning, og da der efter det foreliggende antagelig ikke er tale om en 

bevidst urigtig eller åbenbart uholdbar udtalelse (Carsten Cold erklærer sig enig i AA’s vurdering), 

anfægter dette moment formentlig ikke avisudtalelsens lovlighed. I øvrigt stod det jo afdelingsledel-

sen frit at korrigere udtalelsen, jf. FOB 1995.381, hvortil der henvises i Sagsbehandling, 5. udgave, 

s. 258, note 137. 

 

C. ”Mundkurvens”lovlighed 

Mens AA som privatperson lovligt kan udtale sig om sit arbejdsområde, tilkommer det som ud-

gangspunkt ledelsen, jf. instruktionsbeføjelsen, at træffe bestemmelse om, hvem der har adgang til 

at udtale sig offentligt på myndighedens vegne. De interne kommunikationsregler er formentlig lov-

lige, men BB burde have præciseret, at ”mundkurven” alene tog sigte på AA’s adgang til for frem-

tiden at udtale sig på afdelingens vegne. Det er som udgangspunkt ikke berettiget at forbyde AA for 

fremtiden at fremsætte private ytringer om afdelingens interne struktur.  

Pensum: Forvaltningspersonellet, 2. udgave, s. 95 ff., Almindelige emner, 4. udgave, s.  

24, Sagsbehandling, 5. udgave, s. 259 med note 140. 

 

D. Irettesættelsens lovlighed 

Formelle spørgsmål: 

Skrivelsen har efter sit indhold karakter af en irettesættelse og må derfor anses for en afgørelse i 

forvaltningslovens forstand. Det følger af forvaltningsloven, at der skal partshøres, og at afgørelsen 

skal begrundes, jf. § 19 og § 22, jf. § 24.   

Der gælder efter en almindelig retsgrundsætning en udvidet partshøringspligt med hensyn til afske-

digelse eller anvendelse af andre sanktioner, herunder irettesættelser, over for offentlig ansatte på 

grund af samarbejdsproblemer. AA burde derfor have været partshørt både om sagens faktum og 

retlige grundlag. Det kan diskuteres, om AA under den mundtlige samtale med BB har haft til-

strækkelig lejlighed til at udtale sig om læserbrevet. Allerede fordi AA ikke haft lejlighed til at ud-

tale sig om de påståede samarbejdsproblemer som følge af den daglige adfærd, og fordi der ikke er 

givet AA en redegørelse om grundlaget for irettesættelsen, foreligger der imidlertid et brud på reg-

lerne om partshøring. 

Begrundelsen skal angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen, herun-

der angive afgørelsens retlige og faktiske grundlag. Begrundelseskravet i § 24 må anses for tilside-

sat, da det nærmere grundlag for og indhold af loyalitetskravene og spillereglerne for udtalelser til 



pressen ikke er præciseret, og da BB ikke har præciseret, hvorledes AA’s daglige adfærd bidrager 

til samarbejdsproblemerne på afdelingen. 

Pensum: Forvaltningspersonellet, 2. udgave, s. 223 ff., jf. s. 165-170, Sagsbehandling, 5. udgave, s. 

10-11, s. 182-183, jf. s. 341 og s. 284 ff., jf. s. 349 ff.  

Materielle spørgsmål: 

Det er ovenfor B fastslået, at AA’s udtalelse er lovlig. Avisudtalelsen kan derfor ikke i sig selv dan-

ne grundlag for en irettesættelse. 

BB henviser i øvrigt til samarbejdsvanskeligheder i forbindelse med AA’s daglige adfærd. Samar-

bejdsvanskeligheder kan danne baggrund for sanktioner, men der kræves en nærmere kvalifikation, 

jf. nedenfor E. 

Pensum: Forvaltningspersonellet, 2. udgave, s. 155, s. 163., Sagsbehandling, 5. udgave, s. 128 ff., 

jf. s. 339, Almindelige emner, 4. udgave, s. 231-232. 

     

E. Kan der afskediges på det foreliggende grundlag? 

AA kan som udgangspunkt ikke lovligt afskediges på grundlag af udtalelsen til lokalavisen, jf. 

ovenfor A og B. 

Samarbejdsproblemer i forbindelse med AA’s daglige adfærd på afdelingen vil kunne danne grund-

lag for afskedigelse. Men det kræver efter ombudsmandspraksis (jf. også U 2002. 1269 H, der dog 

ikke er nævnt i pensum) en nærmere kvalifikation. Herefter skal der bl.a. foreligge en klar forbin-

delse mellem samarbejdsproblemerne og den person, der ønskes afskediget, ligesom hovedskylden 

for problemernes opståen ikke må kunne tilskrives andre personer end den, som søges afskediget. 

Endvidere stilles der krav til sikkerheden af det bevismæssige grundlag. På baggrund af opgavens 

oplysninger er der formentlig ikke det fornødne grundlag for at afskedige AA. I den forbindelse er 

det også relevant at inddrage proportionalitetsprincippet. 

Pensum: Forvaltningspersonellet, 2. udgave, s. 99 ff., 155, s. 160-163, Almindelige emner, 4. udga-

ve, s. 264. 



Rettevejledning AO 2 
 

. 

 

1. Behandling af sagen for lukkede døre 

 

Efter kommunestyrelseslovens § 10,stk. 1, er kommunalbestyrelsens møder offentlige, men 

kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når det findes 

nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Hensynet til, at fortrolige oplysninger om den en-

kelte borgers private forhold unddrages offentligheden, kan begrunde, at en sag behandles for 

lukkede døre, jf. normalforretningsordenens §1, hvorefter bl.a. sager, der forudsætter bedøm-

melse af personlige forhold, normalt skal behandles for lukkede døre. Oplysninger om den an-

sattes rent tjenstlige forhold er imidlertid ikke tavshedsbelagte, og der kan uanset bestemmelsen 

i offentlighedslovens § 2,stk.2, 2. pkt. gives meroffentlighed, jf. herom nedenfor 3. Det kan dog 

ikke udelukkes, at sagen kan indeholde personlige oplysninger, men henvisningen til, at der er 

tale om en personsag, er ikke tilstrækkelig til at begrunde, at sagen blev behandlet for lukkede 

døre. 

 

Jf. Forvaltningsret: Sagsbehandling, s. 224 f. og s. 238 f. samt Forvaltningsretlig Materialesam-

ling, 2004, bind II, s. 381, s. 417 og s. 446 (materialesamlingen er ikke pensum, men anvendes 

som hjælpemiddel). 

 

2. Opsigelsen og fratrædelsesgodtgørelsen 

 

Der er ikke anledning til særlige bemærkninger om selve opsigelsen. Den er en følge af bespa-

relser og er i øvrigt begrundet med, at Hans Mogensens arbejdsopgaver kunne varetages af an-

dre ansatte. Opsigelsen må derfor siges at være baseret på saglige hensyn. Der er heller ikke op-

lysninger, der kan indicere, at gældende sagsbehandlingsregler herunder forvaltningsloven ikke 

skulle være overholdt. 

 

Vedrørende fratrædelsesgodtgørelsen er udgangspunktet for besvarelsen oplysningen om, at 

gældende regler på området normalt kun hjemler en fratrædelsesgodtgørelse på op til et års løn. 

Selvom det er sagligt at tage udgangspunkt i ønsket om en hensynsfuld personaleadministration, 



kan det også anføres, at en fratrædelsesgodtgørelse på to års løn er i strid med forbuddet mod 

begunstigelse af enkeltpersoner og kravet om økonomisk forsvarlighed. Selvom hensynet til 

hensynsfuld personaleadministration i sig selv er sagligt, kan det ikke antages, at der er nogen 

kommunal interesse i at yde en så stor fratrædelsesgodtgørelse, hvis der ikke foreligger en helt 

speciel situation, hvad opgavens oplysninger ikke giver grundlag for at antage. (Samtykke skul-

le i givet fald meddeles af Kommunernes Lønningsnævn, jf. kommunestyrelseslovens § 67). 

 

Konklusionen må derfor blive, at opsigelsen er lovlig, men at der kun kunne bevilges en fratræ-

delsesgodtgørelse svarende til et års løn. 

 

Jf. Kommunalret, 2. udg.: s. 25 ff., s. 32 f., s. 82 og s. 122 f. 

 

3. Begæringen om aktindsigt 

 

Offentlighedsloven omfatter som udgangspunkt al virksomhed, der udøves af den offentlige 

forvaltning, men der er en række undtagelser fra retten til aktindsigt. Efter § 2,stk. 2, 2.pkt. gæl-

der loven således ikke for sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. 

Den i opgaven nævnte sag er en sådan sag, og der er derfor kun ret til aktindsigt i det i stk. 3 

nævnte omfang. Disse oplysninger skal derfor uddrages af de nævnte dokumenter. 

 

Der kan desuden gives meroffentlighed i andre oplysninger end dem, der er nævnt i § 2, stk. 3, 

hvis tavshedspligten ikke hindrer det. Da oplysninger om den ansattes rent tjenstlige forhold ik-

ke er undergivet tavshedspligt jf. herom ovenfor under 1., hindrer § 2, stk. 2, 2. pkt., ikke, at ar-

bejdsgiveren giver aktindsigt i en personalesag, herunder i eventuelle interne arbejdsdokumen-

ter. Oplysningerne i opgaven tyder ikke på, at sagen i øvrigt indeholder tavshedsbelagte oplys-

ninger. 

 

Det var altså ikke berettiget, at byrådet meddelte afslag under henvisning til, at det ikke var mu-

ligt at give aktindsigt i personalesager. Loven omfatter de i § 2, stk.3, nævnte oplysninger. Der 

kan desuden gives meroffentlighed, og myndigheden har pligt til at overveje dette spørgsmål. 

 



Det tilføjes, at der skal gives meddelelse i henhold til § 16, stk.3, når der er fremsat begæring 

om aktindsigt i en sag som nævnt i § 2, stk.2, 2. pkt. 

 

Jf. Forvaltningsret: Sagsbehandling, 5. udg. s. 237 ff. og s. 244 f. 

 

4. Statsamtmandens forventede reaktion 

 

Ad sagens behandling for lukkede døre: 

 

Som nævnt ovenfor (1.) var det ikke nødvendigt at behandle sagen for lukkede døre. Fejlen be-

virker dog formentlig ikke ugyldighed, jf. Forvaltningsret: Sagsbehandling, 5. udg. s.346 f. 

Beslutningen er desuden bragt til udførelse, men statsamtmanden kan udtale sig vejledende, jf. 

Kommunalret, 2.udg., s. 97 og s. 106 ff. 

 

Ad spørgsmålet om aktindsigt: 

 

Statsamtmanden er kompetent til at tage stilling til dette spørgsmål. Der er tale om offentligret-

lig lovgivning, og der er ikke tale om ansættelsesretlige regler. Desuden er der ikke en særlig 

klage- eller tilsynsmyndighed, der er kompetent vedrørende dette spørgsmål. Jf. Kommunesty-

relseslovens § 48. Statsamtmanden må forventes i første omgang at afgive en vejledende udta-

lelse med henblik på rettelse. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan der blive tale om annullation,  

uanset at afslaget er bragt til udførelse, idet betingelserne herfor er opfyldt jf. kommunestyrel-

seslovens § 50 a, stk. 1 (klagen må betragtes som en partsbegæring). Det bemærkes, at afslaget 

på aktindsigt med den anførte begrundelse må betragtes som klart ulovligt, jf. nærmere ovenfor 

3. Det bemærkes, at det vil være tilstrækkeligt, at de studerende i besvarelsen kun behandler 

spørgsmålet om annullation.  

 

Ad spørgsmålet om fratrædelsesgodtgørelse: 

 

Som sagen foreligger, må det antages, at der kun kan bevilges en fratrædelsesgodtgørelse på op 

til et års løn jf. ovenfor 2. Det er bemærket i opgaven, at det skal lægges til grund, at bestem-

melserne i kommunestyrelseslovens § 48, ikke hindrer at statsamtmanden kan tage stilling til 



lovligheden af fratrædelsesgodtgørelsen og evt. anvende sanktioner (det er antaget i praksis, at 

statsamtmanden kan reagere, hvis en kommune har fastsat løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er 

godkendt af Kommunernes Lønningsnævn). Beslutningen kan ikke annulleres, da betingelserne 

for at annullere en beslutning, der er bragt til udførelse ikke er opfyldt, jf. § 50 a, stk.1. Hvis det 

lægges til grund, at Hans Mogensen var i god tro ved modtagelsen af fratrædelsesgodtgørelsen, 

og denne derfor ikke kan kræves tilbagebetalt, har kommunekassen lidt et tab, og der er for-

mentlig grundlag for at anlægge erstatningssag imod de 15 medlemmer, der stemte for at følge 

indstillingen samt imod de 6, der undlod at stemme, jf. § 50 c, stk. 1 – 2. Disse medlemmer må 

antages at have handlet uagtsomt ved trods de under forhandlingerne fremsatte indvendinger at 

afslutte sagen uden at indhente oplysninger om lovligheden af fratrædelsesgodtgørelsen. Notatet 

fra personaledirektøren indeholdt ingen oplysninger herom. 

 

Da tabet imidlertid må antages at være på ca. 400.000 kr., vil statsamtmanden formentlig tilbyde 

at sagsanlæg frafaldes imod betaling af en bod, jf. § 50 d. 

 

Jf. Kommunalret, 2. udg., s. 106 ff. og s. 122 ff.(med note 175) 

 

……….. 

 

Det bemærkes til pkt. 2 og 4 ovenfor, at Kommunalret, 1. udgave ved vintereksamen 2005/2006 

sammen med Forvaltningsretlig materialesamling, emne 6-10, 2004, som indeholder de relevan-

te lovændringer, kan anvendes som alternativt pensum. Det kan forventes, at enkelte studerende 

vil anvende det alternative pensum.  



                                                  
  Rettevejledning AO 3 

 
 
 
 
I. Gælder de almindelige forvaltningsretlige regler og principper for Skatteskolen? 
 
Da der ikke hersker større tvivl om, at Skatteskolen er omfattet af ombudsmandens kompetence – 
og anvendelsesområdet for offentlighedsloven og forvaltningsloven – jf. nedenfor under IV - må det 
tilsvarende antages, at skolen også er underlagt de almindelige forvaltningsretlige krav og princip-
per, herunder kravet om saglighed og proportionalitet. 
 
Almindelige emner, 4. udg. s. 70 f. og s 76. 
 
 
II. Reaktionen over for Anja Ellerup 
 
Det følger af almindelige anstaltsbetragtninger, at institutionsledelsen kan træffe bestemmelse ved-
rørende klienternes forhold af hensyn til institutionens drift, herunder til sikring af ro og orden. 
 
Det kan ikke herske tvivl om, at et krav om iagttagelse af ro og orden på læsesalen har den fornødne 
saglige begrundelse i anstaltsbetragtninger.  
 
Tilsvarende må det betragtes som sagligt og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet at 
anmode Anja om at forlade læsesalen under et længere hosteanfald. 
 
Derimod må beslutning om, at Anja ikke må komme på læsesalen i en uge, betragtes som uberetti-
get. For det første kan forbuddet næppe siges at være begrundet i hensynet til sikring af ro og orden, 
da der ikke er noget belæg for, at der skulle være en særlig risiko for nye anfald netop i dette tids-
rum. For det andet kan hosteanfaldene næppe bebrejdes hende. Forbudet må betragtes som en sank-
tion, der klart er i strid med proportionalitetsprincippet. Det kan nævnes, at adgang til ophold på 
læsesalen ikke er af uvæsentlig betydning for deltagerne i kurset i internationalt skatteret. 
 
Almindelige emner, 4. udg. S. 213 ff (anstaltsforhold), s. 226 ff (saglige hensyn) og s. 262 ff (pro-
portionalitetsprincippet) 
 
Materialesamling 2005, emne 1-3, s. 168 ff (proportionalitetsprincippet) og s. 207 f. henholdsvis 
240 ff (anstaltsforhold). 
 
 
 
III. Reaktionen over for Mustafa Maghib 
 
Det må betragtes som en saglig begrundet beslutning at anmode Mustafa Maghib om at bede et an-
det sted end på læsesalen, idet bønnen på læsesalen virker forstyrrende ind på de andre tilstedevæ-
rendes mulighed for at koncentrere sig om læsningen.  
 



Skolelederen må dog antagelig være forpligtet til at inddrage hensynet til religionsfriheden med en 
vis vægt i afgørelsen, men dette hensyn kan ikke tillægges en sådan vægt, at anmodningen kan be-
tragtes som uberettiget. Det bemærkes, at beslutningen ikke er til hinder for, at Maghib beder et 
andet sted på skolen, hvorved i øvrigt bemærkes, at han hidtil ikke har benyttet sig af læsesalen. 
 
Derimod må det antages, at bortvisningen fra læsesalen i en uge ikke kan begrundes i hensynet til ro 
og orden, men må betragtes som en sanktion, der er i strid med proportionalitetsprincippet, hvorved 
bemærkes, at Maghibs forstyrrelse af ro og orden på læsesalen var udslag af religiøs overbevisning. 
 
Udover ovennævnte pensumhenvisninger Almindelige emner, 4. udg. s. 247 ff (almene hensyn) og 
s. 258 f (afvejning) og Materialesamling 2005, emne 1-3, s. 102 ff (almene hensyn) og s.144 ff (af-
vejning). 
 
 
IV. Klage til ombudsmanden 
 
Der kan næppe herske større tvivl om, at Skatteskolen er omfattet af ombudsmandens kompetence, 
idet Skatteskolen er oprettet ved lov, hvortil kommer, at bestyrelsen udpeges af skatteministeren, 
der også afholder alle skolens udgifter, ligesom skolen vel varetager en typisk offentlig opgave, jf. 
herved FOB 1989.104, hvor ombudsmanden spejlvendte de kriterier, der efter forarbejderne til of-
fentligheds- og forvaltningsloven indgår i vurderingen af, om privatoprettede institutioner omfattes 
af de almindelige forvaltningslove, og inddrog dem i en vurdering af, om TV2, der var oprettet som 
en selvejende institution ved lov, undtagelsesvis alligevel ikke skulle anses for omfattet af offent-
lighedsloven. 
 
Almindelige emner, 4. udg. s. 70 f og s. 484 ff  
 
Materialesamling 2005, emne 6-10, s. 531. 
 
 
V. Klage til Skatteministeren 
 
Da Skatteskolen er oprettet ved lov som et selvstændigt retssubjekt, står det udenfor det traditionelle 
statslige hierarkiske system, hvorfor der ikke er adgang til rekurs til Skatteministeriet på ulov-
bestemt grundlag. Det er ikke oplyst i opgaven, at der er hjemmel til rekurs i loven om Skattesko-
len. 
 
Der er dog ikke noget til hinder for, at Anja og Maghib retter henvendelse til ministeren om sagen, 
men da der ikke er oplyst, at ministeren er udstyret med lovbestemte beføjelser over for Skattesko-
len, må det for så vidt antages, at han alene har mulighed for at bede om yderligere oplysninger og 
udtale sig vejledende.  
 
Almindelige emner, 4. udg. s. 28, s. 36 f, 39, s. 69 ff og 297 f. 
 
Materialesamling 2005, emne 6-10, s. 746 ff. 
 
 

 


