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Dagsorden

1. Kerneopgaven for en ombudsmandsinstitution

2. Ombudsmandens arbejde af egen drift
• Hvorfor er undersøgelser af egen drift en prioritet
• Hvordan kommer man bedst på sporet af systemfejl
• Metodeovervejelser
• Eksempler på nyere egen drift-undersøgelser

3. Myndighedsguiden
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Kerneopgaven for en ombudsmandsinstitution

Klagesager fra borgerne

• Årligt lidt over 5.000 klagesager
• Undersøge om myndighederne handler i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik
• Ikke klageinstans 
• Hjælpe borgere, der er kommet reelt i klemme

Hjælpe myndighederne til at blive endnu bedre

• Klagesager: først når sagsbehandlingen hos myndighederne er afsluttet og eventuelle fejl er begået
• Også gerne være med til at forebygge, at fejl bliver begået
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Ombudsmandens arbejde af egen drift

Hvorfor er undersøgelser af egen drift en prioritet
Prioritering ikke kun at behandle sager, hvor der er begået fejl - men også forebygge 

at fejl overhovedet bliver begået
• Arbejde af egen drift
• Myndighedsguiden
• Klagesager

Effektivt redskab: gå efter systemfejl
• Definition
• Afdækkes bedst ved generelle undersøgelser

o Løfte konkrete problemstillinger op på mere generelt niveau
o Fremadrettet fokus
o Få myndighederne i tale
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Ombudsmandens arbejde af egen drift

Hvordan kommer man bedst på sporet af systemfejl
• Medieomtale
• Konkrete klagesager
• Eksterne aktører

o Selvstændigt grundlag
o Baggrundsinformation

Metodeovervejelser
• Inddragelse af myndigheder og eksterne aktører
• Målrettede overvejelser om formålet
• Fokus på formidlingen
• Løfte problemstillinger op
• Gennemgang af konkrete sager: ikke den konkrete sag, der er afgørende, men den fælles 

problemstilling
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Ombudsmandens arbejde af egen drift

Eksempler på nyere egen drift-undersøgelser

• 30 sager i SKAT og Landsskatteretten (FOB 2018-10)
o Fokus på relationen mellem borger og myndighed 
o Eksternt input (baggrundsviden)
o Stikprøve på grund af emnet
o Særlige former for adfærd (forhandlingspart, sprogbrug, troværdighed), mangelfuld journalisering, 

skønsmæssige ansættelser, utilstrækkeligt svar
o Ikke fokus på den enkelte sag – illustrative eksempler

• Aabenraa-sagen (FOB 2019-2)
o Mediedækning
o Fællesnævner: ytringsfrihed + indkaldelse til samtale
o Enkelte sager: belyse forskellige aspekter – men ikke som generel konklusion
o ”Håndbogsformat” i stedet for sag for sag
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Ombudsmandens arbejde af egen drift

Eksempler på nyere egen drift-undersøgelser

• Haderslev-sagen (FOB 2019-11 og FOB 2019-22)
o Konkret sag
o Problemstillinger i sagen løftet op som mere generelle spørgsmål til det digitale selvbetjeningssystem
 Beslægtede sagsområder
 Andre kommuner
 Samspil mellem forskellige myndigheder

o Afgrænsning af undersøgelsens temaer
 Retten til partsrepræsentation og vejledning herom
 Obligatorisk eller frivillig digital selvbetjening og vejledning herom
 Ansvarsfordeling mellem myndigheder

o Inddragelse af myndigheder: kommunen, Digitaliseringsstyrelsen, fagministeriet
o ”Spin-off-sag”:
 Borger.dk: ansvarsfordeling mellem myndigheder + ansvar for tværgående koordinering af information og 

vejledning

Side 7



Folketingets OmbudsmandFolketingets Ombudsmand

3. Myndighedsguiden – de næste 15 min.

1) Myndighedsguiden – intro og præsentation

2) De aktuelle og kommende overblik #

3) Abonnér på faglig opdatering
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www.ombudsmanden.dk
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Nye overblik # på vej

• Offentligt ansattes almindelige tavshedspligt – overblik #19 udkom 4/10-2019

• Undtagelse af oplysninger om erhvervsmæssige forhold fra aktindsigt efter 
offentlighedsloven (lovens § 30, nr. 2) – overblik #20 forventet nov. 2019

• Afgørelsesvirksomhed på skoleområdet – overblik #21 forventet ult. 2019

- Løbende nye overblik de næste år
- Løbende opdateringer 
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