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Ombudsmandens prøvelse 
• Humanitær opholdstilladelse og risiko for manglende behandlingsmuligheder i oprin-

delseslandet, FOB 2020-19 
• Ikendelse af strafcelle, FOB 2020-14 

Hjemmelskrav og anstaltsbetragtninger 
• Læsning af litteratur på psykiatriske institutioner, FOB 2020-16 om Sikringsanstalten 
• Skærmning til stue, FOB 2020-25 og FOB 2020-15 – ikke alternativt hjemmelsgrund-

lag og krav til samtykke 
• Karmscannere, FOB 2020-20 og analogi fra andre lovgivningsområder 
• Natlig aflåsning af vinduer mv. på åben del af institution, FOB 2020-30 

Genoptagelse 
• Egen drift eller efter anmodning, FOB 2020-6 om pensionsordning ved tabt arbejds-

fortjeneste 
• Information på hjemmeside m.v., FOB 2020-3 om forkert klagevejledning i 71.000 sa-

ger 
• Realudligning eller erstatning, FOB 2019-32 om mangelfuld vejledning fra a-kasse 

Forvaltningsproces 
• Partsbegrebet 

• Ændret partsstatus under sagens behandling, FOB 2020-33 om far, der får del i 
forældremyndighed. 
 

• Sagsoplysning og bevisregler 
• Beviskrav, FOB 2020-7 om kontanthjælp og bevis for bopæl 
• Videooptagelser og vidner, FOB 2020-14 om ikendelse af strafcelle 
• Officialmaksimen i aktindsigtssager, FOB 2020-17 om Den Nationale Klagein-

stans mod Mobning og manglende læsning af sagens dokumenter 
• FOB 2020-29. Delvist afslag fra Sundheds- og Ældreministeriet på aktindsigt i 

korrespondance med WHO's generaldirektør 
 
• Vejledning og journalisering,  

• FOB 2020-18 om grundværdi i Nordhavn 
 
• Klagevejledning 

• FOB 2020-21 om frister for aktindsigtsklager 
• Fuldt ud medhold, FOB 2019-34 om told 

Vigtigere nyere FOB- sager 
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• Særskilte klagervejledninger, når de afgørelser meddeles i samme dokument, 
FOB 2020-28 om afskæring af tast selv 

 
• Beregning af klagefrister 

• Manglende rettidig brug af digital selvbetjeningsløsning, FOB 2020-24 
• Klage indgivelse til forkert myndighed, FOB 2020-23 

Aktindsigt 
• Afgrænsning af aktindsigtsanmodning og dialog, FOB 2020-10 og FOB 2020-9 om 

hadprædikanter og grænsemur 
• Temakravet, FOB 2020-22 om henvendelser vedr. udtalelser i pressen 
• Ekstrahering, FOB 2020-12 vedr. bagudrettet afrapportering eller fremadrettede pla-

ner, forudsigelser, Trump 
• Ekstrahering, FOB 2020-31 om vandmiljø og estimerede data i interne regneark 

Miljøoplysningsloven 
• Anvendelsesområde 

• FOB 2020-5 om ansættelse af sekretariatschef i Klimarådet – efterspil om an-
vendelsesområdet for ansættelsessager 

• FOB 2020-1 om fakturaer fra underleverandører 
• Skadesvurdering i fht. offentlige kontrakter, FOB 2020-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


