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Forord 

Forord 
Forord 
Ved udgivelsen af 7. udgave af denne bog var en socialdemokratisk mindre-
talsregering netop tiltrådt og flere lovgivningsinitiativer blev bebudet bl.a. en 
ny lov om anbringelse af børn. Kort efter brød Covid-19-smitten ud og lovgiv-
ningsarbejdet blev koncentreret om restriktioner og smittebekæmpelse. Der har 
ikke været tid og kræfter hverken til omorganisation af forvaltningsstrukturen 
eller ny lovgivning. Alligevel har perioden været præget af livlig aktivitet på 
det socialforvaltningsretlige område. Der har de senere år været tendenser til, 
at kontrolinstanserne, især domstolene og Folketingets Ombudsmand har ind-
draget internationale regler i retsanvendelsen i større omfang end tidligere. Og 
der har ligeledes kunnet spores en skærpet opmærksomhed omkring klassiske 
forvaltningsretlige grundsætninger og principper. Dette har givet sig udslag i 
denne 8. udgave af bogen i form af omtale og inddragelse af megen ny praksis, 
især retspraksis men også i nogen grad ombudsmandspraksis. Det ser også ud 
til, at domstolene og ombudsmanden er ved at udvikle en ny fordeling af kon-
trolindsatsen mellem sig hvilket ligeledes har ført til ændringer. I forbindelse 
med indarbejdelsen af nye afgørelser er flere ældre afgørelser fra lavere retsin-
stanser blevet fjernet. Flere afsnit er blevet skrevet om dels under hensyn til 
den nye praksis men også under indtryk af en ganske livlig aktivitet indenfor 
den socialretlige og forvaltningsretlige teori.  
 
Hørsholm december 2021  
 
 
Forord til 7. udgave 
 
Denne 7. udgave af bogen er vokset i sidetal, hovedsageligt fordi en række nye 
afgørelser – især interessante domme og principafgørelser – har rykket ved 
retsstillingen. Lovgivningsmæssigt er der gennemført nogle mindre – men ikke 
ubetydelige – korrektioner og præciseringer. Organisatorisk er den største æn-
dring den endelige nedlæggelse af statsforvaltningen, overførslen af det kom-
munale tilsyn til Ankestyrelsen samt oprettelsen af Familieretshuset. Den soci-
alretlige og forvaltningsretlige litteratur er fortsat præget af høj aktivitet, hvil-
ket naturligvis har givet anledning til genovervejelse af en række standpunkter 
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og formuleringer. I skrivende stund er en ny socialdemokratisk regering netop 
tiltrådt og har bebudet lovændringer på velfærdsområdet; det er for tidligt at 
sige om disse forslag også rette sig mod de forvaltningsretlige dele af området. 
 
Hørsholm juli 2019 
 
 
Forord til 6. udgave 
I løbet af de 3 år, der er gået siden 5. udgave af bogen udkom, er der gennem-
ført adskillige lovændringer, kommet en del ny praksis til og som sædvanligt 
er myndighederne blevet omorganiseret og har fået nye navne og opgaver. Der 
er i den mellemliggende periode offentliggjort flere socialretlige fremstillinger, 
monografier og artikler af socialretlig karakter. Ændringerne i lovgivning og i 
praksis er indarbejdet i denne 6. udgave af bogen. Undervejs har jeg genover-
vejet en række retlige spørgsmål, blandt andet i lyset af den fremkomne littera-
tur, og har flere steder ændret, nuanceret eller uddybet mine synspunkter. 
 
Hørsholm juni 2016 
 
 
Forord til 5. udgave 
Siden 4. udgave er der gennemført en række lovændringer på det sociale områ-
de. De fleste af disse omfatter indholdsmæssige krav til de sociale ydelser. Der 
er dog sket to markante forvaltningsretlige ændringer: der er blevet vedtaget en 
ny offentlighedslov og en deraf afledt ændring i forvaltningslovens regler om 
partsaktindsigt samt om partshøring. Desuden er det sociale klagesystem blevet 
ændret, således at der ikke længere findes regionale klagenævn knyttet til stats-
forvaltningerne. Dette er sket i forbindelse med, at de fem statsforvaltninger er 
blevet sammenlagt til en landsdækkende forvaltning. Som en konsekvens heraf 
er Ankestyrelsen blevet første og eneste klageinstans i sociale sager, samtidig 
med at arbejdsformen i styrelsen er blevet ændret meget radikalt. Disse ændrin-
ger er blevet føjet ind i den nye udgave, samtidig med at ny retspraksis, praksis 
fra ombudsmanden samt administrativ praksis er blevet indarbejdet.  
 
Hørsholm juli 2013 
 
 
Forord til. 4. udgave 
 
4. udgaven er opdateret med ny lovgivning og praksis indtil 1. april 2012. 
Lovændringer der er endeligt vedtaget i løbet af foråret 2012 og som skønnes 
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at have særlig betydning for bogen er, så vidt det har været muligt, indarbejdet 
eller omtalt i teksten.  
 
Hørsholm juni 2012 
 
 
Forord til 3. udgave 
Denne udgave er opdateret således at ny lovgivning og praksis er medtaget 
indtil 1. marts 2010. Siden 2. udgaven er der gennemført mange mindre æn-
dringer og justeringer inden for området. Den mest markante nydannelse er 
kommunaliseringen af jobcentrene mens de øvrige nyheder har bestået i min-
dre omformuleringer og/eller omredigeringer af lovbestemmelser og ny praksis 
fra domstolene, Folketingets Ombudsmand og de sociale klageinstanser. Æn-
dringerne har været talrige nok til at teksten er blevet ændret mange steder og 
bogens omfang er blevet forøget med 20 sider. 
 
Hørsholm den 8. marts 2010 
 
 
Forord til 2. udgave 
Siden førsteudgaven kom i 2004 er strukturreformen blevet gennemført. I den-
ne udgave er lovændringerne i den forbindelse samt naturligvis andre nyheder 
blevet indarbejdet i fremstillingen. Lovene er gengivet og omtalt med det ind-
hold, de har fra 1. januar 2007. Dette får navnlig betydning for lov om social 
service, som træder i kraft med ændret tekst fra denne dato. I en kort over-
gangsperiode er henvisningerne til denne lov således ukorrekte. 
 Domme, ombudsmandsudtalelser og administrative afgørelser, der er of-
fentliggjort inden 1. juli 2006, er så vidt muligt indarbejdet i fremstillingen. 
 Fejl og unøjagtigheder er blevet rettet, i den udstrækning de er blevet opda-
get, ligesom diskutable standpunkter er blevet genovervejet og visse steder om-
formuleret. 
 Jeg takker læsere, der har henvendt sig med forslag til forbedringer. Jeg er 
især taknemmelig for de mange forslag til ændringer, jeg har modtaget fra min 
kollega hos Folketingets Ombudsmand, Kresten Gaub. Langt de fleste af hans 
forslag findes nu i teksten.  
 
Hørsholm, den 3. juli 2006 
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Forord til 1. udgave 
 
Denne bog handler om de sociale myndigheders retsanvendelse og behandling 
af sager samt kontrollen med at reglerne overholdes. Hovedvægten er lagt på at 
beskrive og forklare de generelle retlige krav første instanserne skal overholde 
når de behandler enkeltsager om borgerne. Det er bogens ide at gøre rede for 
principperne og de retlige værdier bag reglerne. Det er ikke målsætningen at 
lave et opslagsværk eller en håndbog for sociale ydelser. Sådanne bøger findes 
allerede og de har en helt anden karakter. Denne bog fokuserer på de dele af 
socialretten som ikke har samme flygtige karakter som takster, betingelser for 
ydelser og ydelsernes indhold. Det er mit håb at bogen kan medvirke til at ty-
deliggøre og sikre efterlevelsen en række retlige principper som meget let bli-
ver væk i mængden af detaljer indenfor det sociale område. 
 Bogen bygger på en erkendelse af at almindelige forvaltningsretlige frem-
stillinger ikke kan give en fuldt dækkende beskrivelse af hvorledes de generel-
le offentligretlige principper fungerer i de enkelte forvaltningssektorer. Lige-
som miljøretten og skatteretten har sin særegne forvaltningsret, har også social-
retten sine egne forvaltningsretlige problemstillinger. De sociale afgørelser 
vedrører ofte spørgsmål af meget personlig karakter, modtagere af sociale 
ydelser har ofte vanskeligere end andre borgere ved at tage vare på sig selv i 
juridiske konflikter, hovedansvaret for behandlingen af sociale sager ligger hos 
kommunerne, de sociale sager har et selvstændigt administrativt klagesystem, 
den retlige regulering af området er særligt konjunkturfølsom, lovgivers re-
spekt for de sociale klienter er ikke den samme som for erhvervslivet, den in-
ternationale påvirkning at det sociale område foregår anderledes end på andre 
ressortområder – disse og flere andre faktorer fører tilsammen til at området 
forvaltningsretligt fremtræder på en speciel måde. Det er hensigten med bogen 
at samarbejde de almindelige forvaltningsretlige regler med de særlige social-
retlige principper om behandling og afgørelse af sager. 
 I den udstrækning det har været muligt er regler og afgørelser der er frem-
kommet inden 1. august 2004 medtaget i bogen.  
 
Hørsholm den 27. august 2004 
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KAPITEL 1 

Retskilder 

Kapitel 1. Retskilder 

A) Skrevne regler – praksisskabte regler 
A) Skrevne regler – praksisskabte regler 
Denne bog handler først og fremmest om de regler, der styrer 
sociale myndigheders sagsbehandling og afgørelsesvirksom-
hed. Hvad der i denne sammenhæng forstås ved regler, trænger 
til en nærmere forklaring. I almindelig tale tænkes der på gene-
relle retningslinjer, som er skrevet ned i en samlet systematik. 
Det kan være et sæt grundejervedtægter, regler om sportsud-
øvelse som fodbold, offentlige regler som aktivloven osv. 
 I denne sammenhæng sigtes der udelukkende til regler, der 
er en del af gældende ret, dvs. regler, som vil blive lagt til 
grund, når domstolene, offentlige klageinstanser, Folketingets 
Ombudsmand, EU-Domstolen, Menneskerettighedsdomstolen 
og andre juridiske organer træffer afgørelser. Almindelige 
normer om høflighed, moralske principper samt skik og brug 
hører derfor ikke med til kategorien gældende ret. Normalt er 
branchekutymer, faglige standarder og tekniske specifikationer 
heller ikke af juridisk karakter. Disse regler kan dog være op-
taget som en del af de juridiske regler gennem henvisninger i 
lovgivningen. 
 De juridiske regler består ofte af nedskrevne regler. Dele af 
gældende ret er dog ikke fastsat autoritativt i form af en samlet 
vedtagelse af den pågældende regel. Væsentlige dele af retssy-
stemet udgøres af almindelige retsgrundsætninger, retssædva-
ner og praksisdannelse. 
 Dansk rets almindelige erstatningsregel, dvs. reglen om, 
hvornår en person, en virksomhed eller en offentlig myndighed 
bliver forpligtet til at betale erstatning for en handling eller dis-
position, der har forvoldt skade, er ikke nedfældet som en skre-
ven regel. Reglen er udviklet i retspraksis, dens nærmere indhold 
udledes af et stort antal domme. Under hvilke betingelser en 
borger kan forlange erstatning af en kommune, hvis kommunen 
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Skrevne regler  
Uskrevne regler 
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ulovligt har nægtet ham kontanthjælp, har givet ham et dårligt 
(tabsgivende) råd eller har skadet hans barn under pasning i dag-
institution, må således udledes ved at gennemse den retspraksis, 
der findes herom. Er der ikke retspraksis, ankeafgørelser eller 
ombudsmandsudtalelser, må man forsøge at finde svaret ved at 
se på praksis fra beslægtede retsområder, de skrevne erstatnings-
regler, der er på andre områder, eller anvende det, der kaldes rea-
le grunde (forholdets natur eller sund fornuft). Det særegne er, at 
svaret ikke kan støttes på en bestemmelse i en lov, bekendtgørel-
se eller en lignende skreven regel. 
 De uskrevne retsregler bliver ofte skabt i forbindelse med 
afgørelser af konkrete sager, hvori der gives udtryk for en ge-
nerel retsopfattelse. Der tales i den forbindelse om, at afgørel-
serne – ud over at løse en konkret konflikt har generel retskil-
demæssig værdi – er et præjudikat.  
 I mange situationer overses de uskrevne regler, netop fordi 
de ikke er skrevet ned og offentliggjort. Ikke sjældent er der 
usikkerhed (uenighed) om de uskrevne reglers indhold og præ-
cise rækkevidde. Som et praktisk eksempel kan nævnes de så-
kaldte anstaltsbetragtninger.  
 Det er fast antaget, at ledelsen af en offentlig institution (en 
anstalt) kan træffe bestemmelse om forholdet mellem instituti-
onen og dens brugere, også uden at der er love, bekendtgørel-
ser, reglementer eller vedtægter om forholdet. Ledelsen kan be-
grænse hospitalspatienters ret til at få besøg, kan forbyde ple-
jehjemsbeboere at holde husdyr, bortvise skoleelever, som 
overtræder ordensreglerne groft, osv. Anstaltsbetragtninger kan 
imidlertid ikke legitimere hvad som helst, f.eks. tvangsbehand-
ling, påsætning af sladrechips på demente, aflåsning af yderdø-
re på plejehjem, ransagning af beboeres værelser osv. 
 Det er også uafklaret, præcist på hvilke institutioner den 
særlige regel om anstaltsbetragtninger gælder. Det er sikkert, at 
den ikke gælder i borgernes private hjem, hvad enten der er ta-
le om ejerboliger eller lejede boliger. Dette gælder muligvis 
også almene boliger, som udlejes i tilknytning til plejecentre. 
Det er imidlertid ikke afklaret, hvad der gælder på privatejede 
institutioner, f.eks. tidligere kommunale institutioner, som er 
udliciteret til private, sociale opholdssteder eller selvejende 
daginstitutioner. Om ledelsen af private institutioner har an-
staltsbeføjelser i kraft af ejendomsretten eller i kraft af, at de 
udfører sociale opgaver, er heller ikke klart. I U 2010.987 V 

Præjudikater 

Vanskeligt 
tilgængelige 

Anstalts-
betragtninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 2010.987 V 



A) Skrevne regler – praksisskabte regler 

 19 

anerkendte landsretten, at en selvejende institution på grundlag 
af anstaltsbetragtninger kunne begrænse en anbragt piges ad-
gang til telefonisk kontakt med familie og venner samt be-
grænse hendes adgang til at modtage og selv komme på besøg 
på under hendes en måned lange ophold på institutionen. Se 
også betænkning nr. 1551 om magtanvendelse over for børn og 
unge, der er anbragt uden for hjemmet, side 55 og U 
2020.1555 H. 
 På dette sted er pointen at gøre opmærksom på nogle karak-
teristiske træk ved de uskrevne regler: Disse reglers indhold og 
deres anvendelsesområde er ofte behæftet med usikkerhed. 
Usikkerheden kommer af, at reglerne er opstået i praksis.  
 Yderligere usikre bliver disse uskrevne regler, fordi de æn-
drer sig med samfundsudviklingen og retsbevidstheden. I dag 
har reglen om anstaltsbetragtninger givetvis et mere begrænset 
indhold end for blot 15-20 år siden, hvor ulovhjemlet bæltefik-
sering var almindeligt, både på plejehjem og institutioner for 
psykisk udviklingshæmmede. I dag antages bæltefiksering kun 
at kunne ske med udtrykkelig hjemmel i lov. Forskellen på 
dengang og nu kan ses af, at serviceloven i § 128 opstiller gan-
ske strenge betingelser for anvendelse af »stofseler« over for 
personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsev-
ne. I ombudsmandens beretninger for 1970ʼerne og 1980ʼerne 
er der mange eksempler på, at der anvendtes bælte over for 
samme persongruppe uden andet hjemmelsgrundlag end an-
staltsbeføjelser, se f.eks. FOB 1975.594 og FOB 1985.74.  
 I modsætning til de uskrevne regler er de skrevne regler ka-
rakteriserede ved at stå i en sammenhængende og systematise-
ret tekst. De skrevne regler kan ændres formelt, ved at den 
myndighed, der har udstedt reglen, laver en ny regel. Ændrin-
gen kan være en rettelse af den bestående regel ved, at nogle af 
bestemmelserne omformuleres eller ophæves, eller ved, at der 
sættes nye bestemmelser ind.  
 Ændringerne kan også ske ved, at det bestående regelsæt 
ophæves og et helt nyt regelsæt udstedes til erstatning for det 
gamle. Skrevne regler kan imidlertid også ændres ved, at der 
ikke formelt laves om i de bestående regler, men ved at der ud-
stedes en ny skreven regel, som på nogle punkter har et andet 
indhold end den bestående regel. Sådanne ændringer er van-
skelige at arbejde med, fordi der ikke skiltes med, at der nu la-
ves om i en bestående regel.  
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til den retlige  
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Ændring af  
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 Som et eksempel på en formel ændring af regler kan næv-
nes, at den sociale bistandslov blev ophævet og erstattet af lov 
om administration og retssikkerhed på det sociale område, lov 
om aktiv socialpolitik samt lov om social service. Den 1. juli 
1998 skete skiftet: Bistandsloven bortfaldt, og de nye love tråd-
te i kraft. Et andet eksempel på en formel ændring er lov 
nr. 392 af 2. juni 1999. Ved denne lov ændredes nogle mere 
kortfattede regler om omsorg over for psykisk funktionshæm-
mede i serviceloven, og samtidig indsattes en række helt nye 
regler om samme emne i serviceloven (§§ 109 a-109 m). Med 
virkning fra 1. januar 2007 blev disse regler blevet ændret og 
flyttet, således at de nu stod i kapitel 24 i serviceloven (§§ 123-
137). Og fra 1. juli 2010 blev reglerne ændret på ny, således at 
§ 124 blev delt i to, § 124 og § 124 a for at gøre reglernes for-
mål og anvendelsesområde tydeligere. Reglerne i serviceloven 
om magtanvendelse og andre tvangsindgreb blev på ny ændret 
med virkning fra 1. juli 2013 ved lov nr. 495 af 21. maj 2013 
og fra 1. januar 2014 ved lov nr. 651 af 12. juni 2013 – de står 
nu i kapitlerne 24-24 d (§ 123-137 m). Hvis man læser reglerne 
i Lovtidende, kan man se, at de gamle regler er forsvundet og 
nogle nye er kommet til, og man kan se, hvad der gælder nu. 
 Som et eksempel på en lidt mindre synlig ændringsform kan 
nævnes, at den nu ophævede persondatalovs kapitel 4 om be-
handling af personoplysninger stiltiende ændrede reglerne i 
kapitel 8 i forvaltningsloven. Kapitel 8 i forvaltningsloven 
(som trådte i kraft den 1. januar 1987) handler om tavsheds-
pligt og videregivelse af oplysninger mellem offentlige for-
valtningsmyndigheder. Persondatalovens kapitel 4 handlede 
delvis om det samme. Persondataloven (som trådte i kraft den 
1. juli 2000) omhandlede også private dataansvarlige og deres 
behandling af personoplysninger, men gjaldt oprindeligt (stort 
set) kun for offentlige myndigheder, når de behandlede per-
sonoplysninger ved hjælp af edb. Persondataloven tillod i vide-
re udstrækning end forvaltningsloven, at offentlige myndighe-
der videregiver fortrolige oplysninger til andre forvaltnings-
myndigheder. På dette punkt blev forvaltningsloven ændret 
ved persondataloven – uden at det dog kunne ses af lovene – 
f.eks. som en formel ændring af forvaltningsloven eller udtryk-
kelig omtale heraf i persondataloven. Med virkning fra 1. juli 
2009 ændredes forvaltningslovens § 28, således at alle videre-
givelser af oplysninger om enkeltpersoner fra en forvaltnings-
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myndighed til en anden, herunder også manuel videregivelse, 
nu blev omfattet af persondatalovens § 5, stk. 1-3, §§ 6-8, § 10, 
§ 11, stk. 1, § 38 og § 40. Dermed blev det tydeliggjort, at per-
sondatalovens ikrafttræden betød en ændring af forvaltnings-
loven. 
 Den 25. maj 2018 afløste persondataforordningen (Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 2016) og lov om databe-
skyttelse (lov nr. 502 af 23. maj 2018) persondataloven. Sam-
tidig ændredes forvaltningsloven således, at forvaltningslovens 
§ 28, stk. 1, nu indeholder oplysning om, at videregivelse af 
personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed regule-
res i persondataforordningen og databeskyttelsesloven (og ikke 
længere i persondataloven), samt hvilke bestemmelser i disse 
to regelsæt der er tale om. Og i databeskyttelseslovens § 2 er 
det fastsat, at en række bestemmelser i forordningen og i data-
beskyttelsesloven ikke kun gælder for automatisk databehand-
ling, men også gælder for manuel videregivelse af personop-
lysninger til en anden forvaltningsmyndighed. Dermed er det 
lidt komplicerede samspil mellem databeskyttelsesreglerne og 
forvaltningsloven blevet opretholdt, samtidig med at det fortsat 
er tydeliggjort i lovteksterne, at databeskyttelsesreglerne på 
dette punkt har ændret forvaltningsloven. 
 I sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007, er der i 
kapitel 9 også regler om tavshedspligt og videregivelse af for-
trolige oplysninger. Disse regler, som kun gælder for autorise-
rede sundhedspersoner, ændrede (skærper) forvaltningslovens 
tavshedspligtsregler, ligeledes uden at det formelt fremgik af 
lovene. Til gengæld antages det, at de nye databeskyttelsesreg-
ler ikke ændrer sundhedslovens kapitel 9, idet databeskyttelses-
lovens § 2, stk. 3, fastsætter, at særregler om behandling af per-
sonoplysninger går forud for reglerne i databeskyttelsesloven. 
Forholdet mellem sundhedsloven og databeskyttelsesreglerne 
er således reguleret i selve lovteksten, mens forholdet mellem 
sundhedsloven og forvaltningsloven ikke er. 
 Det er således ikke altid nemmere at finde frem til gældende 
ret, når den bygger på skrevne regler, end når regelgrundlaget er 
uskrevet. Forskellene formindskes yderligere, når der er tale om 
skrevne regler, som overlader forvaltningen et bredt skøn. Når 
der i servicelovens § 100 står, at kommunerne skal yde dækning  
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af »nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til per-
soner mellem 18 og folkepensionsalderen med varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne ...«, er det op til kommunen at 
skønne over, hvad der er »nødvendigt«. I praksis viser det sig, 
at der kan være store forskelle fra kommune til kommune på, 
hvad der anses for »nødvendigt«. Kommunalbestyrelsen kan 
ifølge servicelovens § 107, stk. 1, tilbyde »midlertidigt ophold i 
boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne med særlige sociale problemer har 
behov for det«. Og kommunalbestyrelsen skal ifølge § 107, 
stk. 2, tilbyde midlertidigt ophold til personer med »betydeligt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for om-
fattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, 
eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig 
støtte ...« (nr. 1), til personer med »nedsat psykisk funktionsev-
ne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje 
eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke 
kan klare sig uden støtte ...« (nr. 2). Som det ses, er betingelser-
ne i teksten formuleret lidt forskelligt. I stk. 1 anvendes ordet 
»kan« og i stk. 2 »skal«, og personkredsen er afgrænset forskel-
ligt. Formuleringerne lægger op til, at skønnet er lidt friere efter 
stk. 1 end efter stk. 2, men generelt set giver bestemmelsen ad-
gang til, at der foretages et bredt skøn. 
 Ofte er de retlige rammer for skønsudøvelsen imidlertid no-
get snævrere, end lovens ordlyd lægger op til. I ankeinstanser-
nes praksis, i retspraksis og i ombudsmandspraksis er der fast-
sat generelle grænser for skønsudøvelsen. Det vil f.eks. ikke 
være lovligt at udøve skønnet i § 107 på en måde, der skræm-
mer tilflyttere væk eller giver velstående familier mindre end 
andre, fordi de selv kan betale, og kommunen på den måde kan 
spare penge ved ikke at dække de handicappedes udgifter. 
Denne begrænsning i skønsudøvelsen kan ikke læses i service-
lovens § 107, men kan udledes af en omfattende retspraksis fra 
mange andre områder, såsom ekspropriation, elforsyning, byg-
getilladelser osv.  
 Principielt kan skrevne og uskrevne regler være af samme 
juridiske værdi. En uskreven grundsætning vil typisk være på 
samme retlige niveau som en lov vedtaget af Folketinget. Nog-
le af de uskrevne regler antages endog at have grundlovskraft, 
dvs. at ligge over Folketingets lovgivning. Det gælder f.eks. 
den almindelige regel om, at Folketingets Finansudvalg kan 
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vedtage tillægsbevillinger til finansloven. En sådan ulovbe-
stemt regel med grundlovskraft kan ikke ophæves ved lov.  
 Hvor mange af de uskrevne regler der har grundlovskraft, er 
uafklaret. Der tales for øjeblikket i den juridiske teori i stigende 
grad om, at borgerne har grundrettigheder, som ikke eller kun 
under strenge betingelser kan begrænses ved lov. Dette gælder 
også rettigheder, som ikke står i grundloven; legalitetsprin-
cippet, dele af den såkaldte proportionalitetsgrundsætning, lig-
hedsgrundsætningen og magtfordrejningslæren hævdes af nog-
le at være en del af forfatningen. 
 Som den følgende gennemgang vil vise, anses skrevne reg-
ler gennemgående for at have et sikrere indhold og være mest 
tilgængelige for borgerne. De er derfor gennemgående mere 
velegnede som hjemmelsgrundlag for forvaltningens afgørelser 
end uskrevne regler. Et eksempel kan vise hvordan: Det aner-
kendes, at der gælder en ulovbestemt regel om, at en borger 
kan pålægges at tilbagebetale en social ydelse, fordi den er ud-
tryk for dobbeltforsørgelse. Indholdet af og anvendelsesområ-
det for denne regel er i praksis ikke helt afklaret. I stedet er der 
i lovgivningen indsat udtrykkelige – dvs. skrevne – regler her-
om. Bl.a. indeholder lov om aktiv socialpolitik i § 94 en detal-
jeret dobbeltforsørgelsesregel. Dobbeltforsørgelsesreglen i § 94 
er nemmere at arbejde med end den ulovbestemte regel om 
dobbeltforsørgelse, idet den er offentliggjort, og dens indhold 
er nogenlunde klart beskrevet i lovteksten. § 94 er vedtaget af 
Folketinget og er ikke et produkt af domspraksis. Der er ingen 
tvivl om, at en så detaljeret og nuanceret regel som § 94 van-
skeligt kunne tænkes at blive udviklet gennem praksis. Samti-
dig er der med den klare lovtekst heller ikke tvivl om, at be-
stemmelsen udgør det fornødne hjemmelsgrundlag for de byr-
der, afgørelsen pålægger visse borgere. 
 Som det er fremgået af ovenstående, består regelsystemet af 
såvel uskrevne som skrevne regler. De skrevne har størst prak-
tisk betydning, men de uskrevne må hverken overses eller 
glemmes. De uskrevne regler supplerer ofte de skrevne og/eller 
sætter grænser for dem. På visse områder er de uskrevne regler 
næsten enerådende. På andre områder har de uskrevne regler 
alene funktion som udfyldningsprincipper i forhold til skrevne 
regler. 
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B) Grundloven 
B) Grundloven 
Danmarks Riges Grundlov (lov nr. 169 af 5. juni 1953) er Dan-
marks skrevne forfatning. Den indeholder det øverste sæt rets-
regler, og andre retsregler må ikke være i modstrid med grund-
loven. Grundloven kan kun ændres i overensstemmelse med 
den procedure, der er foreskrevet i grundlovens § 88.  
 Målt med international målestok er grundloven forholdsvis 
kortfattet. Mange af bestemmelserne går enten i uændret eller 
næsten uændret formulering tilbage til den første grundlov fra 
1849. 
 De fleste af grundlovens regler handler om valg til Folke-
tinget, om Folketingets vedtagelse af love, om folketingsmed-
lemmers retsstilling, om kongens stilling i statsstyret, om 
domstolene, om Folketingets Ombudsmand, om statsreviso-
rerne og om andre af de øverste statsorganer. Disse regler har 
begrænset praktisk betydning for forvaltningsmyndigheder-
nes daglige virke.  
 I § 3 er det bestemt, at Folketinget og kongen i forening har 
den lovgivende magt. Den dømmende magt er hos domstolene. 
Kongen har den udøvende magt. Realiteten er, at den lovgiven-
de magt ligger hos Folketinget, som derfor er det mest magt-
fulde og centrale statsorgan. Fastsættelsen af, hvad der skal 
være gældende ret, ligger således i hænderne på folketings-
medlemmerne. 
 Grundloven giver ikke kongen, dvs. regeringen, en ret til at 
udstede regler, der er sideordnede med Folketingets lovgivende 
magt. I grundlovens § 82 forudsættes det, at kommunerne har 
ret til »selvstændigt at styre deres anliggender«. Det er imidler-
tid præciseret i bestemmelsen, at det kommunale selvstyre er 
underlagt »statens tilsyn«, og at retten til selvstyre »ordnes ved 
lov«. Der er således ikke tale om en grundlovssikret ret til for 
kommunerne at udstede selvstændige regler. Der er tale om en 
ret til at handle inden for de rammer, der fastsættes i gældende 
ret. Kommunerne skal ligesom statslige myndigheder have 
hjemmel for deres beslutninger og skal administrere inden for 
de retlige rammer, der er fastsat i skreven ret eller følger af 
uskrevne retsgrundsætninger. Det er dog forudsat, at lovgiv-
ningen overlader kommunerne et selvstændigt råderum.  
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 I grundlovens § 63 er det sikret, at borgerne kan anlægge sag 
ved domstolene mod forvaltningen, hvis de er utilfredse med en 
afgørelse, forvaltningen har truffet. I § 55 er det bestemt, at der 
skal være en institution, Folketingets Ombudsmand, der fører 
tilsyn med forvaltningen. Oprindelig omfattede tilsynet kun 
statsforvaltningen, men siden 1998 har ombudsmanden haft 
fuldt indseende også med den kommunale forvaltning og siden 
2009 i begrænset udstrækning med private institutioner mv. 
 Grundlovens kapitel VIII indeholder de såkaldte frihedsret-
tigheder. Reglerne beskytter i en vis udstrækning borgerne 
mod, at der ved lov gøres indgreb i deres personlige frihed, 
privatlivets fred, ejendomsretten, retten til at udøve erhverv, 
retten til forsørgelse, retten til fri undervisning, ytringsfrihed, 
foreningsfrihed samt religionsfrihed. Reglerne er typisk ikke 
udformet som absolutte rettigheder, men mere som principper, 
der bør holdes i hævd. Bl.a. fordi grundloven er gammel og 
ekstremt vanskelig at ændre, er teksten i flere af disse regler 
ude af trit med samfundsudviklingen. Domstolene er af samme 
grund tilbageholdende med at indlægge stærke begrænsninger 
for lovgivningsmagten i grundlovens frihedsrettigheder.  
 Principielt sætter frihedsrettighederne en grænse for forvalt-
ningens afgørelser, og desuden gælder reglerne som overord-
nede principper for fortolkning og udfyldning af lovgivningen. 
Som eksempel på frihedsrettighedernes praktiske relevans på 
det sociale område kan nævnes, at der har været rejst juridisk 
tvivl om, hvorvidt de yderste konsekvenser af aktiveringsreg-
lerne er i overensstemmelse med reglen i grundlovens § 75 om, 
at den, der ikke kan forsørge sig selv, »er berettiget til hjælp af 
det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som 
loven herom påbyder«. Et eksempel på betydningen af § 75 
findes i lovforslag nr. 89, som blev fremsat den 13. november 
2002 i Folketinget, til ændring af aktivlovens § 26, stk. 1. Efter 
denne bestemmelse blev starthjælpen til en person, der levede 
sammen med en kontanthjælpsmodtager, nedsat – i visse til-
fælde til nul. Bestemmelsen havde fået et indhold, der antoges 
at være i strid med grundlovens § 75, stk. 2, et forhold, som 
lovforslaget skulle råde bod på. I lovforslagsbemærkningerne 
anførtes bl.a.: 
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»3.1. Grundlovens § 75, stk. 2, har følgende ordlyd: 
Stk. 2. Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke 
påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at 
underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. 
... 
3.2. Om forholdet mellem grundlovens § 75, stk. 2, og bestemmelsen i 
§ 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik bemærkes følgende: 

Det må først vurderes, om en starthjælpsmodtager, der lever sammen med 
en kontanthjælpsmodtager, er omfattet af den personkreds, der af det of-
fentlige skal garanteres en egentlig ret til hjælp. Dette forudsætter som 
nævnt, at starthjælpsmodtageren ikke kan ernære sig eller sine, og at for-
sørgelsen af den pågældende ikke påhviler nogen anden.  
 Det er bl.a. en betingelse for at modtage starthjælp, at den pågældende 
person ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller 
familiens forsørgelse, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydel-
ser, jf. § 11, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik. Samlevende har end-
videre ikke – som ægtefæller – forsørgelsespligt over for hinanden, og 
forsørgelsen af den pågældende starthjælpsmodtager vil derfor ikke på-
hvile den anden samlever.  
 På den baggrund må det antages, at det offentlige skal garantere de 
omhandlede starthjælpsmodtagere – hvis forsørgelse ikke påhviler nogen 
anden – en egentlig ret til hjælp.  
 Det må dernæst vurderes, om det offentlige ved lovgivning eller regler 
udstedt i medfør heraf har garanteret de omhandlede starthjælpsmodtagere 
en ret til hjælp, der sikrer dem et fornødent forsørgelsesgrundlag.  
 Som nævnt indebærer bestemmelsen i § 26, stk. 1, 2. pkt., at starthjæl-
pen for en person, der er samlevende med en kontanthjælpsmodtager, kan 
blive nedsat til 0 kr. Hertil kommer, at der ikke ved andre offentlige ord-
ninger end starthjælpen, er sikret de pågældende starthjælpsmodtagere en 
ret til den fornødne hjælp.  
 For modtagere af introduktionsydelse gælder som anført, at § 26, 
stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Der kan derfor også i forhold 
til denne kreds af personer være tilfælde, hvor det offentlige ikke har sik-
ret det fornødne forsørgelsesgrundlag.  
 På den anførte baggrund er det regeringens opfattelse, at det offentlige 
– med bestemmelsen i § 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik – 
ikke har sikret en retstilstand, der lever op til de krav, som grundlovens 
§ 75, stk. 2, stiller.  
 Det er derfor efter regeringens opfattelse nødvendigt hurtigst muligt at 
ændre § 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, således at kommu-
nerne i medfør af den foreslåede ændrede affattelse af bestemmelsen op-
når grundlag for til den omhandlede personkreds at udbetale et beløb, der 
ikke rejser spørgsmål i forhold til grundlovens § 75, stk. 2.  
 Dette er baggrunden for, at regeringen i forbindelse med fremsættel-
sen af dette lovforslag har anmodet om, at behandlingen af forslaget frem-
skyndes mest muligt. Endvidere foreslås det, at der med tilbagevirkende 
kraft skabes hjemmel i lov om aktiv socialpolitik til at udbetale det beløb, 
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som starthjælpen eller introduktionsydelsen siden 1. juli 2002 har været 
nedsat med, til de personer, der er blevet berørt af § 26, stk. 1, 2. pkt.« 

Ombudsmanden har i en sag sagt, at en kommune, inden den 
besluttede at bortvise en klient fra et dagcenter, fordi han skab-
te uro ved at kritisere ledelsen, skulle have taget hensyn til, at 
grundlovens § 77 sikrer alle – også sociale klienter – ytrings-
frihed. (FOB 1978.369). 
 Det har i flere retssager været gjort gældende, at afgørelser 
om sociale forhold har været uberettigede, fordi de er truffet 
efter regler, som er i strid med grundloven eller andre overord-
nede regler. I U 2006.67 H havde en kontanthjælpsmodtager 
vægret sig ved at deltage i aktivering, fordi han anså tilbuddet 
for at være i strid med grundlovens § 75, stk. 2. Han var navn-
lig utilfreds med, at der ikke blev ydet overenskomstmæssig 
løn og ret til ferie. Herefter standsede kommunen udbetaling af 
hjælp. Højesteret frifandt kommunen for en påstand om, at til-
buddet var grundlovsstridigt. Højesteret mente heller ikke, at 
der var tale om tvangs- eller pligtarbejde i den forstand, ud-
trykkene er anvendt i EMK artikel 4, stk. 2, eller at tilbuddet 
var i strid med ILO-konvention nr. 29, artikel 1 og 2, om af-
skaffelse af tvungen eller pligtmæssigt arbejde, eller nr. 122, 
artikel 1 om en aktiv politik til fremme af fuld og produktiv be-
skæftigelse på grundlag af frit valg. I dommen nævner Højeste-
ret udtrykkeligt, at ILO-konventionerne ikke er direkte anven-
delige i dansk ret i den forstand, at de kunne føre til tilsidesæt-
telse af aktivlovens bestemmelser om aktivering. Denne be-
mærkning viser, at Højesteret omvendt mener, at en tilsidesæt-
telse af grundloven eller EMK ville føre til, at der blev set bort 
fra disse bestemmelser. 
 I U 2012.1761 H slog Højesteret fast, at der ikke var grund-
lag for at fastslå, at en person, der havde modtaget almindelig 
starthjælp, ikke havde modtaget hjælp i overensstemmelse med 
grundlovens § 75, stk. 2. Dommen forudsætter, ligesom den 
beskrevne lovændring ovenfor, at § 75, stk. 2, indeholder et 
retligt krav om, at borgerne tildeles et vist mindstemål af for-
sørgelse. 
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C) Folketingets love 
C) Folketingets love 
De skrevne regler, vi kender som love, vedtages af Folketinget 
og stadfæstes derpå af kongen (dronningen). Stadfæstelsen skal 
ske inden 30 dage efter, at Folketinget har vedtaget lovforsla-
get. Derpå skal kongen sørge for, at loven bliver kundgjort, 
hvorefter den er gyldig over for alle. De nærmere regler om 
Folketingets behandling af lovforslag står i grundlovens kapitel 
V samt i Folketingets Forretningsorden. Reglerne om loves 
kundgørelse står i lov om Lovtidende (lovbekendtgørelse 
nr. 608 af 24. juni 2008). Justitsministeren er i forbindelse med 
en lovændring i 2005 blevet bemyndiget til at etablere en lov-
tidende i elektronisk form. Den elektroniske udgave blev etab-
leret i 2008 med udgangspunkt i de allerede eksisterende data-
baser (ved bekendtgørelse nr. 1395 af 12. december 2007). 
Regler, der kundgøres elektronisk, træder i kraft ved begyndel-
sen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori retsforskriften 
er indført i Lovtidende. En regel kan dog selv indeholde en be-
stemmelse om, at den træder i kraft på et andet tidspunkt. 
 Afgørende for, om en beslutning har juridisk gyldighed som 
lov, er således, at den er vedtaget i overensstemmelse med lov-
givningsproceduren af Folketinget, stadfæstet af kongen og 
dernæst kundgjort. Det er uden betydning, om beslutningen 
vedrører et konkret forhold eller retter sig imod en ubestemt 
flerhed af personer. Indfødsret besluttes således normalt ved 
lov, ligesom vejanlæg, jernbanelinjer og broprojekter vedtages 
ved love. Den overvejende del af lovene er dog formuleret i 
generelle vendinger. 
 Er en beslutning vedtaget som lov, har den lovskraft. Heri 
ligger for det første, at den har højere gyldighed end trinlavere 
regler, såsom bekendtgørelser, reglementer, vedtægter, kollek-
tive overenskomster osv. For det andet kan en lov kun ændres 
ved en ny lov. Har Folketinget besluttet at regulere spørgsmål, 
som tidligere har været overladt til forvaltningen, ved lov, kan 
retstilstanden derfor kun ændres ved ny lov.  
 En lov har normalt samme retlige niveau som ulovbestemte 
retsgrundsætninger, som derfor kan ændres ved en lov. Den 
ovennævnte ulovbestemte regel om dobbeltforsørgelse kan så-
ledes ændres og erstattes af en lov, således som det er sket i 
§ 94 i lov om aktiv socialpolitik. Den ulovbestemte almindeli-
ge erstatningsregel kan ligeledes – hvilket er sket på mange 
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områder – fortrænges, ved at der i stedet vedtages en lov. Der 
er en tendens til, at spørgsmål, som tidligere blev reguleret på 
grundlag af anstaltsbetragtninger, nu reguleres ved lov. En vig-
tig konsekvens af, at et spørgsmål reguleres ved lov, er således, 
at der skal en ny lov til for at lave om på retstilstanden.  
 For øjeblikket er der en tendens til, at flere og flere spørgs-
mål bliver reguleret ved lov. Konsekvensen er, at alle disse 
spørgsmål bliver opgaver for Folketinget. Som et eksempel på 
denne udvikling kan nævnes reglerne i servicelovens kapitler 
23-24 b (§§ 124-137) om magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten over for personer med betydelig og va-
rig nedsat psykisk funktionsevne. Disse forhold var indtil 1. ja-
nuar 2000 ikke lovregulerede. Lovfæstelsen betyder, at ønskes 
der nye regler på området, skal serviceloven ændres, jf. 
U 2009.2356 H. Nogle lovfæstelser udspringer af krav i inter-
nationale regler. Således blev servicelovens §§ 137 b-d om 
kommunalbestyrelsens ret til at begrænse adgangen for uden-
forstående til visse boformer vedtaget, efter at ombudsmanden 
i FOB 2010.20-3 havde gjort opmærksom på, at sådanne be-
søgsrestriktioner kunne være omfattet af EMK art. 8 og derfor 
krævede en særlig klar lovhjemmel. 
 Et andet eksempel er FOB 2016-41. I denne sag besluttede 
Næstved Kommune at ændre en 11-årig pige A’s anbringelses-
sted, så hun skulle flytte fra sin plejefamilie til et andet anbrin-
gelsessted. A ønskede ikke at flytte og satte sig fysisk til mod-
værge, da kommunen ville fuldbyrde afgørelsen. Nogle af 
kommunens medarbejdere så sig nødsaget til at anvende fysisk 
magt i forbindelse med fuldbyrdelsen af afgørelsen. Ombuds-
manden mente ikke, at der var hjemmel til at anvende fysisk 
magt ved fuldbyrdelsen af afgørelsen om at ændre pigens an-
bringelsessted. Ombudsmanden henviste i den forbindelse til, at 
anvendelse af fysisk magt er så stort et indgreb, at magtanven-
delsen skal have udtrykkelig hjemmel i lov. Ombudsmanden 
udtalte kritik af, at kommunen havde anvendt fysisk magt ved 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om ændring af pigens anbringelses-
sted, og rejste i forbindelse med afslutningen af den konkrete 
sag af egen drift en sag over for Social- og Indenrigsministeriet 
med henblik på, at ministeriet kunne overveje at søge tilveje-
bragt lovhjemmel til tvangsfuldbyrdelse af afgørelser om æn-
dret anbringelsessted – også i de tilfælde, hvor barnet opholder 
sig hos andre end forældremyndighedens indehavere. 
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 De fleste administrative områder er reguleret på den måde, 
at en eller flere love fastsætter hovedprincipperne for myndig-
hedernes og borgernes forpligtelser og rettigheder. En lang 
række detailspørgsmål henstår typisk til regulering enten ved 
generelle administrative regler, udfyldning gennem konkrete 
skønsmæssige afgørelser eller eventuelt til regulering gennem 
uskrevne retsregler (praksisdannelse). 
 Når der skal søges efter et svar på et juridisk spørgsmål, er 
det naturlige udgangspunkt at slå op i den eller de folketingslo-
ve, der regulerer det pågældende område. Inden for det sociale 
område er de vigtigste love: 

• retssikkerhedsloven (LOR) 
• lov om aktiv socialpolitik (LAS) 
• integrationsloven 
• serviceloven (SL) 
• dagtilbudsloven 
• lov om socialtilsyn 
• lov om social pension  
• lov om kompensation til handicappede i erhverv 
• lov om organisering og understøttelse af beskæftigel-

sesindsatsen 
• lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
• sygedagpengeloven 
• lov om børnetilskud 
• lov om Udbetaling Danmark 
• lov om individuel boligstøtte 
• lov om fleksydelse 
• lov om arbejdsskadesikring 
• lov om voksenansvar 
• lov om Arbejdsløshedsforsikring. 

Alle de sociale love kan indeholde bestemmelser af forvalt-
ningsretlig karakter, ofte om specielle sagsbehandlingsspørgs-
mål, men også om adgang til at klage, om kompetence og om 
generelle hjemmelsproblemer. 
 Retssikkerhedsloven er den mest forvaltningsretligt præge-
de af disse love. Dens nøjagtige titel er lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område. Den siger selv i § 2, at 
den indeholder regler for, hvordan de sociale myndigheder 
»skal behandle sager efter lovgivningen«.  
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 Loven indeholder nogle – egentlig ikke så mange – sagsbe-
handlingsregler i kapitel 2 og kapitel 3 a. Hovedparten af reg-
lerne er kompetenceregler. Det bestemmes således i kapitel 4, 
hvilke sociale forvaltningsmyndigheder der er, og i hovedtræk 
hvilke opgaver de skal varetage. Kapitel 6 handler om samar-
bejde mellem kommuner, regioner og private. Kapitlerne 7-10 
indeholder bestemmelser om de sociale klageinstanser og reg-
lerne om klageadgang, klageberettigelse, klagefrister samt kla-
gemyndighedernes beføjelser og nogle sagsbehandlingsregler i 
den forbindelse. De sidste kapitler i retssikkerhedsloven hand-
ler om koordinering af praksis, indsamling og udarbejdelse af 
statistisk materiale, regnskab samt nogle centrale rådgivende 
organer. 
 Først og fremmest er retssikkerhedsloven en lov om de so-
ciale myndigheder og deres kompetence. Kun i anden række er 
retssikkerhedsloven en sagsbehandlingslov. 
 Også anden lovgivning indeholder væsentlige sagsbehand-
lingsregler. De fleste sagsbehandlingsregler, der omtales i den-
ne bog, står andre steder end i retssikkerhedsloven. Retssikker-
hedsloven gør selv opmærksom på dette forhold. I § 2, stk. 3, 
står: »Der kan i anden lovgivning være fastsat regler, der fravi-
ger denne lov.« 
 Flere sociale love har karakter af at være styrelseslove inden 
for særskilte ressortdele af den samlede sociale indsats. Ek-
sempler herpå er lov om organisering og understøttelse af be-
skæftigelsesindsatsen, lov om Udbetaling Danmark og lov om 
socialtilsyn. 
 De sagsbehandlingsregler, der henvises til, kan være sags-
behandlingsregler i de øvrige sociale love. Markante eksempler 
herpå er kapitel 3 i pensionsloven, kapitel 11 i serviceloven og 
kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæfti-
gelsesindsatsen. I disse regelsæt er der særlige sagsbehand-
lingsregler om henholdsvis sager om behandling af førtidspen-
sionssager, om foranstaltninger for børn og unge og om be-
handling af sager i rehabiliteringsteam. 
 Af større betydning er imidlertid, at der findes en række ge-
nerelle sagsbehandlingslove. Disse love gælder for alle eller 
næsten alle slags sager, der behandles i den offentlige forvalt-
ning – ikke kun for sociale sager. De gælder imidlertid også i 
sociale sager. De vigtigste af disse love er:  
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• forvaltningsloven (FVL) 
• offentlighedsloven (OFL) 
• persondataforordningen (PDF) og lov om databeskyttelse 

(LDB) 
• arkivloven 
• lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af 

tvangsindgreb og oplysningspligter 
• lov om Digital Post fra offentlige afsendere 
• lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur 

til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder 

Helt central i denne sammenhæng er forvaltningsloven. Denne 
lov indeholder regler om inhabilitet, vejledning, repræsentati-
on, partsaktsindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning, 
om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger samt om per-
sonlig underskrift eller anden entydig identifikation.  
 Persondataforordningen og lov om databeskyttelse har et 
snævrere anvendelsesområde end forvaltningsloven, men inde-
holder nogle centrale sagsbehandlingsregler: Regler om, hvor-
når personoplysninger må behandles, herunder om videregivel-
se af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, regler om 
oplysningspligt over for de registrerede om deres rettigheder, 
om de registreredes ret til indsigt, om ret til indsigelse, til be-
rigtigelse, om retten til at blive glemt, samt ret til at blive fri for 
automatiserede vurderinger (profilering). 
 Forvaltningsloven gælder kun for offentlige forvaltnings-
myndigheder. De vigtigste af reglerne giver kun rettigheder til 
dem, der er parter i en sag. Endelig gælder de fleste af reglerne 
kun for sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse. Alle 
tre begreber »offentlig forvaltning«, »parter« og »afgørelse« 
giver i praksis anledning til tvivl. På dette sted er det nok at gø-
re opmærksom på begreberne. Retssikkerhedsloven har gene-
relt udvidet nogle af forvaltningslovens og offentlighedslovens 
regler til at gælde for private, der har fået overladt opgaver ef-
ter de sociale love, jf. § 43, stk. 1.  
 Vedkommende minister kan endvidere efter forhandling 
med justitsministeren fastsætte regler om, at forvaltningsloven 
skal gælde helt eller delvis for nærmere angivne selskaber, in-
stitutioner, foreninger mv., som ikke henregnes til den offentli-
ge forvaltning. Dette gælder kun, hvis udgifterne ved deres 
virksomhed overvejende dækkes af statslige eller kommunale 
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midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået 
tillagt beføjelser til at træffe afgørelser på statens eller en 
kommunes vegne, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 3. 
 Parts- og afgørelsesbegreberne er uddybet nedenfor i kapi-
tel 8. 
 Databeskyttelsesreglerne gælder for alle dataansvarlige, 
private såvel som offentlige myndigheder. De gælder som ho-
vedregel kun for »behandling af personoplysninger«. Person-
oplysninger er dog defineret ganske bredt i loven, idet de om-
fatter alle personhenførbare oplysninger. Reglerne begrænser 
sig således ikke til behandling af oplysninger om »personlige 
forhold« eller »personfølsomme« oplysninger. En oplysning 
om, at en person, der ejer et firma, leverer varer til en daginsti-
tution, er således en »personoplysning« lige såvel som hel-
bredsoplysninger om en borger, der søger om revalidering. 
Reglerne finder ifølge § 2, stk. 5, i lov om databeskyttelse an-
vendelse på oplysninger om afdøde personer i 10 år efter ved-
kommendes død. 
 For offentlige myndigheder gælder reglerne kun for be-
handling, »som helt eller delvis foretages ved hjælp af automa-
tisk databehandling«, jf. databeskyttelseslovens § 1, stk. 2. Det 
betyder, at sociale myndigheder skal følge lovens regler, når – 
og kun når – de benytter edb, f.eks. skriver oplysninger på 
tekstbehandling, e-mailer, telefaxer oplysninger, skanner do-
kumenter eller indfører navne i elektroniske journalsystemer. 
Hvis en myndighed modtager et brev (håndskrevet eller skre-
vet på tekstbehandling), hvis sagsbehandleren skriver notater i 
hånden eller på skrivemaskine, sender dokumenter med post 
eller udveksler oplysninger under møder med andre, gælder da-
tabeskyttelsesreglerne ikke. Da al moderne administration helt 
eller delvis foregår elektronisk, vil databeskyttelsesreglerne al-
tid skulle anvendes i en vis udstrækning. Visse af reglerne i da-
tabeskyttelseslovgivningen omfatter, som tidligere nævnt, end-
videre al videregivelse – digital såvel som skreven, mundtlig, 
postbesørget og anden manuelt behandlet videregivelse – af 
personoplysninger mellem offentlige forvaltningsmyndigheder. 
 Databeskyttelsesreglerne giver rettigheder til »registrerede« 
og taler ikke om parter. Begrebet registrerede omfatter ikke 
kun parten i en konkret sag, men også bipersoner, f.eks. pårø-
rende til sociale klienter, naboer, venner, bekendte og personer, 
der har behandlet sagens hovedperson andre steder i systemet, 
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blot den pågældendes navn er omtalt (på edb). Dette kan kom-
plicere lovens anvendelse noget. 

D) Anordninger 
D) Anordninger 
Til trods for grundlovens forudsætning om, at Folketinget og 
Kongen i forening lovgiver, er kongen – dvs. forvaltningen – 
også beføjet til at udstede regler, der har gyldighed for alle. 
Disse regler kaldes anordninger. I virkelighedens verden frem-
træder de som bekendtgørelser, vedtægter, regulativer, regle-
menter, forretningsordener osv. 
 Anordninger udstedes med hjemmel i lov og ligger på et 
trin lavere niveau end lovene. I kraft af denne retskildemæssige 
placering er det foreneligt med grundloven, at ministre, byråd, 
styrelser og andre forvaltningsmyndigheder udsteder generelle 
regler. Årsagerne til, at det har udviklet sig sådan, er flere: 
Først og fremmest er det for stor en opgave for Folketinget at 
producere alle de mange oftest teknisk betonede detailregler, 
som anordningerne indeholder. For det andet er der heller in-
gen grund til at belaste Folketinget med disse regler, da de ofte 
ikke har større politisk betydning. For det tredje kan anordnin-
ger udarbejdes hurtigere end love. Endelig må det erindres, at 
Folketinget har indflydelse på anordningerne, idet de skal have 
hjemmel i lov og ikke må stride mod loven. Visse anordninger 
skal ifølge bemyndigelsesloven endda godkendes af Folketin-
get eller et udvalg under Folketinget. 
 Der er som tidligere omtalt ikke en selvstændig anordnings-
magt for regeringen eller forvaltningen. Den afledede adgang 
til at udstede regler er dog ikke uden betænkeligheder. Især 
meget vidtgående bemyndigelser til at udstede regler kan være 
problematiske, idet de forskyder beslutningsmagten fra Folke-
tinget til forvaltningen. Der anses derfor at gælde en ydergræn-
se for, hvor meget der kan overlades til forvaltningen at regule-
re. Præcis hvor grænsen går, er vanskeligt at beskrive generelt. 
 Anordninger antages at kunne fravige loven, hvis der er be-
myndigelse hertil. Der tales om, at forvaltningen får adgang til 
at udstede derogatoriske anordninger. En sådan anordning kan 
fravige den lov, den er udstedt efter, men det anerkendes også, 
at en anordning kan fravige andre love end bemyndigelseslo-
ven. Der tales om henholdsvis simpel og fuldstændig derogati-
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on. For at derogation er lovlig, skal den have udtrykkelig lov-
hjemmel, dvs. det skal stå i bemyndigelsesloven, at der kan ud-
stedes en anordning, der fraviger lovgivningen, og hvilke reg-
ler der kan fraviges.  
 Et eksempel på bemyndigelse til fuldstændig derogation 
findes i § 32 a i forvaltningsloven. Ifølge bestemmelsen kan 
»vedkommende minister ... fastsætte regler om ret til at anven-
de digital kommunikation ved henvendelser til den offentlige 
forvaltning og om de nærmere vilkår herfor, herunder fravige 
formkrav i lovgivningen, der hindrer anvendelsen af digital 
kommunikation«. Bestemmelsen giver de respektive ministre 
ret til at udstede en bekendtgørelse om, at borgerne skal kunne 
maile ansøgninger, selv om der i den pågældende lov står, at 
der skal bruges en bestemt blanket. I forvaltningslovens § 1, 
stk. 3, er justitsministeren bemyndiget til at bestemme, at for-
valtningsloven skal omfatte institutioner og virksomheder, som 
ellers ikke er omfattet af loven. I dette tilfælde er der kun tale 
om bemyndigelse til, at ministeren kan fravige forvaltningslo-
vens regel om lovens anvendelsesområde. Det fælles ved de to 
eksempler er, at lovgivningen kan ændres ved bekendtgørelse – 
ikke nødvendigvis ved ny lov. 
 Et kontroversielt eksempel på bemyndigelse til derogation 
findes i § 5, stk. 3, i lov om databeskyttelse. Ifølge denne be-
stemmelse kan vedkommende minister efter forhandling med 
Justitsministeren og inden for rammerne af persondataforord-
ningens artikel 23 fastsætte regler om, at personoplysninger af 
offentlige myndigheder må viderebehandles til andre formål, 
end de oprindeligt var indsamlet til, uafhængig af formålenes 
forenelighed. Dermed er der skabt hjemmel for, at forbuddet i 
lovens § 5, stk. 1, mod viderebehandling på en måde, der er 
uforenelig med udtrykkeligt angivne formål med indsamling af 
personoplysninger, kan fraviges ved en bekendtgørelse. Ifølge 
Retsudvalgets betænkning af 9. maj 2018 under behandlingen 
af forslaget til lov om databeskyttelse skal Datatilsynet udtale 
sig om en sådan bekendtgørelse, ligesom forslaget til en sådan 
bekendtgørelse skal godkendes både af det udvalg i Folketin-
get, som er ansvarligt for det pågældende reguleringsområde. 
og af Folketingets Retsudvalg. På denne måde er det sikret, at 
en administrativ fravigelse af loven ikke gennemføres i strid 
med opfattelsen hos et flertal i Folketinget. 
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 Bortset fra de særlige tilfælde, hvor der er hjemmel i lov 
hertil, må en anordning som anført ikke være i strid med loven 
eller med almindelige retsgrundsætninger.  
 Nogle eksempler på denne problemstilling kan nævnes: 
 I en bekendtgørelse fra 1979 (nr. 102 af 15. marts 1979) be-
stemte socialministeren, at forældres andel af betaling for 
børns ophold i daginstitution skulle beregnes som en procent-
del af de gennemsnitlige driftsudgifter for daginstitutioner af 
en bestemt type i den enkelte kommune. Dette stred imod for-
arbejderne til bemyndigelsesbestemmelsen (§ 73 i bistandslo-
ven) om, at beregningen skulle foretages på grundlag af drifts-
udgifterne for den enkelte institution for sig. Denne bereg-
ningsmetode viste sig at være besværlig og førte til uligheder, 
hvorfor ministeren ændrede beregningsmåden. Det gjorde han 
ved at ændre betalingsbekendtgørelsen. Ombudsmanden gjorde 
opmærksom på, at der også var tale om en ændring af loven, 
og at en sådan skal vedtages ved en ny lov – ikke ved ændring 
af en bekendtgørelse – heller ikke, selv om den uformelt var 
blevet accepteret af et flertal i Folketingets Socialudvalg (FOB 
1979.162) Se også FOB 2016-12. 
 Et andet eksempel drejer sig om en bekendtgørelse fra 1991 
(nr. 790 af 4. december 1991). Den regulerede bl.a. lommepen-
gesatser for plejehjemsbeboere. Ifølge bekendtgørelsen kunne 
den høje sats udbetales til fysisk handicappede, men ikke til 
psykisk handicappede. Bekendtgørelsen var udstedt i henhold 
til bistandslovens § 84, der blot sagde, at det høje beløb kunne 
udbetales til pensionister under 60 år, »når forholdene i det en-
kelte tilfælde taler for det«. Ombudsmanden mente ikke, at mi-
nisteren heri havde tilstrækkelig klar hjemmel til at fastsætte 
administrative regler, der indebar en forskelsbehandling som 
den foreliggende. Bekendtgørelsen stred imod den almindelige 
ulovbestemte lighedsgrundsætning og havde ikke tilstrækkelig 
hjemmel i loven til at gøre en sådan forskel (FOB 1992.272). 
 Spørgsmålet forelå meget rent i FOB 2016-24. Sagen hand-
lede om forholdet mellem § 13 i lov om social pension og § 2 i 
bekendtgørelsen om social pension. Lovens § 13 havde føl-
gende indhold: »Ansøgning om folkepension indgives til Ud-
betaling. Danmark. Udbetaling Danmark skal sende meddelel-
se om ret til folkepension i rimelig tid, inden den pågældende 
når folkepensionsalderen. Meddelelsen skal indeholde oplys-
ning om muligheden for at opsætte pension efter.«  
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