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Ombudsmanden har ved brev af 4. november 2015 anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd.
Baggrunden er en henvendelse fra byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen til ombudsmanden om
byrådets beslutning 8. juni 2015, (sag. nr. 149).
Baggrund
Gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor en eller begge parter modtager kontanthjælp
eller uddannelseshjælp, blev indført d. 1. januar 2014, som en del af kontanthjælpsreformen.
På byrådsmødet den 8. juni 2015 redegjorde forvaltningen for status på Randers Kommunes
sagsbehandling af sager vedrørende afgørelser om gensidig forsørgelsespligt.
Af sagsfremstillingen til byrådssagen den 8. juni i 2015 fremgår, at den generelle praksis i forbindelse
med behandling af afgørelser om gensidig forsørgelsespligt i Randers Kommune var lovlig. Dette
gælder både i forhold til den faktiske vurdering af, hvorvidt parrene opfyldte betingelserne for at
være omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt, og i forhold til den generelle sagsbehandling
af sagerne. Alle de borgere, der var blevet pålagt gensidig forsørgelsespligt, var omfattet af
målgruppen. Imidlertid var der desværre sket en sagsbehandlingsfejl i form af manglende udsendelse
af afgørelsesbreve til samleverne i nogle af sagerne.
Umiddelbart efter modtagelsen af første afgørelse fra Ankestyrelsen, som gøres ugyldig på grund af
manglende afgørelsesbrev til samlever, gennemgik sagsbehandlerne deres sager i forhold til, om der
var sendt afgørelsesbreve til begge parter, som beskrevet i kommunens procedure. To
sagsbehandlere havde desværre konsekvent lavet denne fejl i deres afgørelser og udelukkende sendt
afgørelsesbrev til ansøger. Af de øvrige 12 sagsbehandlere havde enkelte lavet få fejl. I alt forventes,
at der er manglende afgørelsesbrev til samlever i ca. 110 sager.
Idet den beskrevne procedure, for håndtering af sagerne om gensidig forsørgelsespligt, har været af
en sådan karakter, at afgørelserne generelt ville være gyldige ud fra den praksis, som Ankestyrelsen
indtil videre har udmeldt, vurderes der ikke systematisk at være sket væsentlige fejl i
sagsbehandlingen. Med dette menes, at afgørelserne generelt er hånderet korrekt. Det er således
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kommunens opfattelse, at alle de borgere, der var blevet pålagt gensidig forsørgelsespligt, er
omfattet af målgruppen. Der er dog sket sagsbehandlingsfejl i nogle af sagerne (jfr. beskrivelsen
ovenfor om ca. 110 sager, hvor to sagsbehandlere og enkelte øvrige sager ikke har sendt
afgørelsesbrev til begge parter.)
Kommunen har således ikke generelt eller systematisk lavet sagsbehandlingsfejl i sagerne om
gensidig forsørgelsespligt. I langt de fleste tilfælde har kommunen meddelt afgørelsen til begge, men
der er som nævnt ovenfor ca. 110 sager, hvor der ikke er sendt afgørelsessager til begge parter.
Forvaltningen indstillede til byrådet at tage stilling til, hvorvidt kommunen af egen drift skulle
gennemgå samtlige sager eller alene genoptage sager ved klager fra borgerne. Et flertal i byrådet
besluttede 8. juni 2015 at genoptage sager, hvis der kom klager fra borgere vedrørende gensidig
forsørgelsespligt.
I relation til genoptagelsesvurderingen forelå på tidspunktet for byrådets beslutning brev til
kommunerne af 26. marts 2015 fra KL om kommunernes afgørelser om gensidig forsørgelsespligt,
som vedhæftes. I relation til spørgsmålet om kommuneres pligt til generelt at genoptage sager om
gensidig forsørgelsespligt forelå ikke en anbefaling hertil. KL henviste til Ankestyrelsens oplysninger
på styrelsens hjemmeside om, hvad kommunerne skal gøre i tilfælde af, at kommunen modtager
klager over afgørelser om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor klagefristen er
overskredet, og hvor borgeren mener, at der er begået sagsbehandlingsfejl. Ankestyrelsen havde
beskrevet, at kommunerne har pligt til at overveje at genoptage sagen, hvis kommunen i forbindelse
med klagen bliver opmærksom på, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl.
Af sagsfremstillingen den 8. juni 2015 fremgår, at kommunen har fulgt Ankestyrelsens henstilling og
har genoptaget sager, for så vidt angår sager som er påklaget indenfor eller efter klagefristens udløb.
Kommunen har således ved byrådets behandling af sagen taget de tilkendegivelser Ankestyrelsen var
fremkommet med på det pågældende tidspunkt til efterretning.
I sagsfremstillingen oplystes det, at 9 borgere havde påklaget den trufne afgørelse inden for
klagefristen. Ankestyrelsen havde behandlet disse klager. Efter opmærksomhed i pressen og de
sociale medier havde kommunen modtaget yderligere 15 klager efter klagefristens udløb.
Ydelseskontoret havde valgt at genoptage og revurdere disse sager, selvom klagerne var indkommet
efter klagefristens udløb.
Ydelseskontoret gennemgik og genvurderede således de sager, der var gjort ugyldige af
Ankestyrelsen og desuden de klager, som var indgået for sent.
På byrådsmødet 8. juni 2015 blev byrådet gjort bekendt med det anslåede ressourceforbrug, hvis
Ydelseskontoret skulle genoptage samtlige sager om gensidig forsørgelsespligt med hensyn til
vurdering af eventuelle sagsbehandlingsfejl. Hertil kom også et anslået beløb til efterbetaling i sager
med ugyldige afgørelser.
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Forvaltningen redegør i det følgende for regelgrundlaget, herunder en vurdering af om kommunen
må anses forpligtet til at genoptage tidligere afgjorte sager af egen drift eller generelt informere
offentligheden om muligheden for at få en sag genoptaget.
Regelgrundlag - tilbagekaldelsesgrundsætning
Ombudsmanden anmoder kommunen udtale sig om, hvorvidt kommunen må anses forpligtet til at
genoptage sagerne af egen drift, og om kommunen i givet fald vil omgøre beslutningen af 8. juni
2015, og hvis kommunen ikke mener sig forpligtet til at genoptage de tidligere afgjorte sager af egen
drift, anmodes om at kommunen forholder sig til, om den må anses forpligtet til generelt at
informere offentligheden om muligheden for at få sagerne genoptaget.
I forhold til spørgsmålet om, hvornår en kommune er forpligtet til at omgøre en afgørelse af egen
drift når myndighedens praksis underkendes (til gunst for borgeren) af en højere administrativ
myndighed gælder følgende:
Der bør i vurderingen af om kommunen bør genoptage sagerne af egen drift lægges vægt på to
kriterier1.
For det første om forvaltningens tidligere retsanvendelse eller praksis har været udtryk for en mere
eller mindre klar ulovlighed (om der i den ene ende af skalaen er truffet ugyldige afgørelser eller har
været tale om en uforsvarlig – og efter omstændighederne erstatningspådragende forvaltning), eller
der i den anden ende af skalaen har været tale om en undskyldelig retsvildfarelse eller et valg mellem
to for så vidt lige gode retsopfattelser).
Og for det andet om en genoptagelse af sagerne af egen drift vil volde større eller mindre
administrative vanskeligheder (om det i den ene ende af skalaen vil være faktisk umuligt eller dog
særdeles vanskeligt og overordentligt ressourcekrævende at finde frem til de relevante sager, eller
det i den anden ende af skalaen vil være forholdsvis ukompliceret på baggrund af de oplysninger og
de registreringssystemer myndigheden har, at finde frem til sagerne).
Vurdering
Efter byrådets beslutning 8. juni 2015 har Ankestyrelsen truffet principafgørelser vedrørende
partshøring og meddelelse af afgørelse til såvel ansøger samt dennes samlever: Sag nr. 36-15 og 3715.
Partshøring
I Principafgørelse 36-15 (7. juli 2015) tilkendegav Ankestyrelsen følgende:
”Hvis kommunen ikke har partshørt parterne, det vil sige både ansøger og sambo, forud for en
afgørelse om samliv, er der en formodning for, at afgørelsen er påvirket af manglen. Afgørelsen er
ugyldig, medmindre det konkret kan afkræftes, at manglen har påvirket afgørelsens resultat.
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Citat fra ”Forvaltningsret” af Jon Andersen mfl., 2. udgave s. 946 ff.
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Det skal derfor konkret vurderes i den enkelte sag, om den manglende partshøring har været af
væsentlig betydning for afgørelsen.
Hvis denne konkrete vurdering fører til, at manglen ikke kan anses for at have haft væsentlig
betydning for afgørelsen i sagen, medfører den manglende partshøring normalt ikke, at kommunens
afgørelse er ugyldig.”
Det er kommunens vurdering, at der ikke er sket systematiske fejl i sagerne vedr. gennemførelse af
partshøring.
Det fremgår tillige af Ankestyrelsens principafgørelse nævnt ovenfor, at det skal konkret vurderes i
den enkelte sag, om manglende partshøring har været af væsentlig betydning for afgørelsen. Hvis
denne konkrete vurdering fører til, at manglen ikke kan anses for at have haft væsentlig betydning
for afgørelsen i sagen, medfører den manglende partshøring normalt ikke, at kommunens afgørelse
er ugyldig.
Ankestyrelsen har ikke i kommunens sager, som har været forelagt styrelsen vedr. sagsbehandlingsfejl, omgjort sager begrundet i partshøringsfejl.
På baggrund af ovenstående vurderes, at kommunen ikke er forpligtet til af egen drift at tage sager
op til vurdering af partshøringsfejl.
Meddelelse af afgørelser
I principafgørelse 37-15 (7. juli 2015) fastslog Ankestyrelsen,
”Meddelelse af afgørelsen er en grundlæggende betingelse for, at afgørelsen kan få retsvirkning efter
sit indhold.
Afgørelsen kan ikke håndhæves, før såvel ansøger som samlever har fået afgørelsen meddelt. Det
betyder, at kommunen ikke kan beregne hjælpen til ansøgeren på grundlag af samleverens indtægter
eller formue, før afgørelsen er meddelt begge parter.
Kommunens afgørelse om samliv og gensidig forsørgelsespligt har ikke retsvirkning, før den er
meddelt begge parter.”
Både modtager af hjælp og sambo er part i sagen, og kommunens afgørelse har retsvirkning over for
begge parter. Derfor skal kommunen meddele afgørelsen individuelt til begge parter. Meddelelse af
afgørelsen er en grundlæggende betingelse for, at afgørelsen kan få retsvirkning efter sit indhold.
I relation til meddelelse til begge parter er konstateret, at kommunen ikke generelt har meddelt
afgørelser til begge parter. Kommunen har i ca. 110 sager alene meddelt afgørelsen til ansøgeren og
ikke dennes samlever. På baggrund af principafgørelse 37-15 og tilbagekaldelsesgrundsætningen
beskrevet ovenfor vurderes, at kommunen har pligt til, i de sager hvor kommunen ikke har meddelt
afgørelsen til begge parter, at genoptage sagerne af egen drift. I overvejelserne indgår, at det ikke
vurderes forbundet med betydelige administrative vanskeligheder at gennemgå sagerne. Der lægges
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her vægt på, at det er oplyst at to medarbejdere på to måneder kan fremfinde sagerne svarende til
135.000 kr.
Forvaltningen anbefaler således at byrådet ændrer beslutningen af 8. juni 2015 og beslutter at
genoptage de allerede identificerede ca. 110 sager af egen drift, hvor afgørelsen ikke er meddelt
begge parter, og omgør afgørelserne, hvis der er sagsbehandlingsfejl af nævnte karakter, som
vurderes at medføre, at afgørelsen er ugyldig.
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