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Med Peter Dyrbye

Den gode afgørelse

2. December 2022, kl. 9.00

1. Formålet med afgørelsen

2. Afgørelsens formelle regler

3. Afgørelsens opbygning
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• Hvorfor er det vigtigt?

• Afgørelsens elementer

• Begrundelsen

• Den gode opbygning

• Konsekvenser ved mangler

• Lovhenvisninger

• Opsummering

Den gode afgørelse

Skal en afgørelse begrundes?Skal en afgørelse være skriftlig?

Forvaltningsloven § 23 Forvaltningsloven § 22
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Medvirken Partshøring Afgørelse Klagevejledning

Saglighed

Helbred

Økonomi

Sociale forhold
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”Vi skal hermed meddele dig afslag på det ansøgte, 
da du ikke opfylder betingelserne.”

”Du opfylder ikke betingelserne, da du ikke 
lever op til lovens krav.”

”Vi henviser i den forbindelse til karakteren og omfanget
af de omtalte forhold”

”I henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 112, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 7/5 2019, skal der
gives afslag på ansøgningen om et fleksjob”.

”Idet der henvises til lovens ordlyd i § 112, stk. 1, nr. 3, 
og rehabiliteringsteamets indstilling af 8. juni 2022, er det 
herværende kommunes vurdering, at der uanset din 
beskedne arbejdsevne, jf. ovenstående bemærkninger, er 
behov for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats af længere 
varighed”
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”Du får afslag på din ansøgning om et skrivebord”.

”Vi giver dig afslag på din ansøgning om et specialskrivebord
til din kontorarbejdsplads på…”

”Det er vores vurdering, at din arbejdsgiver er forpligtet til at 
stille et sådant skrivebord til rådighed for dig.”

”Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der ikke er tale om et 
individuelt tilpasset skrivebord, men derimod om et almindeligt 
hæve-sænkebord med enkelte ekstrafunktioner.”

En forklaring på sagens resultat

som borgeren kan forstå

Ansøgning

Resultat
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• Rigtige afgørelser

• Forstå resultatet

• Overveje klage

• Principielle afgørelser

• Åbenhed i forvaltningen
• God dokumentation

• Forebygger klagesager

• Øger tilfredshed

§§

Resultat Følge

Oplysninger
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§ 24.
En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de 
retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. 
I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt 
skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været 
bestemmende for skønsudøvelsen.
Stk. 2.
Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort 
redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske 
omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

• Overskrift med resultat

• Indledning – uddybning af resultat

• Begrundelse

• Partens synspunkter

• Afgørelsen betyder, at

• Henvisning til
• Retsregler
• Retskilder

• Klagevejledning
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• Du får afslag på personlig assistance

• ”Du får afslag på din ansøgning om personlig assistance i 
forbindelse med dit arbejde som lektor på institut…..”

• Vi vurderer, at du ikke er omfattet af personkredsen, 
fordi….”. ”Vi lægger i den forbindelse vægt på, at…….”

• ”Du har selv oplyst at du har problemer med…..”. ”Den 
vurdering er vi ikke helt enige i,…..”

• ”Afgørelsen betyder, at …..”. ”Du skal være opmærksom 
på….”

• Afgørelsen er truffet efter Lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. § 4 og § 5, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 108 af 3/2 2020

• Klagevejledning

Mangler §
behandling

Mangler 
oplys-
ninger

Ugyldig-
hed

Klagefrist

Kritik

Reparation
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1. Formålet med afgørelsen

2. Afgørelsens formelle regler

3. Afgørelsens opbygning

• Forvaltningsloven §§ 22-24

• Vejledning til forvaltningsloven 
pkt. 126-137

• Begrundelsen i afgørelser
• Afgørelser med skøn
• Hjemmel til afgørelsen
• Den gode afgørelse 
• Hvad er en afgørelse

Sagsbehandling fra a-z
3. lektion
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