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           Ankestyrelsens Hotline 
Eksempel 1 på et svar fra Hotline af 27.maj 2015: 
Aktivloven har som udgangspunkt til formål at sikre et økonomisk 
sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det 
nødvendige til sig selv og sin familie. Kommunen skal derfor vurdere, 
om der kan ydes hjælp til forsørgelse efter aktivloven, hvis forældrene 
til en ung under 18 år ikke overholder forsørgelsespligten 
Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål: 
”I januar 2013 henvendte en pige på 16 år sig til kommunen og bad om 
hjælp til forsørgelse. Hun opholder sig i Kommune B hos sin kæreste, 
men hendes forældre boede i Kommune A. Kommune A vil ikke gå ind i 
sagen, da forældrene er flyttet til Norge og ikke sender penge til 
datteren. Hvilken kommune skal yde hjælp til pigen og efter hvilken 
paragraf?” 

 



           Ankestyrelsens Hotline 
Eksempel 1  fortsat: 
Juridisk hotline svarede: 
 ”Det er vores umiddelbare opfattelse, at det er Kommune B, hvor pigen 
bor, som skal træffe afgørelse om hjælp til hende. Vi må herved 
henvise til retssikkerhedslovens § 9, stk. 1. 
Vi kan også henvise til vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om 
retssikkerhed og administration på det sociale område, pkt. 278, om 
børn, som får selvstændig opholdskommune. 
Aktivloven har som udgangspunkt til formål at sikre et økonomisk 
sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det 
nødvendige til sig selv og sin familie. Vi henviser til loven § 1. 
Efter aktivlovens § 2, stk. 1, har forældre blandt andet ansvar for at 
forsørge deres børn under 18 år. 

 



            Ankestyrelsens Hotline 
Eksempel 1 fortsat: 
Det er Ankestyrelsens umiddelbare opfattelse, at det er i 
overensstemmelse med formålsbestemmelsen i § 1, at kommunen 
vurderer, om der kan ydes hjælp til forsørgelse efter bestemmelsen i 
aktivlovens § 23 om uddannelseshjælp, hvis forældrene til en ung 
under 18 år ikke overholder forsørgelsespligten. 
Vi henviser til principperne i Principafgørelse 124-12, der samler 
Ankestyrelsens praksis om den gensidige forsørgelsespligt mellem 
ægtefæller. Vi henviser særligt til Principafgørelse 36-12, som er nævnt 
i Principafgørelse 124-12. 
I Principafgørelse 36-12 har vi udtalt, at "aktivloven har som 
udgangspunkt til formål at sikre et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, 
som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin 
familie.  

 

 



             Ankestyrelsens Hotline 
Eksempel 1  fortsat: 
Selv om ansvaret for at forsørge en ægtefælle først ophører ved 
separation eller skilsmisse, og den gensidige forsørgelsespligt således 
fortsat bestod, måtte det offentlige derfor træde til, når ægtefællen var 
flyttet, kommunen ikke kunne komme i kontakt med ham, og han ikke 
opfyldte sin forsørgerpligt." 
Det er Ankestyrelsens umiddelbare opfattelse, at kommunen skal 
foretage en tilsvarende afvejning ved kommunens vurdering af, om 
kommunen bør yde hjælp til forsørgelse til et barn under 18, der ikke 
retteligt bliver forsørget af sine forældre. 
Ankestyrelsen kan først tage endelig stilling til spørgsmålet ved 
behandlingen af en klagesag. Et svar fra juridisk hotline er en vejledning, 
der gives til kommuner og nævn. Der er ikke tale om en afgørelse. 
Vejledningen sker med forbehold for, at Ankestyrelsen måske ikke kender 
hele oplysningsgrundlaget og måske heller ikke tidligere har forholdt sig 
til problemet i en Principafgørelse. 
  

 



           Ankestyrelsens Hotline 
Eksempel 2 på svar fra Hotline: 
Det er ikke tilstrækkeligt til at opfylde reglerne om begrundelse i 
forvaltningsloven, at der i afgørelsen er henvist til en begrundelse, som 
alene fremgår af partshøringsskrivelsen.  
Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål 
”Når vi partshører forud for afgørelse omkring ophør af sygedagpenge 
f.eks. § 27. 1 - 7., laver vi resume af sagen og gennemgår punkterne § 27 
- 1 - 7 med argumentation på hvorfor sygedagpenge ikke kan forlænges 
ud fra foreliggende dokumentationsgrundlag. Ligesom vi forholder os til § 
7a RSL - helhedsvurdering - , om hvad der videre skal ske af indsatser.. 
Hvis der ikke er ændringer/partshøringskommentar efter partshøring ved 
ophør af sdp., kan vi så i afgørelsesbrevet henvise til partshøringen i 
forhold til gennemgang af f.eks. § 27.1 – 7, eller skal punkterne 
gennemgås igen punkt for punkt i afgørelsen igen, for at være en gyldig 
afgørelse ?” 



             Ankestyrelsens Hotline 
Eksempel 2 på svar fra Hotline fortsat: 
Juridisk hotline svarede 
”Det følger af forvaltningslovens § 22, at en afgørelse der meddeles 
skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse. Af samme lovs § 24 
fremgår det, at:   
"§ 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. 
Stk. 3. ... " 

 



             Ankestyrelsens Hotline 
Eksempel 2 fortsat: 
 
Vi kan desuden henvise til kapitel VII i vejledning om forvaltningsloven. 
Du kan finde vejledningen her: Vejledning om forvaltningsloven. 
Det er vores opfattelse, at en afgørelse ikke lever op til betingelserne i 
forvaltningsloven, hvis der alene er henvist til partshøringsskrivelsen. 
Hvorvidt en afgørelse bliver ugyldig i disse tilfælde, afhænger af en 
konkret vurdering.” 

 

 



              Ankestyrelsens Hotline 
 Om Ankerstyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg: 
 
- Behandler klager over administrative afgørelser, §§ 50 og § 59 a i 

LOR 
- Har ikke generel ret til at tage sager op på eget initiativ 
- Kan ikke udstede ordre eller tjenestebefalinger til kommuner eller 

Udbetaling Danmark 
- Afgørelser træffes i ankemøde, af styrelseschefen eller af en ansat 
efter delegation § 51, §52 a, § 52 b, § 59 og § 59 a i LOR 
- HR: Klageberettiget er normalt den person, afgørelsen vedrører. 
     U: andre med retlig interesse, kommunalbestyrelsen og Udbetaling    
Danmark, § 60 stk.2, § 61 og § 62 i LOR  

 
 



            Ankestyrelsens hotline 
Om Ankestyrelsen og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg 
 
- Principielle og generelle sager behandles altid på ankemøder, § 52 c 
og § 59 a i LOR  
- Tager stilling til retlige spørgsmål , LOR § 69 
- Sagsbehandlingen er reguleret i forvaltningsloven, offentlighedsloven, 
persondataloven, retssikkerhedsloven, Ankestyrelsens  
Forretningsorden og ulovbestemte retsgrundsætninger 
- Afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, 
§ 50 stk.4  i LOR 
- Ankestyrelsen er i sin afgørelsesvirksomhed uafhængig af instrukser, 
§ 30 stk.1 i forretningsorden 
- Afgørelserne kan indbringes for Folketingets Ombudsmand og 
domstolene 
 
 



           Ankestyrelsens Hotline 
   Om Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg 

 
- Offentliggør principielle og generelle afgørelser anonymiseret § 70 i 
LOR og § 28 i forretningsorden  

 - Koordinerer, følger og vejleder om praksis , § 76 i LOR og § 3 i 
forretningsorden 



             Ankestyrelsens Hotline 

      Om Ankestyrelsen og Ankestyrelsens   Beskæftigelsesudvalg 
Sammenfattende: 
 
- Administrativ rekursinstans 
- Ikke tilsynsmyndighed eller overordnet ressortmyndighed 
- Øverste administrative klageinstans 
- Ret for borgere til at klage/ pligt til at behandle klager fra borgere 
- Uafhængig i sin afgørelsesvirksomhed 
- Vigtige og principielle sager behandles i møde 
- Konfliktløsning og retsskabende virksomhed 
 



             Ankestyrelsens Hotline 
                    Om Ankestyrelsens  juridiske hotline: 

- Oprettet ved aftale mellem  Ankestyrelsen og KL i 2012 
- Beskrevet i nyt fra Ankestyrelsen 2013 og 2015 
- Telefonisk eller skriftlig juridisk fortolkning og bistand til 

sagsbehandlere i kommuner, Udbetaling Danmark mv. 
- De juridiske svar gives i almindelighed på baggrund af anonymt 

beskrevne konkrete sager 
- Uklart, om der kun gives svar på spørgsmål, hvor Ankestyrelsen er 

kompetent til at behandle klager 
- I 2014 blev der stillet ca. 2.700 spørgsmål – ikke alle spørgsmål blev 

besvaret 
- I februar 2016 var der offentliggjort mere end 1000  hotlinesvar på 

Ankestyrelsens hjemmeside 
 



             Ankestyrelsens Hotline 
                  Om Ankestyrelsens juridiske Hotline: 
 
- Svarene er  vejledende 
- Svarene går fra konkret stillingtagen til  helt generelle juridiske udsagn 
- Svarene udformes af ansatte i Ankestyrelsen 
- Der er eksempler på, at svarene udformes af andre myndigheder 
- Hotline er hverken hjemlet i retssikkerhedsloven eller Ankestyrelsens 

Forretningsorden 
- Sagsbehandlingen er omfattet af Persondataloven, de fleste regler i 

offentlighedsloven, enkelte regler i forvaltningsloven og ulovbestemte 
retsgrundsætninger 

 
 

 
 

 



            Ankestyrelsens Hotline 
                Retlige problemer i Ankestyrelsen 
 
1. Sagsbehandlingsproblemer i hotline  
  - Kræver det lovhjemmel at svare på konkrete spørgsmål ? 
  - Hvem kan stille spørgsmål ? 
 - Skal spørgsmålene vedrøre sager, der hører under Ankestyrelsens 
kompetence? 
 -  Kan sagsbehandlere stille spørgsmål, hvis sagen er indbragt for 
domstolene, påklaget til Folketingets Ombudsmand eller påklaget til 
Ankestyrelsen ? 
  - Har Ankestyrelsen notatpligt om telefoniske svar 
 -  Har Ankestyrelsen pligt til at journalisere spørgsmål og svar 
 
   



         Ankestyrelsens Hotline 
                    Retlige problemer i Ankestyrelsen 
 
1. Sagsbehandlingsproblemer i hotline  
  -  Har udenforstående ret til aktindsigt efter offentlighedsloven  
 - Har den underliggende sags part rettigheder i forhold til behandlingen 
af sagen i Hotline ? 
  - Hvordan sikres den juridiske kvalitet af svarene ? 
 - Kan/skal Ankestyrelsen kalde svaret tilbage, hvis det viser sig at 
være ulovligt/uholdbart ? 

 
 

 
 



                Ankestyrelsens Hotline 
                  Retlige problemer i Ankestyrelsen 
  2. Borgeren indgiver klage til Ankestyrelsen i en sag, hvor 

Ankestyrelsens Hotline har besvaret spørgsmål 
      -  Er Ankestyrelsen myndighedsinhabil ? 
      -  Er den medarbejder, der svarede i Hotline, inhabil? 
     -  Skal/kan  sagen anses for principiel/generel, hvis svaret fra Hotline  er 
blevet offentliggjort ? 
      - Må svaret fra Hotline indgå i Ankestyrelsens behandling af 
klagesagen? 
      - Skal Ankestyrelsen sende hotlinesvaret til partshøring ? 
     - Bliver Ankestyrelsen erstatningsansvarlig, hvis Ankestyrelsen træffer 
en afgørelse med et andet indhold end svaret i Hotline ?  
      - Skal hotlinesvaret overføres til Principafgørelser, hvis Ankestyrelsen 
træffer samme afgørelse i klagesagen, som svaret  i Hotline ? 

 
 



            Ankestyrelsens Hotline 
                     Retlige problemer i Ankestyrelsen 
3. Forholdet mellem offentliggjorte svar i Hotline og 
Principafgørelser 
    - Har offentliggjorte svar i Hotline status som præjudikater ? 
    - Går Principafgørelser forud for svar i Hotline ? 
    - Hvordan sikres det, at der ikke er uoverensstemmelser mellem 
Principafgørelser og svar i Hotline? 
    - Hvis der konstateres uoverensstemmelse, skal svaret fra Hotline, da 
slettes ? 
   - Hvis der konstateres uoverensstemmelse, skal den sag, svaret fra 
Hotline er givet til, da genoptages, hvis den ikke er påklaget til 
Ankestyrelsen ? 
 
 

 



          Ankestyrelsens Hotline 
   4.  Retlige problemer hos den myndighed, der spørger 
 - Den  spørgende myndighed skal ikke altid partshøre over svar fra 
Hotline, inden den træffer afgørelse 
- Parten i den konkrete sag har ret til partsaktindsigt i svaret jf. FVL kap 

4 
- Parten i den konkrete sag har ret til at udtale sig overfor den 

spørgende myndighed om svaret fra Hotline, jf. FVL § 21 
- Parten har ret til at få kendskab til svaret fra Hotline senest i 

forbindelse med begrundelsen 
-  Kan parten under en klage til Ankestyrelsen over den spørgende 

myndigheds afgørelse anfægte Hotlinesvaret ? 
- Da spørgsmål og svar er anonyme kan udenforstående få aktindsigt i 

spørgsmål til og svar fra Hotline efter offentlighedsloven 
- Kan den spørgende myndighed blive erstatningsansvarlig for at have 

fulgt et svar fra Hotline ? Eller for ikke at have fulgt det ?  
 



             Ankestyrelsens Hotline 
       5. Retlige problemer for parten i den underliggende sag 
- Et for parten byrdefuldt Hotline svar gør det mindre tillokkende at udnytte 
retten til at klage til Ankestyrelsen over den afgørelse svaret er givet til. 
- Parten har ikke ret til at blive hørt af Ankestyrelsens Hotline før denne 
svarer sagsbehandleren 
- Parten har begrænset ret til partshøring om svaret fra Hotline 
- Parten har ikke krav på at kende identiteten på den sagsbehandler, som 
har afgivet svaret fra Ankestyrelsens Hotline, da svaret ikke er en 
afgørelse jf. FVL § 32 b 
- Parten vil have svært ved at  anfægte svaret fra Hotline, hvis svaret 
afgives i sager, der ikke konkret kan påklages til Ankestyrelsen 
- Det er usikkert, om parten kan få Folketingets Ombudsmand til at 
behandle en selvstændig klage over et svar fra Hotline. 
- Det er usikkert, om parten kan indbringe et svar fra Hotline for 
domstolene. 



            Ankestyrelsens Hotline 
            6.   Retlige problemer for tredjemænd mv. 
 - Skal tredjemand inddrages, inden sagsbehandleren stiller spørgsmål 
til hotline, hvis svaret kan have betydning for tredjemand  
 - Kan et hotlinesvar anfægtes af tredjemand i en klage til 
Ankestyrelsen, hvis svaret er lagt til grund i en sag vedrørende 
tredjemand. 
-  Kan en kommune indbringe  et svar fra hotline til en anden kommune 
for Ankestyrelsen ? 
 - Hvis et  svar fra Hotline underkendes i en konkret sag, skal andre 
sager, hvor svaret har været lagt til grund, genoptages ?  
 

 



             Ankestyrelsens Hotline 
                                        Konklusion: 
 
 
 
 
 
Det er værd at overveje, om ikke hotline, bør reguleres ved lov 
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