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Temaer 

• Tilbagebetaling af ydelser modtaget med urette 
• Begrebet ”mod bedre vidende” 

 
Supplerende vinkler: 
• Condictio indebiti 
• Egen skyld 

 
 
 
Særligt om den fjerne, digitaliserede forvaltning 
Nyt syn på balancen? 
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Tilbagebetaling af ydelser modtaget med urette 

• Aktivlov § 91 
Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling, 
1) når en person mod bedre vidende har undladt at give kommunen 

oplysninger som krævet efter § 74 d, stk. 4, og § 92, stk. 4, i denne lov, 
integrationslovens § 49, stk. 2, eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område, 

2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter 
denne lov, 
 

• a. Mod bedre vidende b. undladt at give oplysninger c. af betydning for 
ydelsen. 

• I øvrigt modtaget ydelser uberettiget og mod bedre vidende. 
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Begrebet mod bedre vidende 

Forskellige formuleringer men enighed om 
 
omfattende både viden og burde-viden eller både 
 
Forsæt eller grov uagtsomhed. 
 
 
Ombudsmanden: Subjektivt kritisabelt forhold. 
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Tilsidesættelse af oplysningspligt 

Krav om årsagsforbindelse, x. FOB 1982. 238  
 Tilbagebetaling, hvis der på udbetalingstidspunktet er udsigt til, at pågældende i 

løbet af kort tid kan tilbagebetale hjælpen. 
 Forudsætning, at vedkommende senest ved hjælpens udbetaling gjort opmærksom 

på tilbagebetalingspligten. 
 
Krav om, at der informeres om, hvilke oplysninger, der skal gives –  
RL § 12 stk. 1 nr. 4 
Eks. U 1992.504/2V Tilbagebetaling af sygedagpenge. 
 
Klienten skal “have indset eller burde have indset, at den oplysning han ikke 

gav, var relevant for netop hans berettigelse  
 

   Formodning for ond tro 
 
 
 



Myndighedens rolle 

Kun lovgivet direkte om modtagers forhold 
 

Myndighedens rolle skal udledes af 
• Lovregulerede pligtnormer 
• Vejledningspligt – pligt til kontrol mv 
• Principperne i condictio indebiti – læren. 
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Condictio indebiti 

Kan en ydelse, der er betalt, fordi yderen troede at være forpligtet til det, 
kræves tilbagebetalt? 

Læren  udtryk for, hvilke elementer der skal indgå i en afvejning af, hvem der 
bør bære risikoen for forkerte/uberettigede udbetalinger. 

Elementer: 
• Ydelse, der skal bruges til leveomkostninger 
• God tro hos modtager 
• Yderens forhold – passivitet, manglende påpasselighed, manglende 

vejledning 
• …. 
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Eksempel 
FOU 1989.220. Udbetaling af uberettiget løntillæg over en 9-måneders periode.  
” Vi måtte gå ud fra, at (A) må være klar over, at han ikke både kunne få fuld løn 

for reduceret timetal og samtidig oppebære honorar for tilsagn om i givet fald 
at tage overtimer” 

”Hvorvidt en "burde-viden" kan begrunde tilbagebetaling må selvsagt i nogen grad 
komme an på, om uagtsomheden hos den pågældende (Dem) kan betegnes 
som mere eller mindre grov 

der - i tillæg til vurderingen af den pågældendes rent subjektive forhold - skal 
foretages en mere almen, objektivt præget vurdering af, hvem der er nærmest 
til at bære risikoen for den skete fejludbetaling 

I det foreliggende tilfælde bør der ved denne vurdering, efter min opfattelse, bl.a. 
indgå den tid (ca. 9 måneder) der gik, før skolen blev opmærksom på fejlen. 
Endvidere må der henses til beløbets størrelse set i forhold til Deres samlede 
månedlige lønudbetaling. Det bør i den forbindelse også vurderes, om der fra 
skolens side generelt eller særligt i forbindelse med overgangen til 
aldersreduktion, burde være orienteret nærmere om de lønmæssige 
konsekvenser 
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Spørgsmål om god/ond tro eller condictio indebiti 

U 1988.1017H, 1989.B225 og FOB1981.263 
 
FOB 1982.243. Hustrubidrag. 
 
SM 0-85-1993. Passivitet og uopmærksomhed. Kontanthjælp og 

arbejdsindkomst.  Overskydende skat. 
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DEN FJERNE, OPSPLITTEDE, 
DIGITALISEREDE FORVALTNING 

Perspektivering af praksis i lyset af 
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Rigsrevisionen (2013) om offentlige skrivelser 

Myndighedernes kommunikation med borgerne er i flere tilfælde præget af så 
svært sprog og dårlig opsætning af breve og skemaer, at borgerne, når de 
er modtagere af sociale ydelser, ikke forstår deres ret og pligt.  

Skemaerne til ansøgning om og breve vedrørende kontanthjælp er komplekse 
og forvirrende. Skemaerne tager bl.a. ikke højde for moderne 
livssituationer, fx registreret partnerskab. Derudover er der vigtige 
tekstdele, hvor borgeren forpligter sig med sin underskrift, der er svært 
forståelige og i sværhedsgrad ligger på niveau med videnskabelige artikler 
og lovtekster.  

Den stigende digitalisering vil skærpe kravene til, at den enkelte borger selv 
kan læse og forstå skriftlig kommunikation fra offentlige myndigheder  
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Digitaliseret forvaltning 

Finansministeriet maj 2001. Digital forvaltning vil være umiddelbart tilgængelig for 
virksomheder og veluddannede borgere. De barrierer for de øvrige borgere, 
der er forsøgt afhjulpet, handler primært om at gøre computere tilgængelige 
og at ”sidemandsoplære” især ældre borgere. Målet har således været at sikre, 
at alle borgere bliver i stand til at håndtere en computer og at sende og 
modtage post, udfylde ansøgningsskemaer osv  

 
Vækst i anvendelsen af elektroniske selvbetjeningsløsninger. På borger.dk defineres 

sådanne som ”...en elektronisk tjeneste, hvor borgeren via nettet kan løse en 
opgave selv i stedet for at ringe til eller møde personligt op hos en 
myndighed.” 

80 % af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne til det offentlige sker digitalt. 
 
Rigsrevisionen: Den stigende digitalisering vil skærpe kravene til, at den enkelte 

borger selv kan læse og forstå skriftlig kommunikation fra offentlige 
myndigheder  
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Den fragmenterede forvaltning 

Myndighedsopsplitning:  
 
Udbetaling Danmark 
Jobcenter,  
Ydelseskontor,  
Voksen- Handicap,  
Familieafdeling 
 
Kan begrænse anvendelsen af condictio indebiti 
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Særligt om Udbetaling Danmark 

Administrerer en stadigt større del af de sociale ydelser 
Fungerer som et digitalt flagskib for den offentlige sektor  
Er i høj grad kendetegnet ved opdeling af sagsbehandlingsprocesser ud fra 

rationaler om automatisering og proceseffektivitet.  
Primært kontakt til borgere via digitale kommunikationsflader. 
Kommunerne skal fortsat varetage de opgaver, der forudsætter personlig 

kontakt til borgerne 
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Eksempel børnetilskudssag 

Kommunen udbetaler børnetilskud. 
 
Kontanthjælpssagsbehandler uopmærksom. 
 
Resultat – afvejning af borgers manglende opfyldelse af oplysningspligt over for 

sagsbehandlers uopmærksomhed. 
 
Væsentligt: Samme myndighed. 
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Overvejelser om borgerens viden/burde-viden 

Hvad er information om oplysningspligt? 
 
Hvad betyder rigsrevisionens fund? 
 
Bør man overveje at moderere formodningen for ond tro og inddrage en 

afvejning af vejledningens sværhedsgrad og borgerens subjektive forhold? 
 
Antydning i U 1992.504/2V Tilbagebetaling af sygedagpenge.  
”finder landsretten ikke med den tilstrækkelige sikkerhed at kunne fastslå, at XX - 

der led af en svær sygdom og i perioden var under belastende 
sygdomsbehandling - har været vidende om… 

Og SM 0-112 -97. Kommunen ikke sikret forståelse af § 18-skema 
Vejl til forvaltningslovens § 7 stk. 1: 
 Vejledningens indhold og omfang må afpasses i forhold til borgerens 

forudsætninger og dennes eventuelle særlige personlige, eventuelt fysiske forhold. 
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Afslutning 

Den fragmenterede forvaltning indskrænker anvendelsen af condictio indebiti. 
 
Lovgivningen og dermed information om den væsentligt mere kompliceret. 
 
Det bør overvejes, om der formodningsreglen skal genovervejes med 

inddragelse af 
• Hvor generelt forståelig information, der er givet. 
• Modtagerens forudsætninger for at forstå den givne information. 

 
• Vejledning har som væsentligste formål at sikre, at vejledningen er forstået af 

modtageren, hvorfor den selvsagt må afpasses efter emnets kompleksitet og 
modtagerens evne til at forstå den. 
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