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Hvert år som ombudsmand – også i 2018 – har jeg holdt mange
foredrag om institutionens arbejde. Det afføder som regel
diskussion og spørgsmål. Mest om sager, som vi har behandlet.
Men mange spørger også, hvordan det egentlig er at være
ombudsmand.
Det sidste er enkelt at besvare i overskriftsform:
spændende, meningsfuldt og lærerigt.
Men så let slipper jeg i reglen ikke. Her er et
udsnit af spørgsmål, som jeg ofte bliver stillet
– og mine svar:

Hvad er det sværeste
ved at være ombudsmand?
Naturligvis kan det være svært at ﬁnde de rig tige
juridiske svar i sagerne. Men det lettes meget af
dygtige medarbejdere, grundige processer og
god dialog med myndighederne. Det klart sværeste er efter min erfaring at prioritere. Ombudsmandsinstitutionen har godt 100 medarbejdere
og dækker en oﬀentlig forvaltning på ca. 800.000
ansatte. Man har langtfra mulighed for at gå ind i
alle sager. Så hvad skal jeg tage op, og hvad skal
jeg lade ligge? Og hvor store er mon de problemer, som jeg lader ligge?

Ombudsmanden skal være politisk
neutral – men er det muligt?
Ja, det er det bestemt. En ombudsmand har politiske holdninger som alle andre. Men dem skal
han lade blive hjemme, når han går på arbejde.
Ligesom f.eks. dommere. Det er især vigtigt at
vise i de – ikke så mange, men ofte meget eksponerede – sager, som har politisk interesse. Her
må jeg være særlig omhyggelig med at lægge de
juridiske mellemregninger åbent frem, så enhver
kan efterprøve dem. Og så stole på omverdenens
forståelse for, at en vurdering godt kan være
juridisk, selv om den har politiske konsekvenser.
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Man siger, at det er et meget
personligt embede at være
ombudsmand – føles det også
sådan?
Både ja og nej. Ombudsmanden er den eneste,
der er ansvarlig over for Folketinget. Og ombudsmanden tegner langt hen ad vejen institutionen i
oﬀentligheden. På den måde er stillingen meget
personlig. Men i dagligdagen føler jeg det langt
mindre. Der bygges sagerne op af medarbejderne. Og selv om ombudsmanden har det sidste
ord, skal det bedste argument vinde. Det kommer meget ofte fra medarbejderne, og ikke fra
mig.

Kan man som ombudsmand
og vagthund godt være på god
fod med myndighederne?
Myndighederne må jo vurdere, om de føler sig
på god fod med os. Men vi føler os grundlæggende på god fod med dem. Vi er meget opmærksomme på at udvise respekt og realitetssans over
for dem. Det tror jeg også er den bedste vej til at
få dem til at gøre det rigtige. Ombudsmanden
skal først og fremmest sørge for, at borgernes
problemer med myndighederne bliver løst. Det
sker bedst, hvis vi har en god relation til myndighederne.

Blander Folketinget sig i
ombudsmandens sager?
Nej. Man kan indimellem opleve enkeltmedlemmer af Folketinget give udtryk for kritik af
ombudsmandens arbejde. Det må man tage
med – og naturligvis overveje, om kritikken
er rigtig. Men Folketinget blander sig aldrig i,
hvilke sager jeg skal gå ind i, og hvilke resultater
jeg skal nå frem til. Til gengæld skal man som

ombudsmand ikke regne med, at Folketinget
kommer til undsætning, hvis man har problemer
med myndighederne. De sager, som jeg selv går
ind i, må jeg også selv ﬁnde en løsning på.

Er du ærgerlig over kun at kunne
være ombudsmand i 10 år?
Jeg er meget glad for mit arbejde, men overordnet nej. Dels er det jo loven, der bestemmer,
at man højst kan være ombudsmand i 10 år, så
sådan er det. Dels er det for mig personligt en
god motivation at vide, at jeg har en vis tid til
rådighed, og så er det slut. Det hjælper til at få
ting gjort i rette tid.

Det er som sagt nogle af de spørgsmål, jeg ofte
bliver mødt med. Og nogle af mine svar.
Hvad 2018 mere konkret har budt på i ombudsmandsinstitutionen, kan man læse om i det følgende. Om hvorfor tør jura som notat- og journaliseringspligt kan have stor betydning for, at
folkeskoler håndterer børn og unge rigtigt. Om
grænserne for brug af såkaldte solohistorier.
Om hvordan præcise spørgsmål fra ombudsmanden til myndighederne kan hjælpe til en
hurtig løsning for borgerne.
Og om vores samlede aktiviteter i året, der gik.
God fornøjelse med beretningen.

Jørgen Steen Sørensen

