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Jakob er socialpædagog for Mark
på 16 år – en af Danmarks bedste
kajakroere. Maribo.

18/03210
”En dagplejer er en person, der passer børn
i sit hjem”, skrev en borger til ombudsmanden. Borgeren var utilfreds med en ændring af dagtilbudsloven, der betød, at hun ikke længere måtte kalde
sin pasningsordning ”dagpleje”, men skulle bruge
betegnelsen ”privat pasningsordning” i oﬀentlige
sammenhænge.
Ombudsmanden skrev til borgeren, at han ikke kunne
hjælpe hende, da han ikke kan behandle klager over
lovgivningen.
Ombudsmanden afviser at behandle sager,
hvor han ikke er kompetent. I 2018 blev 484
sager afvist af den årsag.

18/02752
Direktoratet for Kriminalforsorgen orienterede ombudsmanden om, at en indsat skulle være
udelukket fra fællesskab, dvs. isoleres, i mere end
tre måneder.
Direktoratet forklarede, at retten havde truﬀet afgørelse om, at den indsatte skulle mentalundersøges, men at der ikke var plads på den psykiatriske
afdeling. På grund af den indsattes konﬂiktsøgende
adfærd så kriminalforsorgen ingen anden udvej end
at anbringe ham midlertidigt i en anden institution
og fortsat isolere ham.
Efter ca. en uge orienterede direktoratet ombudsmanden om, at der nu var blevet plads til den indsatte på den psykiatriske afdeling. Da udelukkelsen
fra fællesskabet dermed ophørte, gjorde ombudsmanden ikke mere ved sagen.
Efter aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen får ombudsmanden besked om langvarige udelukkelser fra fællesskab (mere end tre
måneder) af indsatte i kriminalforsorgen. Det
betyder, at ombudsmanden har mulighed for at
føre tilsyn med forholdene for indsatte, der er
udelukket i længere tid – f.eks. ved at aﬂægge
et besøg i institutionen.

Under et besøg i Tunis deltog medarbejdere
fra ombudsmanden i møder med den tunesiske menneskerettighedskommission, som bl.a. behandler individuelle klager over brud på menneskerettighederne. Kommissionen efterspurgte noget af
den viden, som den danske ombudsmand besidder,
og som resultat af rejsen indgik ombudsmanden i
et samarbejde med kommissionen, som Institut for
Menneskerettigheder allerede havde iværksat. For
ombudsmandens vedkommende skulle samarbejdet handle om behandling af klager og forståelse
af den tunesiske menneskerettighedskommissions
mandat.
Siden Folketingets Ombudsmand åbnede i 1955,
har ombudsmanden arbejdet internationalt
– ofte i samarbejde med ombudsmandsinstitutioner i udlandet, men der kan også etableres
samarbejde med andre, som arbejder med f.eks.
behandling af klager eller tilsyn med institutioner
for svage eller udsatte borgere. Ofte etableres
kontakten via danske ambassader eller fælles
samarbejdspartnere, som f.eks. Institut for
Menneskerettigheder.

18/00407
En advokat klagede over, at Skatteankestyrelsen havde afvist at give en af hans klienter et
såkaldt genoptagelsestilsagn i en sag, hvor klienten
hæftede for betaling af registreringsafgiften på en
bil. Advokaten pegede på, at klientens sag var én af
ﬂere sager om det samme, og at han havde indbragt
en tilsvarende sag for domstolene på vegne af en
anden klient. Advokaten mente, at Skatteankestyrelsen skulle give et tilsagn om igen at se på den sag,
der nu lå hos ombudsmanden, hvis han ﬁk medhold
i den sag, der var indbragt for domstolene.
Da ombudsmanden bad Skatteankestyrelsen om en
nærmere begrundelse for afvisningen, ﬁk det styrelsen til at ændre opfattelse. Klienten ﬁk nu alligevel
et genoptagelsestilsagn. Herefter trak advokaten
klagen tilbage, og ombudsmanden afsluttede sagen.
Det sker ikke så tit, at en klage trækkes tilbage.
Men når det sker, kan det skyldes, at klageren i
mellemtiden har fået ret hos myndigheden.

