Den 17. december 2009 anmodede netværket Barnets Tarv Nu Folketingets Ombudsmand om at
undersøge de mange sagsbehandlingsfejl i statsforvaltningerne og Familiestyrelsen gennem en
egen-drift undersøgelse. Vi fremlagde dokumentation for 18 tilfælde med lovbrud, sjusk og
nedladende sagsbehandling hos de pågældende myndigheder.
Vi har den 27. januar 2010 fået svar på henvendelsen fra Ombudsmanden, der afviser at have
ressourcer til iværksætte en egen-drift undersøgelse på nuværende tidspunkt. Som svaret fra
Ombudsmanden er skrevet, kan det beklageligvis læses som en blåstempling af de mange fejl,
statsforvaltningerne og Familiestyrelsen begår..
Vi undrer os over Ombudsmandens argumentation. Han skriver blandt andet, at myndighederne selv
er opmærksomme på fejlene, og at de i visse tilfælde har beklaget dem. Ombudsmanden anfører
herefter: ”På den baggrund vurderer jeg ikke at de fremsendte eksempler skyldes myndighedernes
retsvildfarelse om regelgrundlaget, herunder de krav der følger af forvaltningsloven og god
forvaltningsskik”.
Hans vurdering kan læses som
- at myndigheder godt må overtræde bestemmelser, blot det gøres bevidst
- at myndigheder må begå lige så mange fejl, det skal være, bare der undskyldes, hvis det bliver
opdaget.
Som bekendt har vi kun udvalgt én fejl pr. sag for at gøre henvendelsen til Ombudsmanden
overskuelig og håndterbar.
Men sandheden er, at der i en stor del af sagerne er flere fejl, og at antallet af fejl i nogle sager er
helt overvældende.
Vi mener fortsat, at borgernes retssikkerhed bliver krænket, når en fair og grundig behandling i
overensstemmelse med landets love ikke kan opnås, og vi er uforstående overfor, at
Ombudsmanden ikke finder anledning til at undersøge forholdene nærmere. Vi kan frygte, at alle
fejlene og opbakningen fra Ombudsmanden er ensbetydende med en glidebane, som betyder, at
grundlaget for myndighedernes afgørelser ikke længere skal være korrekt og præcist.
Det er vores opfattelse, at borgerne må skulle kunne have en berettiget forventning til, at
myndighederne overholder lovgivningen, og at Ombudsmanden – i retssikkerhedens interesse - vil
hjælpe til med at sikre dette. Derfor ville en egen-drift undersøgelse være på sin plads, så omfanget
af problemet blev kortlagt.
Vi arbejder fortsat på at dokumentere, at der i mange familieretlige sager bliver truffet afgørelser på
et forkert eller ufuldstændigt oplysningsgrundlag. Vi mener, at dette ofte skyldes myndighedernes
manglende efterlevelse af officialprincippet. En manglende eller fordrejet sagsoplysning kan få
fatale konsekvenser i familiesagernes skønsmæssige afgørelser.
Læs hele Ombudsmandens svar her
http://www.barnetstarv.nu/ombudsmanden_svar_jan_2010.pdf
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