Den 1. februar 2010
I vores henvendelse af 17. december 2009 til Folketingets Ombudsmand gjorde vi opmærksom på, at
borgernes retssikkerhed i vidt omfang blev krænket, når myndighederne behandler sager om
forældremyndighed og samvær. Vi valgte at koncentrere dokumentationen for denne påstand med
eksempler på overtrædelse af Forvaltningsloven og brud på reglerne om god forvaltningsskik.
Når vi valgte denne afgrænsning, var det for at begrænse og fremhæve nogle af de mest åbenlyse lovbrud,
samt den ligegyldighed overfor borgerne, som både hensynsløs sagsbehandling og talrige sjuskefejl er et
tydeligt symptom på.
Men der er mange andre problemer i sagsbehandlingen. Ét af dem er, at mange af sagerne slet ikke er godt
nok oplyst, før der træffes afgørelse. Når myndighederne træffer en afgørelse på et ufuldstændigt,
misvisende, fejlagtigt eller partisk grundlag, er det i strid med det såkaldte Officialprincip, som går ud på, at
det myndighedens pligt at sikre, at der foreligger de fornødne oplysninger i sagen, før der træffes afgørelse.
Officialprincippet er en retssikkerhedsgaranti for borgerne, og hvis sagerne ikke er tilstrækkelig godt oplyst,
kan det betyde, at afgørelsen bliver ugyldig. I familieretlige sager skal myndighederne ofte træffe en
skønsmæssig afgørelse, men det er ikke det samme som, at myndighederne er frit stillet. Tværtimod
kræves der ekstra omhu og opmærksomhed i skønsmæssige sager, både når det drejer sig om inddragelse
og involvering af parterne, men også når det drejer sig om sagernes oplysning.
Vi er derfor i færd med at udarbejde endnu en henvendelse til Ombudsmanden, hvor vi vil dokumenterer
en række tilfælde, hvor officialprincippet er overtrådt. Det kan f.eks. være:
 Manglende oplysning om børnenes helbred, synspunkter og sociale situation
 Manglende oplysning om en eller begge forældres helbred og sociale situation
 Fejlagtige oplysninger, der lægges til grund for afgørelsen, evt. på trods af anmodning om at fejlene
rettes
 Forskelsbehandling eller skævvridning af oplysningsgrundlaget, så der kun indhentes oplysninger
om den ene part
Vi vil også denne gang dokumentere fejlene med anonymiserede sagsakter fra konkrete sager, der har
været behandlet i statsforvaltningerne og evt. Familiestyrelsen. Mener du, at din sag kan bruges til at
dokumentere officialprincippets overtrædelse, er du velkommen til at henvende dig til Pia Deleuran.
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