VIII. REGLERNE OM KLAGEVEJLEDNING
HVORNÅR SKAL DER GIVES KLAGEVEJLEDNING
139. Afgørelser, som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles
skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang. Klagevejledning skal ikke gives, hvis
afgørelsen fuldt ud giver den pågældende medhold. I tilfælde, hvor afgørelsen kan påklages af
andre, kan der imidlertid - som et led i myndighedens almindelige forpligtelse til at give vejledning
- være grund til at underrette parten herom. Dette vil i nogle tilfælde formentlig kunne ske ved at
oplyse om, at afgørelsen kan påklages. I andre tilfælde vil det formentlig være nødvendigt at oplyse
parten om, at afgørelsen kan påklages af en nærmere angiven personkreds.
Det er uden betydning, om klageadgangen er lovhjemlet eller blot følger af den almindelige
ulovbestemte regel om administrativ rekurs. Klagevejledning skal kun gives i forbindelse med
afgørelser, der umiddelbart kan påklages til en overordnet forvaltningsmyndighed. Afgørelser, der
træffes som led i selve sagsforberedelsen (procesledende afgørelser), skal derfor kun ledsages af
klagevejledning, hvis afgørelsen kan påklages særskilt.
140. Der skal efter bestemmelsen i § 25 kun gives klagevejledning i forbindelse med afgørelser,
som meddeles SKRIFTLIGT. Den almindelige vejledningspligt medfører imidlertid, at
myndigheden også, hvor en forvaltningsafgørelse meddeles mundtligt, om fornødent skal give
klagevejledning.
KLAGEVEJLEDNINGENS INDHOLD
141. Vejledningen skal indeholde angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved
indgivelse af klagen, herunder om eventuelle tidsfrister. Vejledningen skal også i fornødent omfang
indeholde oplysning om, hvorvidt der inden for det pågældende sagsområde gælder særlige
begrænsninger i klageinstansens kompetence.
Også andre eventuelle oplysninger, der er egnede til at fremme behandlingen af klagesagen, kan det
være hensigtsmæssigt at indføje i klagevejledningen. Det vil f.eks. ofte være hensigtsmæssigt at
henstille til parten, at en eventuel klage indsendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1.
instans. Det vil endvidere være nærliggende at oplyse, om bestemte dokumenter eller oplysninger
bør ledsage klagen.
Selve klagevejledningen skal udformes således, at modtageren ikke med rimelighed kan komme i
tvivl om, hvornår en klage skal være kommet i klagemyndighedens besiddelse.
Vejledningen kan medtages i selve den skrivelse, der indeholder afgørelsen, eller fremgå af en
vedlagt vejledning herom. Skrivelsen bør i så fald indeholde en henvisning hertil.
VEJLEDNING OM DOMSTOLSPRØVELSE M.V.
142. Af den almindelige vejledningspligt, der gælderfor alle forvaltningsmyndigheder, følger det, at
myndighederne, når der skønnes at være behov herfor, tillige skal oplyse borgerne om muligheden
for at rette henvendelse til en tilsynsmyndighed, f.eks. de KOMMUNALE
TILSYNSMYNDIGHEDER. Det samme gælder med hensyn til muligheden for at klage til
FOLKETINGETS OMBUDSMAND. I disse tilfælde skal myndigheden også om nødvendigt
vejlede borgerne om den nærmere fremgangsmåde for indgivelse af en sådan klage.
Vejledningspligten vil f.eks. være aktuel i de tilfælde, hvor en borger retter henvendelse til den
pågældende myndighed om ændring af en afgørelse, og der ikke ved genoptagelse af sagen er udsigt
til, at afgørelsen bliver ændret, og der heller ikke er andre klagemuligheder.

143. Der er efter forvaltningsloven ikke i almindelighed pligt til at give vejledning om muligheden
for at indbringe en forvaltningsafgørelse for domstolene. Afgørelser, der kun kan indbringes for
domstolene under iagttagelse af en lovbestemt frist for sagens anlæg, skal dog være ledsaget af
oplysning herom.
Herudover følger det af almindelig, god forvaltningsskik, at borgerne i situationer, hvor sagsanlæg
vil være nærliggende, bør vejledes om muligheden for at indbringe sagen for domstolene. Det kan
f.eks. være tilfældet, hvis der på det pågældende forvaltningsområde er særlige regler for, at sagen
kan indbringes for domstolene, eller hvor den pågældende i øvrigt forespørger om mulighederne for
at klage over afgørelsen.
RETSVIRKNINGEN AF MANGLENDE KLAGEVEJLEDNING
144. Manglende klagevejledning kan ikke medføre, at afgørelsen bliver ugyldig. Derimod vil
manglende klagevejledning kunne føre til, at klagen ikke kan afvises alene med den begrundelse, at
en eventuel klagefrist er overskredet eller en foreskrevet fremgangsmåde for indgivelse af klage
ikke er fulgt. Hvis klagevejledningen er urigtig, idet der f.eks. er angivet en længere klagefrist end
fastsat i lovgivningen, må fejlen normalt medføre, at klagen må anses for rettidig, hvis den angivne
klagefrist er overholdt. Det gælder i hvert fald i sager med kun en part.

