
Forord

Forvaltningsretten er et stort og betydningsfuldt retsområde. Ikke blot for den (jurist), 
der ønsker at arbejde i den offentlige forvaltning, men for alle, der kommer i berøring 
med det offentlige system, privat såvel som professionelt. Det gælder også erhvervs
advokater, da adskillige af erhvervslivets tvister involverer offentlige myndigheder i en el
ler anden udstrækning.

Formålet med dette kompendium er at skabe et systematisk overblik over den alminde
lige forvaltningsret, primært for studerende på den juridiske grunduddannelse ved Kø
benhavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Stoffet er i forhold til lærebøgerne selvstændigt fremstillet i et forsøg på tydeligt at illu
strere reglernes logik og struktur. Kompendiet kan derfor anvendes uanset hvilke lærebø
ger, der er pensum. De bagvedliggende hensyn m.v. er – som følge af fremstillingens na
tur – kun behandlet sporadisk, og det bemærkes herved at fremstillingen hverken er eller 
tilsigter at være udtømmende. Det er systematikken, der er i højsæde.

Der er løbende igennem fremstillingen indarbejdet dispositioner til løsning af skriftlige 
opgaver inden for de centrale områder. Disse dispositioner skal alene ses som et forslag 
til, hvordan problemstillingerne kan gribes an – og da de er generelle, er der ingen ga
ranti for, at de kan dække en konkret opgave fuldstændigt. Dispositionerne er derfor 
navnlig tænkt som inspiration til strukturen i opgavebesvarelser.

I forhold til 3. udgave fra januar 2008 er kompendiet opdateret med de seneste ændringer 
i forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven, ombudsmandsloven og kommu
nestyrelsesloven, ligesom nyeste praksis fra ombudsmanden og domstolene er indarbej
det. Der er endvidere tilføjet et nyt kapitel om tavshedspligt, som hænger sammen med 
bl.a. reglerne om aktindsigt. Endelig er der foretaget en række større og mindre forbed
ringer, herunder delvis omstrukturering og omarbejdning af flere afsnit.

Indholdsmæssigt er kompendiet ajour frem til 1. august 2009.

Jeg har hidtil haft stor glæde af emails med kommentarer og forslag til forbedringer af 
kommende udgaver af kompendiet. Jeg modtager også gerne i fremtiden sådanne hen
vendelser på mail@henrikkure.dk.
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