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I rapporten bad jeg om orientering fra forvaltningen om følgende forhold:
•
•

•

Byens Drift, Kirkegårde: Hvorledes vil forvaltningen fremadrettet
sikre, at afgørelser opfylder kravene i forvaltningsloven?
Byens Drift, Skadedyr: Hvorledes arbejdes der med at sikre
partshøring af borgerne? Hvorledes arbejdes der med orientering af medarbejderne om konkret skøn og begrundelse? Om
der er afholdt særligt jurakursus for enhedens medarbejdere?
Byens Anvendelse, Center for Bygninger: Resultatet af forvaltningens overvejelser om at udarbejde et frasekatalog?

Forvaltningen har ved e-mail af 10. marts 2021 fremsendt kopi af standardskrivelser til brug for Byens Drift, Kirkegårde med angivelse af hvilken lovgivning der træffes afgørelse efter, samt hvilken klagevejledning
der skal gives.
Forvaltningen har desuden oplyst, at afgørelser som ikke er omfattet af
standardskrivelser, skal forelægges enhedschefen til vurdering af hvilket
lovgrundlag og hvilken klagevejledning det er relevant at henvise til i
den enkelte afgørelse.
Forvaltningen har ved e-mail af 10. marts 2021 desuden fremsendt kopi
af standardskrivelser til brug for Byens Drift, Skadedyr. Disse skabeloner
er udarbejdes således at de sikrer, at der ydes et konkret skøn, og at
dette skøn begrundes
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Forvaltningen har desuden oplyst, at der er udarbejdet materiale og
sagsforløb som lever op til forvaltningslovens regler om partshøring.
Det oplyses desuden, at hvis der i en konkret sag skulle være oplysninger der nødvendiggør en partshøring, indarbejdes dette i henstillingen
eller forvarslet om påbud. Der tilføjes samtidig en passus om muligheden for at søge om aktindsigt.
Endelig har forvaltningen oplyst, at der er afholdt jurakursus for medarbejderne den 25. september 2020.
Forvaltningen har ved e-mail af 10. marts 2021 fremsendt kopi af frasekatalog til brug for Byens Anvendelse, Center for Bygningers behandling af hegnssager.
Forvaltningen har desuden oplyst, at der er udarbejdet og iværksat retningslinjer for sagsbehandlingen i hegnssyns sager i form af udarbejdelse af brevskabeloner.
Jeg har gennemset det fremsendte materiale, og har alene en bemærkning vedrørende Byens Drift, Skadedyrs skabelon om ”Henstilling om
afhjælpning af mangler ved ejendommen” idet jeg ikke umiddelbart kan
se, at denne skabelon indeholder en henvisning til efter hvilken lovregler afgørelsen træffes, ikke er begrundet og ikke indeholder en klagevejledning. Det er uklart for mig, om dette skyldes, at skabelonen efter sit
indhold ikke er tiltænkt at skulle formidle en afgørelse i forvaltningslovens forstand, skyldes, at disse dele indsættes i overensstemmelse med
de forvaltningsretlige regler og principper efter en konkret stillingtagen
eller andet.
Jeg går ud fra, at forvaltningen er opmærksom herpå og foretager mig
ikke yderligere i sagen.
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