
R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G

HØRINGSSVAR

fra Retspolitisk Forening

over Forslag til ændring af forvaltningsloven 
(underskriftskrav), jf  Justitsministeriets høringsbrev af 21. 

december 2012, vedlagt forslag dateret 21. december 2012 - 
sagsnr. JM 2011-760-0030.

Retspolitisk Forening må indledningsvis konstatere, at Justitsministeriet 
finder det hensigtsmæssigt eller ser sig nødsaget til at fremsætte et 
lovforslag som det foreliggende med baggrund i en tidligere 
(”historisk”) udtalelse fra 2008 fra Folketingets Ombudsmand om 
personlige underskrifter på breve i forvaltnings-afgørelsessager.

Foreningen kan være enig i sigtet med en lovændring, nemlig at skabe 
størst mulig sikkerhed for ægtheden af de offentlige myndigheders 
kommunikation med borgerne i afgørelsessager. Noget sådant vil også 
medvirke til at øge retssikkerheden for borgerne (adressater for 
afgørelser mv.)

Spørgsmålet er imidlertid, om det foreliggende forslag til ny § 32b vil 
imødekomme dette sigte på en i dag og fremover hensigtsmæssig 
måde i betragtning af den digitale situation og forventede videre 
udvikling i forvaltningerne. Det må her påpeges, at ethvert dokument i 
forvaltningerne i dag foreligger digitalt, og at afsendelse til borgerne 
også i vidt omfang allerede sker digitalt (e-mails mv.), og det vil øges 
kraftigt i de kommende år, jf. regeringsgrundlag, digitaliseringsstrategi 
mv. 

Forslaget fokuserer meget på ”faksimile-underskrift” (gummistempel, 
digital-markering mv.), men om dette i sig selv sikrer ægthed og sikker 
oplysning om involverede sagsbehandlere mv., kan der stilles 
spørgsmål til.

Mange digitale dokumenter (word-filer m.fl.) kan fx ændres undervejs 
og efterfølgende, også selvom der er påført faksimileunderskrift mv.  
Hvad forslaget ikke nævner er, at der i enhver behandlet sag, hvor der 
sker digital henvendelse til borgerne (afgørelse, høring mv.), findes en 



helt entydig sikkerhed for ægtheden af meddelelsen fremsendt til 
borgerne i e-mails, nemlig afsender-mailadressen hos myndigheden, fx 
som i sagen her: niw@jm.dk, hvor vi klart kan se, at afsender er 
Justitsministeriet med en oplyst personidentifikation. Er der i en mail 
vedhæftet et dokument, da viser e-mail-forsendelsen også helt 
entydigt, hvilket dokument der på den måde er tilgået borgerne fra 
myndigheden.  

På denne baggrund skal foreningen opfordre Justitsministeriet til at 
genoverveje udformningen af lovændringen, evt. efter yderligere 
kontakt med Digitaliserings- og Moderniseringsstyrelserne.

København, den 18.1. 2013

Bjørn Elmquist Peter Arnborg
formand bestyrelsesmedlem

mailto:niw@jm.dk

