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En ﬂyvelæge krævede, at en svæveﬂyverpilot ﬁk
foretaget nærmere helbredsundersøgelser, før han
kunne få fornyet sit certiﬁkat. Det var piloten utilfreds med, men ombudsmanden afviste hans klage,
fordi ﬂyvelæger er privatpraktiserende læger, som
ikke er omfattet af ombudsmandens virksomhed.
Det gælder, selv om ﬂyvelægerne bliver autoriseret
af Traﬁk-, Bygge- og Boligstyrelsen og bruger styrelsens blanketter til helbredsundersøgelserne.

Hvad bruger kommunerne inklusionspengene på? Det
bad en journalist Kommunernes Landsforening (KL)
om at give aktindsigt i. Men de oplysninger, som journalisten ønskede, kunne kun fremskaffes som et dataudtræk, og offentlighedslovens regler om retten til
dataudtræk gælder ikke for KL. Derfor ﬁk journalisten
afslag på aktindsigt.

Ombudsmanden kan normalt ikke behandle klager
over privates virksomhed, men kun over den offentlige forvaltning. Det gælder også i tilfælde, hvor den
private virksomhed har en offentlig autorisation og
udfører opgaver, der er reguleret af det offentlige.

Ombudsmanden kunne ikke hjælpe journalisten. KL
er nemlig kun omfattet af ombudsmandens kompetence, i samme omfang som KL er omfattet af offentlighedslovens regler. Ombudsmanden måtte derfor
afvise at behandle sagen.
Ombudsmanden kan beslutte at inddrage private
under sin kompetence, i det omfang de er omfattet
af offentlighedslovens regler. Det har han bl.a. gjort
vedrørende KL og Danske Regioner.

SAG NR. 17/01341
Hvornår har man en sådan ”særlig stærk” tilknytning
til Danmark, at man kan købe et sommerhus? En kvinde fra Vietnam boede her i landet og var bl.a. i gang
med en uddannelse. Det var ikke nok, sagde Justitsministeriet. Kvinden ﬁk derfor afslag på at købe et
sommerhus i Danmark.
Kvinden klagede til ombudsmanden. Hun skrev bl.a.,
at hun var dansk gift, og at hun allerede havde fået
et jobtilbud. Hun ville desuden søge om permanent
opholdstilladelse i Danmark. Ombudsmanden sendte
klagen videre til Justitsministeriet.
Justitsministeriet skrev til kvinden, at på baggrund
af de nye oplysninger opfyldte hun nu betingelserne
for at købe et sommerhus i Danmark. Hun behøvede
ikke længere ministeriets tilladelse.
Hvis en klage til ombudsmanden indeholder nye oplysninger om en sag, vil ombudsmanden som oftest
sende den til myndigheden, for at myndigheden kan
se på sagen igen.

SAG NR. 17/00780
Under et tilsynsbesøg på et asylcenter for uledsagede
mindreårige talte ombudsmandens medarbejdere med
en dreng, som sagde, at han var træt af livet og ikke
ønskede at leve mere. Drengen havde få måneder
forinden fået afslag på asyl og ventede nu på at få
sin asylsag behandlet i ankeinstansen.
Ombudsmandens besøgshold fortalte centrets ledelse,
at drengen trivedes dårligt, og opfordrede ledelsen
til at være opmærksom på drengens psykiske helbred.
Ombudsmandens Børnekontor tager årligt på 12 tilsynsbesøg på steder, hvor børn opholder sig, for at
kontrollere, om deres rettigheder bliver respekteret. I alle besøg deltager både jurister og en børnesagkyndig, som har særligt fokus på børnenes trivsel.

