Folketingets direktør Carsten U. Larsen
Christiansborg
1240 København K

Kære Carsten Larsen.

21. juni 2019

Efter telefonisk aftale tillader jeg mig at orientere dig om følgende:
Efter § 1, stk. 2, i lov om Folketingets Ombudsmand kan ombudsmandens
samlede embedsperiode ikke overstige 10 år.
Jeg påbegyndte min virksomhed som ombudsmand den 1. februar 2012 og
har således nu varetaget stillingen i ca. 7 ½ år. Jeg har ikke orlov fra nogen
fast stilling.
På den baggrund har jeg i foråret indgivet ansøgning om en ledig stilling som
dommer i Højesteret.
Dommerudnævnelsesrådet har netop offentliggjort, at rådet indstiller mig til
denne stilling.
Efter retsplejelovens § 42, stk. 5, er det en betingelse for udnævnelse til højesteretsdommer, at den pågældende har “godtgjort sin egnethed til at have
sæde i retten ved som prøve at votere først i mindst 4 sager.”
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Denne prøvevotering forventes at finde sted i august og september 2019.
Det vil først efter min prøvevotering blive endeligt afgjort, om jeg kan udnævnes til højesteretsdommer. Hvis det sker, vil tiltrædelse finde sted pr. 1. november 2019.
I givet fald vil jeg samtidig fratræde min stilling som ombudsmand. I den forbindelse er jeg naturligvis opmærksom på, at det nyvalgte Folketing under alle
omstændigheder skal tage stilling til, hvem der i denne valgperiode skal være
ombudsmand, jf. nærmere ombudsmandslovens § 1, stk. 1 og 3.
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I perioden med prøvevotering vil mine funktioner i et vist omfang blive udøvet
af direktør i ombudsmandsinstitutionen Louise Vadheim Guldberg, jf. ombudsmandslovens § 27.
Jeg forstår, at der ikke på nuværende tidspunkt er valgt en ny formand for
Folketinget. Når dette er sket, vil jeg være meget taknemmelig, hvis du vil orientere formanden.
Jeg står selvsagt til rådighed, hvis Folketinget måtte have spørgsmål til det
anførte. Jeg vender i alle tilfælde tilbage til sagen, når der for mit vedkommende foreligger en endelig afklaring i forhold til Højesteret.
Jeg har udsendt en pressemeddelelse om det anførte.

Med venlig hilsen
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