Ombudsmanden kan ikke behandle klager over Folketinget, herunder indholdet af de love, som Folketinget har
vedtaget
En borger skrev til ombudsmanden og spurgte, om der ikke kunne kigges på
reglerne for ordinær og ekstraordinær genoptagelse, så det kunne blive nemmere.
Ombudsmanden behandler klager over den offentlige forvaltning, dvs. offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan derimod ikke behandle klager over
Folketinget, herunder klager over indholdet af de love, som Folketinget har
vedtaget. Ombudsmanden kunne derfor ikke behandle klagen.
(J.nr. 17/00367)
Herunder gengives ombudsmandens brev af 30. januar 2017 til borgeren:
Jeg har modtaget dit klageskema af 18. januar 2017.
Du spørger, om ikke der kunne kigges på reglerne for ordinær og ekstraordinær genoptagelse, således at det kunne blive nemmere. Jeg går ud fra, at du
hermed mener de regler om ordinær og ekstraordinær ansættelse, der findes i
skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.
Jeg kan ikke foretage mig noget i anledning af din klage over disse regler,
fordi ombudsmanden ikke kan behandle klager over Folketinget (§ 7, stk. 1, i
lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts
2013). Derfor kan jeg heller ikke behandle klager over indholdet af de love,
som Folketinget har vedtaget.
Ombudsmanden behandler klager over den offentlige forvaltning, dvs. offentlige myndigheder.
Ombudsmanden skal tage stilling til, om myndigheder overtræder regler eller
laver andre fejl. Hans vigtigste opgave er at holde øje med, om de afgørelser,
som borgerne modtager fra myndighederne, er rigtige. Det gør han ved at se
på dokumenterne i sagen.

30. januar 2017

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før man kan klage til ombudsmanden – for eksempel:
Myndighederne skal have truffet en endelig afgørelse om det, man klager
over. Det betyder, at man skal bruge alle andre klagemuligheder, før man klager til ombudsmanden. Har man ikke brugt sine klagemuligheder, kan ombudsmanden ikke tage stilling til ens klage – heller ikke selv om fristen for at
bruge en anden klagemulighed er overskredet.
Ombudsmanden skal modtage klagen inden et år efter den afgørelse eller
begivenhed, man vil klage over. Det vil sige, at fristen for at klage til ombudsmanden er et år, efter at man har modtaget den seneste afgørelse i sagen.
Klagen må ikke vedrøre domstolene. Ombudsmanden kan altså ikke behandle klager over sager, som har været behandlet af domstolene, eller som forventes at blive indbragt for domstolene.
Jeg henviser til § 7, stk. 2, § 13, stk. 3, § 14 og § 21 i lov om Folketingets
Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013.
Endelig gør jeg opmærksom på, at en klage til ombudsmanden skal vedlægges den/de afgørelse(r), der klages over samt eventuelt andre bilag, som kan
have betydning for sagen. Dette kan gøres elektronisk via den digitale postkasse, som du bl.a. kan få adgang til på www.borger.dk eller via klageskemaet på www.ombudsmanden.dk. Det vil være en hjælp, hvis bilagene er lagt i
datoorden. Hvis bilag sendes med posten, vil de blive scannet ind i vores
sags- og dokumenthåndteringssystem.
Jeg vedlægger en vejledning om ombudsmanden og persondataloven (Information om dine rettigheder).
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