TM 13027 – Forvaltningsret og juridisk metode i miljøsager
– korrekt og effektiv sagsbehandling

Formål:

At give dig:
- Indsigt i grundlæggende krav til sagsbehandling, som
sagsbehandlere skal overholde og forvaltningsret.
- Du lærer om juridisk metode og retningslinjer for
fortolkning af lovgivning, rammer for udøvelse af skøn
og ulovbestemte forvaltningsretlige principper.
- Viden om juridisk metode til skære dine sager til, så
sagsbehandlingen bliver korrekt og effektiv.
- Tips til at skrive gode afgørelser og opbygge en
begrundelse. Lidt om at reparere, hvis noget er gået
galt.
Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling
og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og
myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende
til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i
mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere.
Den juridiske metode kan hjælpe dig til at forstå
lovgivning, og juridiske kilder og deres hierarki, og
hvordan man fortolker og udfylder en bestemmelse i
lovgivningen. Du lærer, hvordan du kan gå i gang med en
sag, og hvorfor du skal interessere dig for at skære en
sag til og finde den rette hjemmel, inden du løser de
tekniske detaljer i en sag.
Forvaltningsretten indeholder rammer for, hvad en
afgørelse skal indeholde, og vi skal se, hvad der
kendetegner den gode afgørelse.
Forvaltningsretten handler om retssikkerhed – overvej
hvad du forstår ved retssikkerhed og, hvordan du som
sagsbehandler er med til at arbejde for retssikkerhed, og
lad os diskutere det.

Målgruppe:

Kurset er relevant både for nye og erfarne
sagsbehandlere.

Sted:

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
Såfremt der sker opblusning i antal af coronasmittede, vil
EnviNa forbeholde sig ret til at ændre kurset til et
onlinekursus.

Tidspunkt:

13. januar 2022

Program:

Se vedlagte.
Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål
og cases, så vil underviseren så vidt muligt inddrage
spørgsmål/cases på kurset.
Spørgsmål og cases skal indsendes skriftligt inden den
14. december 2021 til mail@envina.dk.

Arrangører:

Lone Mølgaard, EnviNa, mail@envina.dk

Underviser:

Mai-Britt Bruun, jurist, Miljøjura.

Deltagerantal:

Minimum 15 deltagere og maks. 25 deltagere

Pris:

EARLY BIRD
A-medlemmer kr. 1.975,- ekskl. moms.
B-medlemmer kr. 2.475,- ekskl. moms.
NORMALPRIS
Tilmelding efter den 29. november 2021
A-medlemmer kr. 2.275,- ekskl. moms.
B-medlemmer kr. 2.775,- ekskl. moms.

Tilmelding:

Senest den 13. december 2021.
Tilmeldingen er bindende

TM 13027 - Forvaltningsret og juridisk metode i miljøsager –
korrekt og effektiv sagsbehandling
Program for torsdag den 13. januar 2022
Kl. 09.00 – 9.30

Ankomst og kaffe/the med rundstykker

Kl. 9.30 – 9.50

Velkomst

Kl. 9.50 – 10.50

Den gode sagsbehandler - sagsbehandlingsregler
-

Forvaltningsretten

Hvad skal jeg huske?
-

Notatpligt,
Journalpligt,
Tavshedspligt,
Inhabilitet,
Vejledningspligt
God forvaltningsskik
Partsbegrebet? Hvornår skal man partshøre?
Partsrettigheder herunder ret til en repræsentant.

Kl. 11.00 – 12.00

Den gode sagsbehandler - sagsbehandlingsregler
(fortsat)

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 13.50

Juridisk metode
-

Kl. 14.00 – 14.45

-

At forstå juridiske kilder og deres hierarki.
Hvordan fortolker og udfylder man en bestemmelse i
lovgivningen.
Hvilke hensyn kan du inddrage, når du træffer afgørelse?
Saglige/usaglige hensyn og magtfordrejning.
De forvaltningsretlige principper:
Legalitetsprincippet – at finde hjemmel til en afgørelse
Officialprincippet, at arbejde objektivt og faktabaseret.
Lighedsprincippet
Proportionalitetsprincippet - Hvor hårdt skal man sætte ind?
Betydningen af administrationspraksis/skøn under regel.

Juridisk metode (forsat)

Juridisk metode til daglig – gode råde til at starte en sag rigtigt op.

Kl. 14.45 – 15.10

Kaffe/te pause med brød

Kl. 15.10 – 16.00

At træffe afgørelse
-

Hvad er en afgørelse?
Den gode afgørelse

-

Kl. 16.00 – 16.15

At lave en god begrundelse i en afgørelse
Klagevejledning
At lave fejl og rette op, hvornår og hvordan kan vi gøre det?
(tilbagekaldelse, annullation og genoptagelse).
Hvad er retssikkerhed, og hvordan kan vi arbejde bevist med at
sikre det?

Afslutning og opsamling og evaluering.

