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Elektronisk kommunikation og partsrepræsentation 

Med hjemmel i universitetslovens § 8 a, stk. 1, udstedte Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling sidste år bekendtgørelse nr. 1239 af 4. november 
2010 om elektronisk kommunikation for universiteterne. Bekendtgørelsen giver 
universiteterne ret til at beslutte, at al kommunikation mellem universitetet og 
studerende og mellem universitetet og ansøgere til universitetets uddannelser helt 
eller delvist for den enkelte uddannelse skal foregå elektronisk (pligtmæssig elek-
tronisk kommunikation).  
 
Folketingets Ombudsmand har ved brev af 11. januar 2011 rettet henvendelse til 
Videnskabsministeriet, idet den ovennævnte bekendtgørelse rejser spørgsmål i re-
lation til forvaltningslovens § 8 om partsrepræsentation. Bestemmelsen har føl-
gende ordlyd: 
 
” § 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig re-
præsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker person-
ligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig 
repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller priva-
te interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.” 
 
Ombudsmanden har i forlængelse heraf anmodet Videnskabsministeriet om at ud-
tale sig om, hvordan bekendtgørelsen skal forstås i relation til forvaltningslovens 
§ 8, og hvordan it-systemerne er udformet/er tænkt udformet i relation til 
spørgsmålet om, hvorvidt det faktisk er muligt at anvende retten til partsrepræ-
sentation i disse. Kopi af ombudsmandens brev vedlægges til orientering. 
 
På vegne af Videnskabsministeriet skal Universitets- og Bygningsstyrelsen i for-
længelse heraf bemærke det følgende:   
 
Universiteterne kan som selvstændige forvaltningsmyndigheder træffe beslutning 
om den nærmere udformning af elektroniske systemer til brug for kommunikati-
on med studerende og ansøgere. Uanset udformningen af det enkelte universitets 
systemer til elektronisk kommunikation og universitetets beslutning om pligt-
mæssig elektronisk kommunikation for studerende og ansøgere skal systemerne 
tage højde for retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre, jf. forvalt-
ningslovens § 8.  
 
Dette kan ske ved, at universitetet udformer systemet således, at det er muligt for 
andre at anvende på vegne af den studerende eller ansøgeren, og/eller ved at uni-
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versitetet som et led i sin beslutning om at indføre pligtmæssig elektronisk kom-
munikation samtidig indfører mulighed for at blive undtaget herfra, hvis man som 
studerende eller ansøger ønsker at lade sig repræsentere eller bistå af andre.     
 
Såfremt det anførte giver anledning til spørgsmål, kan de rettes til fuldmægtig 
Thomas Voigt Lund, Universitets- og Bygningsstyrelsen, tvl@ubst.dk, tlf. 33 95 
12 61. 
 
Kopi af dette brev vil blive fremsendt til Folketingets Ombudsmand. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Søren Nedergaard 
Kontorchef 
 


