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Den SocialeAnkestyrelse 
kommer for Onibudsmanden 
Den Sociale 
Ankestyrelse trues 
med Ombudsmanden, 
fordi styreIsen ikke 
stoppede en . 
hIJjesteretssag om en 
kvindes fIJrtids· 
pension. Sagen var 
overfllJdig, da praksis 
aIlerede Iii fast, mener 
kvindens advokat. 
Ankestyrelsen kalder 
sagen •• beklagelig«. 

Af Lise M011er Jensen 

Misbrug af offentlige midler, 
ulovlig administration og en 
direkte han mod Iandets an
s~gere til f~rtidspension. SA 
direkte formulerer advokat 
Christian Harlang sin kritik 
'af den sag om fl!lrtidspension 
mod Den Sociale Ankestyrel
se, som han i fredags vandt i 
H~jesteret. . 

Han truer nu med at trrek
ke den sociale myndighed for 
Ombudsmanden, fordi ' han 
mener, at sagen om den nu 

60-mge k:vindes ret tii meI
lemste f~rtidspension har 
v",ret overfl~dig. Havde Den 
Sociale Ankestyreise n",r
I",st den ny praksis, ville det 
aldrig v...re kommet sA vidt, 
mener han. . 

.. Det er uacceptabelt, at . 
der akal fl!lres ' retssager om 

. noget. der allerede er prak
sis. Jeg begriber ikke, .:~ et 
menneske i den grad skal ha
nes og udscette;s for en un¢d
vendig ventetid; fordi D~n 
Sociale Ankestyreise ikke 
kan fmde ud af at rette gig 
efter den ny praksis«, sigei'" 
kvindens advokat, Christian 
Barlang. . 

Lekt.or i .ociaIret ved RUC, 
Peter li~ilund, forstAr advo
katens wede. Han kalder- det 
»et betydeligt' problem. , at 
en myn91ghedikke erken .. 
der, at der allerede er prak
sis. 

,Det er dArlig jura, at sty
relsen ikke har taget konse
kvensen af en h~jesterets
dom fra 1999. De hat pligt'til 
det, og nar de ikke'lystrer, er 
det en glimrende ide at gA til . 
Ombudsmanden~ . siger han. 

Hos Den Social.e Ankesty
reise beklager ankechef Ka-

rID Rasch, at den 60-mge 
kvinde bar skullet vente pA 
sin afg¢relse. Men hun me
ner, at dommen var nlZ\dven
dig. 

' » Vi kunne have valgt at 
remire afg¢relsen, men vi 
havde brug for H~jesterets 
af~relse. Vi forventede nem
lig, at den ville udstyre os 
med nogle flere eksempler 
pd, hvor groonserne gAr for 
vores ny praksis. Og det har 
den, sa vi er tilfredse((, siger 
ankechef Karin Rasch. 

Afgflrelsen var givet 
If~Ige advokaten var sagens 

. afglSrelse givet pA torMnd, 
fordi H~jesteret allerede ide
'cember 1999 afsagde dom i 
en tilsvarende sag am flZ\r
tidspension, hvor en pensi
onsmyndigheds sk~n for f0r
'sie gang i dansk- retspraksis 
blev tilsidesat. Den Sociale 
Ankestyrelse havde ikke v...
ret gru"dig nok, da den skul
Ie vtirdere en kontoruddan
net kvindes erhvervsevne, 
I~d det dengang i . dommen. 
Og nederiagettil'Den Sociale 
Ankestyreise flk sA vidtr"'k
kende konsekvenser I at sty
reisen blev tvunget til at ",n-

dre praksis - og altsA nu 
skulle til at vurdere ansolger
ne mere individuelt. 

Og netop den ny praksis 
kunne have reddet den 60-
mge kvinde, vurderer Chri
stian Harlang. I hans sag 
n"'gtede styrelsen at give 
kvinden mellemste f~rtidB, . 
pension, selvom adskilli~ 
speciall"'ger vurderede, at 
hendes erhvervsevne var va-, 
rigt nedsat med to tredjedele 
og dermed opf'yldte kravene. 

»Efter den ny praksis, sam 
har vooret ~ldende i over et 
Ar, har min klient uden tvivi 
haft krav 'pa mellemste f~r
tidspension. Og det kr"'nker 
mig, at man skal bruge of
fentlige ressouroer til en h~j
esteretssag, fordi Den Soci~ 
ale Ankelstyrelse ikke retter 
indo Det er misbrug af offent
lige midlertl, siger Christian 
Harlang. 

PA sit akrivebord har han 
en rrekke tilsvarende sager, 
80m snart ska! for en dom
stol - niedmindre at styreI
sen nu v",lger at follge linien 
f!a den et Ar gamle prak:sis. 
Og aker det ikke, vil Christi
an Harlang tr",kke styrelsen 
til Qmbudsmanden. 



InvaIid··vinder 
over styrelse 
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Den Sociale Ankestyrelse er for firklultet, . 
nar invalide s~ger om f~rtidspensiQn. . 
H~jesteret slar fast, at styrels~n i en sag 
ikke har lagt nok vregt pa bl~de vierdier. 

Af Lise Moller Jensen 

nen Sociale Ankestyrelse led 
. igen i gAr nederlag i en H~j- ' 

esteretssag om f!2irtidspen
aian. 

Styreisen n"'gtede at give 
mellemste fJ6Itidspension til 
en kvinde med rygsmerter, 
selvom adskillige speciall",
ger vurderede, at den nu 60-
8rlge kvindes erhvervaevne 
var varigt nedsat med to 
tredjedele - og dermed op
fyldte kravene til at fA mel
lemste fllJrtidspension. 

nen Social~ Ankestyrelse 
fejede under sin behandling 
af sagen Img~rnes vurderin
ger til side og sA'i stedet ale
ne pa mere kliniske vurde
ringer .fra Imgekonsulenter, 
ansat af styrelsen. . . 

Og det var forkert. afgjor
de H~jeBteret i gAr. Ankesty
relsen sa Iron pa den konkre
te lidelse og ikke pa kvindens 
alder, mulighed for at rajob, 
uddannelse og interesser. 

Advokat Soren Kj",r Jen
sen er lettet over dammen. 
net var ikke ham, der f~rte 
garsdagens sag, men sidste 

Han har tidligere vundet 
en rmkke afg¢rende sager 
om arbejdsskader, og han 
var advokat, da HJljjesteret i 
december 1999 afsagde dom i 
en principiel sag om fjZlrtids
pension. Den Sociale Anke
styre\se havde ikke vreret 
grundig nok, da den skul.\e 
vurdere en kontoruddnnnet 
kvindes erhvervsevne, hlld 
det i den historiske dom, 
hvor Hojesteret for f~rste 
gang i dansk retsprakeis til
sidesatte en pensionsmyn~ 
digheds skon. 

net syngende nederlag til 
nen Sociale AnkeBtyrelse flk 
vidtrrekkende konsekvenser, 
fordi styrelBen blev tvunget 
til at rendre praksis - og a1tsa 
nu skulle til at vurdere an
s¢gerne mere individuelt. Og 
siden har godt 5.000 pensio-

Ar . vandt han en ti1evarende 
sag, Born Bendte cbokbolger 
gennem hele det sociale sy
stem ag resulterede i nye ret~ 
ningslinier ps. omradet. 

Individuelle skpn 
.Selvf~lgelig er jeg meget 
glad .for H~jesterets dorn i 
denne sag, Den bekrrefter, at 
nen Sociale Ankestyrelse 
skall",re at kigge mere indi
viduelt pa folk, nAr de skal 
vurdere deres erhvervsevne. 
Hidtil har de v"'ret for flr
kantede, nar de har ladet en 
ans~gers grad af invaliditet; 
vrer~ afg¢rende for stj2)rrel~ 
sen af pensionen. Men med 
endnu et hardt slag til'styrel
sen rna vi habe, at de be
gynder at kigge pa folks an
dre .evner«, sig~r SlzIren Iqrer 
Jensen. 

niB.ter lande.t ove.r fae.muljg-. 
hed for at soge om at 'fa fdr
h~jet deres 'pension fra a1-
mindelig f~rtidspension til 
mellemste flzlrtidspension, 
oplYBer ankechef Karin 
Rasch fra ankestyrelsen. 

Og gArsdagens dom skal 
Bes i lyaet 'af dommen fra sid~ 
ate Ar, mener lektar i sacial- . 
ret ved RUe, Peter H~illlnd. 

»Dammen er interessant, 
men ikke' revolutianerende. 
Den er med til at u.nderstre
ge den linie, der IS. i dammen 
fra ~idste Ar I og nu fAr vi igen 
forlcl.aret og pra;l:ciseret, at 
myndighederne a1tsA skal 
vurdere an:s¢gern~ evner 
mere individuelt. ,Men pa 
den anden side sigel' den ag
sa noget om Ankestyrelsens 
st",dighed.og.manglende vil
je til at rette ind«, sigeF han. 

Han hentyder til, at sagen 
om den nu 60-arige kvinde, 
der i mange Ar har arbejdet i 
telefonselskabet KTAS, har 
verseret i adskillige Sr. Hun 
blev syg afrygsmerter midt i 

. 1980erne. og i 1994 matte 
hun stoppe med at arbejde. 
ket efter blev hun tilkendt 
-den Iaveste f!2Srtidspension, 
fordi nen Sociale Ankesty
relse ikke kunne linde en sik
ker o!)jektiv forklaring pa 
hendes rygsmerter. 

I marts 1999 var hendes 
sag far 0stre Landsret, hvor 
den faldt ud til fordel for nen 
Sociale Ankestyrelse, og i Ar 
rejste kvinden den sa for Hoj
esteret - a1tsa et ar efter, at 
nen Sociale Ankestyrelse i 
kraft af sit nederlag fra 1999 
skulle have rendret sin prak
sis. 


