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Resumé: Forvaltningskontrakter - retlige studier over forvaltningens aftaler til varetagelse af 

myndighedsopgaver over for borgere med særligt henblik på myndighedsudøvelse 

 
Afhandlingen behandler forvaltningsmyndigheders aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver 

over for borgere med særligt fokus på aftaler om eller i tilknytning til myndighedsudøvelse. De 

retlige spørgsmål knyttet til disse aftaler er i høj grad praktisk relevante og har betydelig retsviden- 

skabelig interesse. Den uklarhed, der er kendetegnende for området, kan føres tilbage til tre proble- 

mer: 1) Det uklare forhold mellem privatretten og den offentlige ret, 2) terminologisk inkonsistens 

og manglende viden om aftalepraksis samt 3) tendensen til kasuistik og antagelser om, at det er 

vanskeligt at udtale sig generelt om retstilstanden. Med afsæt heri opstilles følgende overordnede 

tese for afhandlingen: Der kan identificeres almindelige normer angående forvaltningskontrakter, 

der henter næring fra både forvaltningsretlige og kontraktsretlige forestillinger. Der er tale om en 

retsdogmatisk afhandling med fokus på dansk ret. Afhandlingen indeholder dog visse empiriske 

elementer, ligesom flere centrale analyser henter inspiration fra fremmed ret og teori. 

Afhandlingen falder i fire dele. I den indledende del I (kap. 1-2) præsenteres emnet, opdraget og de 

metodiske overvejelser. Dernæst følger en teoretisk grundlægning i del II, hvor sondringen mellem 

offentlig ret og privatret og dennes betydning for teoridannelsen angående forvaltningens aftaler 

undersøges (kap. 3), afhandlingens integrationstese motiveres (kap. 4), og forvaltningskontrakterne 

søges afgrænset, eksemplificeret og systematiseret (kap. 5). I forlængelse heraf gennemføres en 

række forvaltningskontraktsretlige studier i del III, der spænder over følgende tematikker: Materielle 

indgåelsesbetingelser (kap. 6), kompetence (kap. 7), aftaleindgåelsesproces (kap. 8), bindingsvirk- 

ning og ændringsadgang (kap. 9), fortolkning (kap. 10), tredjepartsspørgsmål (kap. 11), sanktione- 

ring (kap. 12), ugyldighed (kap. 13) samt tvistløsning/kontrol (kap. 14). Dermed behandles en lang 

række spørgsmål, der ikke tidligere har været underkastet retsvidenskabelig behandling. Den afslut- 

tende del IV (kap. 15-16) opsummerer og perspektiverer afhandlingens konklusioner. 

 

Afhandlingens analyser giver grundlag for at konkludere, at den overordnede tese i vidt omfang er 

retvisende for retsstillingen. Den integrationstese, som afhandlingen introducerer, udgør et frugtbart 

udgangspunkt for retlige undersøgelser af forvaltningens aftaler og afspejles i den pragmatiske prak- 

sis. Den indebærer en erkendelse af, at både forvaltningsretlige og kontraktsretlige normer potentielt 

finder anvendelse – eventuelt med fornødne tilpasninger – på forvaltningens aftaler. Ud fra teoreti- 

ske, empiriske og dogmatiske overvejelser præsenterer afhandlingen »forvaltningskontrakterne« 

som et selvstændigt fænomen, der påkalder sig særskilt analyse udsondret fra sædvanlige aftaler og 

forvaltningsakter. I forlængelse heraf påviser afhandlingen, at der på baggrund af det omfangsrige 

– og i vidt omfang uopdagede – retskildemateriale, navnlig retspraksis, i vidt omfang kan udledes 

almindelige grundsætninger angående forvaltningskontrakternes stiftelse og retsvirkninger mv. Der- 

med tegnes konturerne af en almindelig forvaltningskontraktsret. Som nogle af de mest signifikante 

resultater kan konkret fremhæves kriterierne for vurderingen af den almindelige adgang til at indgå 

forvaltningskontrakter på ulovbestemt grundlag, identifikationen af en særlig ændringsadgang for 

den offentlige aftalepart og betydningen af et alment tredjepartsværn. 
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