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Procedure for samarbejde med juridisk afdeling 
 

Sidder du med en sag med juridiske problemer, som du ikke kan 

overskue, kan du kontakte juridisk afdeling for at få hjælp.  

 

Du kan selv vælge, hvordan du forelægger sagen for juridisk afdeling. 

Det er dog vigtigt, at du har overblik over sagen, når du forelægger den. 

 

Vurdering af sagen 

 

Efter din forelæggelse af sagen, vurderer juristen, hvad der bør ske. 

Juristen kan vurdere: 

 

1. at sagen ikke skal behandles af juridisk afdeling, fordi den ikke 

indeholder juridiske aspekter, 

2. at juridisk afdeling vil kigge nærmere på sagen og rådgive om 

sagen, eller  

3. at juridisk afdeling overtager sagsbehandlingen. 

 

Det er vigtigt at understrege, at hvis sagen er omfattet af punkt 1 eller 2, 

er det ikke juristens ansvar at træffe afgørelse i sagen. Rådgivning 

indebærer således ikke, at juristen formulerer afgørelsen eller på anden 

vis overtager sagsbehandlingen.  

 

Det er juristens opgave at melde klart tilbage til dig, om sagen er omfattet 

af punkt 1, 2 eller 3, herunder hvem der skal foretage sig noget ved den 

videre behandling af sagen. 

 

Hvis sagen hører under punkt 1, sørger juristen for, at de modtagne akter 

returneres til dig. 

 

Hvis sagen hører under punkt 2, foretager juristen en vurdering af de 

juridiske aspekter og vejleder dig om, hvad du bør gøre. Juristen sørger 

samtidig for, at din nærmeste leder ligeledes orienteres. Juristen sørger 

også for at returnere sagens akter til dig. 

 

Hvis sagen hører under punkt 3, overtager juristen sagen for så vidt angår 

det aktuelle juridiske problem. Juristen sørger for at behandle sagen. Du 

og din nærmeste leder orienteres om juristens vurdering af sagen, inden 

sagen sendes ud af huset. Afsendelse af sagen afventer tilbagemelding fra 

dig eller din leder. Juristen fastsætter en tidsfrist for tilbagemelding. 

Juristen sørger endvidere for, at sagen returneres til dig, når sagen er 

endelig afsluttet. 

 

Når sagen skal til juridisk afdeling 

 

Hvis juridisk afdeling skal kigge på din sag, skal du sørge for, at sagen er 

overskuelig (gælder punkt 1, 2 og 3, jf. ovenfor).  



 

 

 Side 2 af 2 

 

Det vil sige,  

 

 at alle relevante dokumenter, der har betydning for den konkrete 

sag, skal være til stede enten elektronisk i Acadre (med angivelse 

af journalnummer) eller i den fysiske sag (papirsag),  

 at akterne ligger kronologisk, 

 at de enkelte akter ikke ligger i to eller flere eksemplarer, og 

 at håndskrevne noter, som er uden betydning for juristens 

vurdering af sagen, er fjernet. Dvs. gule labels med telefonnumre, 

idéer mv. skal fjernes. Derimod vil en oversigt over sagens 

historik være af betydning for juristen, hvorfor den ikke skal 

fjernes fra sagen. 

 

Når du har bragt dette er i orden, kan du overdrage sagen til juristen. 
 
 
 


