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Udtalelse til Folketingets Ombudsmand fremsendes til
Statsforvaltaingen, Tilsynet

Koncemservice har den 23, maj 2016 modtaget Statsforvaltnlngens,
Tilsynets brev, dateret dea 20. maj 2016, med anmodning om en
udialeise om sagen vetterende afslag pi aktindslgl i dataudtrask,

Statsforvaltningen, Tilsynet aiimoder herander om, at kommunen
foAolder sig til de bemaerkninger, som Nils Mulvad har fremsat i den
vedlagte klage til Folketingets Ombudsmand.

J f0rtengel.se af ovenst&ende skal Koncemsemce- oplyse, at det
til efterretning, at Statsforvaltningen, Tilsynet finder, at uanset om
underreteifigspligtoi i offentlighedsloven (off!) § 41 m4 antages at
Slide iinvendejse i forhold til dataudteek efter § 11, er det
Statsforvaltaingens opfattelse, at det ialger af officialpriBCippet, at en
myndigtied i en konkret sag, som den omhandlede, er forpligtet til at
hore- de berarte medai'bejdere, for der meddeles aktindsigt i
dataudtraek, der indeholder oplysninger om enfceltpersoners
ansaettdsesftrrtiold.
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Koncemservice tager endvidere til efterretaing, at det er
Statsforvaltaingens opfattelse, at tidsforbruget i forblndelse
heringen af medarbejdeme, kan indga i beregnlngen af
ressoureeforbruget.

Koncernservice skal i forlaengelse heraf ligeledes og forsat fastholde,
at man finder at vasre forpligtet til at foretage en underretaing af
medarbejdeme.

Koncerasei-vice fastholder endviders, at det samlede ressourceforbrug
indgar i ressourcevurderingen i aktindsigtssagen, og skal I den
forbindelse tilf0je, at ressourcevurderingsbetingelser tager sigte pa at
varetage hensynet til den ressourcemaessige belastning af den
offentlige forvaltning.

Der ma her veere tale om en samlet, ressourcemaessig belastning, I
modsat fald ville det g0re hensynet illusorisk.

Koneemservice tastholder ligeledes fortsat, at der vil vasre tale om et
uforholdsmasssigt stort ressourceforbrug, safremt Koneemservice ska]
bruge Here hundrede timer pa underretning af disse 467 medarbejdere,
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Met detie - soffl allerede oplyst - bl.a, vil betyde.) at der steal oprettes
467 sp-ger saint oprettes og -fiems.endes mininiuiift to bfeve til hver
medarbejder,

Da alte breve sendes. til eBoks, vil de skulle sendes enkelttds, Kgesora.
&.n;'/ (2) m«d I'Mdeij-eitijiKj &:a«, liViHa-oplyifni-igia', der or freiiisend! til
aktindsigtsamnoderen, naturllgt ikke vil knnne viere enslydende,

Ktsicemservice skal eiidvldere i det hele henvise til Koncernservices
lidBgerft udralelser i sagen,.

Slatsforvaltofagen, Tils,ynet anmoder endvidere om, at sagens akter
fremsendes sammen .tned udtalelsen,

Statsfervaltnlngoa, Tilsynet sarat Folketingets Ombudsmand er
alkwdv 5 bef>i(Jdelse af a!k dakurnenler i sagen, oied uadragclsu yf et
enkelt dbkumeat

Dette document, SCIQI er et covemcdm, der e»; wferbttjdei > forbinclelse.
m-ed fremlasggelse- af sagen for Borgeiff^jrsBsentationeo til orientering,
wdtegges dette brev,

Blot til orientering et lournalark raed en -oversigt ever all?- sagens .
dokuraenter ligdedcs vedJagt.

Med vealig Mlsen

Birgit Kuhberg
Kontorchef
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