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Udtalelse - Folketingets Ombudsmands sagsnr. 15/04253

Folketingets Ombudsmand harved brev af 18. maj 2016 anmodet Stats-
forvaltningen om en udtalelse vedr0rende K0benhavns Kommunes og
Aarhus Kommunes afg0relserom afslag pa indsigti de respektive 10ns y-
stemer i form af dataudtraek. Folketingets Ombudsmand harendvidere
anmodet Statsforvaltningen om atforholde sigtil det i Nils Mulvads
klage af 9. maj 2016 anf0rte til ombudsmanden.

Statsforvaltningen skal bemaerke, atvi i vores udtalelseraf 2. maj 2016
pa baggrund af K0benhavns Kommunes og Aarhus Kommunes oplys-
ningertil sagenforudsaetningsvis har lagttil grund, at samtlige de 0n-
skede oplysninger om arbejds-og I0nforhold m.v. indgari kommuner-
nes I0nsystemer, herunder at det er muligt at im0dekomme anmodnin-
gen om aktindsigt ved at udlevere et dataudtraek heraf, uden at hente
oplysninger fra de pagaeldende ansattes konkrete personalesager.

Aarhus Kommune har i sin vedlagte udtalelse af 2. juni 2016 suppleren-
de oplyst, at der ikke foreliggeret fuldstaendigt sammenfald mellem
kommunens I0ndatabase og de konkrete personalesager, da stillingsbe-
tegnelserne i nogle tilfaelde vil vaere afvigende i databasen, og da over-
enskomstmaessige I0nreguleringer ikke n0dvendigvis vil fremga af de
ansattes konkrete personalesager.

Statsforvaltningen skal hertil bemaerke, atsafremt det er n0dvendigt at
udtreekke oplysninger direktefra ansattes konkrete personalesagerfor
at kunne udlevere et dataudtrask af I0noplysninger m.v., vil det efter
Statsforvaltningens opfattelse medf0re, at myndigheden er undergivet
underretningspligt i medf0r af offentlighedslovens § 41, da der i sa fald
ertale om dataudtraek af oplysninger, der hidr0rer fra konkrete perso-
nalesager, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 2.

Det erendvidere Statsforvaltningens opfattelse, at det ressourcefor-
brug underretningspligten i offentlighedslovens § 41 afstedkommer,
kan indga i beregningen af, hvorvidt et dataudtraek samt efterf0lgende
anonymisering eller lignende kan foretages ved fa og enkle kommando-
er, jf. offentlighedslovens § 11, stk. 1.

Det af Nils Mulvad anf0rte i henvendelsen af 9. maj 2016 giver ikke

Tilsynet

Statsforvaltningen
Storetorv 10

6200 Aabenraa

Sagsnummer.: 2014-216125
SAGSBEHANDLER:

Line Mussegaard Christensen

Telefon: 72567000

EAN-Nr. 5798000362222

skrivtil os via borger.dk
www,s ta.ts f oryaJ tnmgen .d k

ABNINGS- OGTELEFONTIDER
findes pa

www.statsforvaltningen.dk/kontakt



Statsforvaltningen anledning til yderligere bemaerkninger.

For sa vidt angar Nils Mulvads klage over Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i sagerne, skal
Statsforvaltningen henvisetil, atvi i vores udtalelser af 8. September 2015 har beklaget den lange
sagsbehandlingstid.

Statsforvaltningen vedlaegger kopi af de akter i vores sager, som Folketingets Ombudsmand ikke er i
besiddelse af. Vi vedlaegger endvidere K0benhavns Kommunens udtalelse af 1. juni 2016 samt de af
kommunen medsendte sagsakter, idetvi henvisertil K0benhavns Kommunes opiysningom, at Fol-
ketingets Ombudsmand er i besiddelse af sagens 0vrige akter. Endelig vedlaegges Aarhus Kommu-
nes udtalelse af 2. juni 2016 og de af kommunen fremsendte akter hertil.

Bemaerk venligst, at Statsforvaltningens akter tilh0rende sag 2014-216125 (inklusiv Aarhus Kom-
munes h0ringssvar og akter) fremsendes i 3 e-mails, mens akterne tilh0rende sag 2014-209237 (in-
klusiv K0benhavns Kommunes h0ringssvar og akter) fremsendes i 2 e-mails.
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