Kære Bianca Mikkelsen
Jeg vil i øvrigt også gerne klage over leveringen via email med digital signatur. Jeg har kæmpet en indædt kamp
for at installere det nødvendige certifikat i mit email-system og bruge det til at kunne åbne den sikrede email. Det
er et meget tungt system. Det må være muligt at levere denne slags mail via den digitale postkasse, som folk har
hos det offentlige, i hvert fald som en valgmulighed. Ellers vil der være mange journalister, der vil kæmpe en lang
og ofte forgæves kamp for at åbne deres aktindsigtsmail.
Omvendt vil der sikkert også være nogen medier, der foretrækker det leveret på denne måde.
Som et argument for denne del af klagen er, at email med digital signatur kun virker på ganske få mail-systemer,
for eksempel Outlook, men ikke Gmail, som er det mest udbredte mail-system.
Som yderligere grundlag for dette klagepunkt vil jeg pege på, at der ikke ses nogen hjemmel i Offentlighedsloven
til at indføre dette besværlige system.
mvh
Nils Mulvad
Den 6. januar 2015 kl. 14.56 skrev Nils Mulvad <nils.mulvad@kaasogmulvad.dk>:
Kære Bianca Mikkelsen
Hermed klager vi over afgørelsen ud fra de argumenter, vi tidligere har fremført.

Det vil sige, at det er helt meningsløst, at myndigheder vil formidle datasammenstilling i pdfformat eller på papir og i modstrid med offentlighedslovens bestemmelser i paragraf 40.
Hele ideen er jo, at vi - og andre - skal lave analyse på basis af disse, ikke-hemmelige data.
Det er ren chikane at vi får data på denne måde.
mvh
Nils Mulvad
Den 19. december 2014 kl. 13.43 skrev Bianca Aagaard Mikkelsen <Bianca.Mikkelsen@skat.dk>:

Kære Nils
Jeg kan oplyse dig om, at SKATs afgørelse blev sendt med posten i tirsdags. Du skulle derfor meget gerne
snart modtage den, trods juleposten.
Såfremt du stadig ikke modtager den, bedes du naturligvis kontakte os igen på juraaktindsigt@skat.dk.

Med venlig hilsen
Bianca Aagaard Mikkelsen
Jura
Proces og administration
Østbanegade 123, 2100 København Ø
E-mail: Bianca.Mikkelsen@skat.dk
Telefon: (+45) 72 37 12 17

Fra: Nils Mulvad [mailto:nils.mulvad@kaasogmulvad.dk]
Sendt: 19. december 2014 13:19
Til: Steen Byskov Thomsen
Emne: Re: Aktindisigt i borgernes gæld til kommuner og stat

Kære Steen
Er svaret på vej? Eller har I droppet det.

mvh
Nils Mulvad
Den 12. december 2014 kl. 10.28 skrev Steen Byskov Thomsen <S.Byskov.Thomsen@skat.dk>:
Kære Nils
Jeg har forsøgt at ringe til dig. Men jeg kan oplyse, at din henvendelse er til vurdering i vores juridiske
afdeling. Du kan forvente et svar i næste uge.
Med venlig hilsen
Steen Byskov Thomsen
Betaling og Inddrivelse
Inddrivelse og betalingsprocesser
Østbanegade 123, 2100 København Ø
E-mail: S.Byskov.Thomsen@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 87 37

Fra: Nils Mulvad [mailto:nils.mulvad@kaasogmulvad.dk]
Sendt: 12. december 2014 06:43

Til: Steen Byskov Thomsen
Emne: Re: Aktindisigt i borgernes gæld til kommuner og stat
Kære Steen Byskov Thomsen
Jeg kan konstatere, at du ikke har svaret på denne henvendelse. Du henviser selv til paragraf 40 i
Offentlighedsloven. Den giver ret til indsigt i den form, jeg ønsker, hvis det er muligt for myndigheden. Og
det skal ikke tolkes snævert som pdf, når det er datasammenstillinger.
Hvis ikke jeg hører fra dig i dag, må jeg gå videre til ministeriet med en klage over afgørelsen.
mvh
Nils Mulvad

Den 8. december 2014 kl. 18.35 skrev Nils Mulvad <nils.mulvad@kaasogmulvad.dk>:
Kære Steen Byskov Thomsen
Jeg kan forstå, at man ønsker at bruge pdf, hvis der var tale om aktindsigt i et
enkelt dokument eller flere dokumenter. Men min ansøgning handler om
datasammenstilling. Her er det helt meningsløst, at myndigheder vil formidle i
pdf-format eller på papir. Vil du genoverveje, evt. tale om det, eller skal jeg gå
direkte til en klage. Prøv evt. at spørge juridisk afdeling, der formentlig ikke
ønsker at blive udstillet som de rene tåber i en sådan sag.
Hele ideen er jo, at vi skal lave analyse på basis af disse, ikke-hemmelige
data. Det er ren chikane at vi får data på denne måde.
mvh
Nils Mulvad
Den 5. december 2014 kl. 14.45 skrev Steen Byskov Thomsen <S.Byskov.Thomsen@skat.dk>:

Hej Nils
Efter offenlighedslovens § 40 kan sammestillingen ske elektronisk. Der kan ikke stilles krav om at få
oplysningerne i et bestemt digitalt format. Bestemmelsen skal ses som en sondring mellem at få
oplysninger udleveret på papir, elektronisk tilsendt eller ved forevisning.
I Kammeradvokatens Aktindsigtshåndbog fremgår følgende:
”Når du udleverer dokumenter elektronisk, skal du være opmærksom på, at udleveringen bør ske som en PDF-fil eller et
andet lignende format, som ikke let kan ændres efter udleveringen”

Denne anbefaling henholder SKAT sig til, og kan derfor ikke udlevere oplysningerne som Excel eller
lignende.
Med venlig hilsen
Steen Byskov Thomsen

Betaling og Inddrivelse
Inddrivelse og betalingsprocesser
Østbanegade 123, 2100
København Ø
Email: S.Byskov.Thomsen@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 87 37

Fra: Nils Mulvad [mailto:nils.mulvad@kaasogmulvad.dk]
Sendt: 4. december 2014 13:05

Til: Steen Byskov Thomsen
Emne: Re: Aktindisigt i borgernes gæld til kommuner og stat
Hej Steen
Lad os så prøve at løse det med den krypterede email-adresse. Hvilke systemer anerkender I, så
sætter jeg et af dem op, så vi kan få data elektronisk. Bemærk i øvrigt at vi har ret til at få data
elektronisk, jfr Offentlighedsloven og ombudsmandens afgørelser. Det er svært for os at læse jeres
data ind via OCR uden fejl, så det er vigtigt at få den elektroniske version.
mvh
Nils
Den 17. november 2014 kl. 10.56 skrev Steen Byskov Thomsen <S.Byskov.Thomsen@skat.dk>:
Hej Nils
Som du tidligere er orienteret om, må vi ikke sende oplysningerne pr. mail med mindre vi kan sende dem til
en krypteret mailadresse. Årsagen er at anmodninger om aktindsigt er tavshedsbelagte.

Med hensyn til levering af data, som kan bearbejdes (excel-ark) har vi ikkeleveret dette, fordi der er risiko
for fejlbrug af de pågældende data. Vores juridiske afdeling er dog i anledning af din anmodning ved at
vurdere spørgsmålet. Jeg vender tilbage når jeg hører derfra.
Med venlig hilsen
Steen Byskov Thomsen
Betaling og Inddrivelse
Inddrivelse og betalingsprocesser
Østbanegade 123, 2100 København Ø
E-mail: S.Byskov.Thomsen@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 87 37

Fra: Nils Mulvad [mailto:nils.mulvad@kaasogmulvad.dk]
Sendt: 15. november 2014 17:33
Til: Steen Byskov Thomsen
Emne: Re: Aktindisigt i borgernes gæld til kommuner og stat

Hej Steen
Tak for tilsendte papirafgørelse på aktindsigt. Den indeholder jo en række tabeller. Kan du venligst
sende den som mail med vedhæftet dokument, så vi lettere kan bruge data.
mvh
Nils
Den 20. okt. 2014 kl. 10.43 skrev Steen Byskov Thomsen <S.Byskov.Thomsen@skat.dk>:
Kære Nils Mulvad
Udover oplysninger om kommunale restancer, ønsker du også oplysninger om borgernes gæld til staten. Du
henviser i den forbindelse til tidligere leverede tal. Har du mulighed for, at sende den oversigt over statslige
restancer, som du tidligere har modtaget?
Med venlig hilsen
Steen Byskov Thomsen
Fejl! Filnavn er ikke anført.
Betaling og Inddrivelse
Inddrivelse og betalingsprocesser
Østbanegade 123, 2100 København
Ø
Email: S.Byskov.Thomsen@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 87 37

Fra: Steen Byskov Thomsen
Sendt: 16. oktober 2014 13:56
Til: 'nils.mulvad@kaasogmulvad.dk'
Emne: VS: HASTER! VS: Aktindisigt i borgernes gæld til kommuner og stat
Prioritet: Høj

Kære Niels Mulvad
SKATs kvitteringsskrivelse på din henvendelse om aktindsigt er vedhæftet. Det link jeg henviser til i
skrivelsen er nedenstående, hvor der er en række tabeller om restancerne.
Det er muligt at jeg eller min kollega, som skal forestå udsøgning i databasen kontakter dig i mandag eller
tirsdag for eventuel præcisering af dine ønsker.
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/SAU/bilag/278/index.htm

Med venlig hilsen
Steen Byskov Thomsen
Fejl! Filnavn er ikke anført.
Betaling og Inddrivelse
Inddrivelse og betalingsprocesser
Østbanegade 123, 2100 København
Ø
Email: S.Byskov.Thomsen@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 87 37

Fra: Nils Mulvad [mailto:nils.mulvad@kaasogmulvad.dk]
Sendt: 15. oktober 2014 10:10
Til: JP-Jura Aktindsigt
Cc: Thor Wilkens
Emne: Re: Aktindisigt i borgernes gæld til kommuner og stat

Til juridisk afdeling
Jeg har den 26. september bedt om aktindsigt i en række oplysninger, jfr. nedenstående. Jeg har ikke
fået nogen bekræftelse, heller ikke oplysning om sagsbehandler og slet ikke noget svar.
Offentlighedslovens svarfrist er syv arbejdsdage, og for enkle forespørgsler skal svaret komme i
løbet af en-to arbejdsdage. I har ikke opfyldt disse frister. Hvornår får jeg svar?
Oplysningerne skal i øvrigt ikke bruges i dagen.dk, men avisen.dk.
mvh
Nils Mulvad

Den 26. sep. 2014 kl. 15.20 skrev Nils Mulvad <nils.mulvad@kaasogmulvad.dk>:
Til juridisk afdeling
Hermed anmodes om aktindsigt i borgernes gæld til kommunerne og stat.
Jeg har haft en dialog i gang med presseafdelingen, ved Thor Wilkens,
som har bedt mig søge formelt.
Jeg fik i 2012 udleveret udtræk af borgernes gæld til kommunerne for
årene 2010 og 2011.
Se denne gennemgang af det udleverede og data:
http://www.aabenhedstinget.dk/gaeld-til-kommuner-steg-seks-procent/
Nu vil jeg gerne have de samme date igen i henhold til
offentlighedsloven, bare for de seneste år, dvs. 2012 og 2013.
Dengang opgjorde I i øvrigt også borgernes gæld til staten. Den kan jeg
ikke finde på jeres hjemmeside. Ligger den der? Eller kan I lave den
ved samme lejlighed og på samme måde som tidligere?
Det var opgørelsen af borgernes gæld til staten, der satte vores
oprindelige henvendelse i gang for to år siden.
Og meget gerne hurtigt, da de skal bruges i forbindelse med en serie
af artikler i dagen.dk.
Bekræft venligst modtagelsen og oplys, hvem der er sagsbehandler. Tak
mvh
Nils Mulvad

Kaas & Mulvad
Ellebjergvej 25
DK-8240 Risskov

Cell: +45 5150 4808
Mail: nils.mulvad@kaasogmulvad.dk
Twitter: @nmulvad
Web: www.kaasogmulvad.dk

