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Afgørelse om aktindsigt
Region Midtjylland har den 11. marts 2020 modtaget din anmodning
om aktindsigt i alle det overblik over kapacitet og mulige kapacitetsmangler, som regionen har indrapporteret til Sundhedsstyrelsen vedrørende håndtering af COVID-19-udbrud/epidemi, herunder vedrørende sengepladser, intensivpladser, respiratorer og udstyr samt andre kapacitetsmangler.
Vi har behandlet din aktindsigtsanmodning efter offentlighedsloven.
Efter offentlighedslovens § 7 kan enhver forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv. som led i en administrativ sagsbehandling i forbindelse med
dens virksomhed.
Regionen skal hermed meddele, at vi ikke kan imødekomme din anmodning om aktindsigt.
Sagen undtages for aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens
§ 33, nr. 5: retten til aktindsigt kan begrænses af hensyn til offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdet særlige karakter
er påkrævet.
Region Midtjylland henviser til Statsministeriet, Sundhedsministeriet,
Sundhedsstyrelsen og andre centrale myndigheder i forhold til oplysninger om håndtering af COVID-19.
Region Midtjylland har overvejet om oplysningerne bør udleveres efter reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens § 14, stk. 1. Regionen har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene
side, de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 5, og på den anden side den berettigede interesse,
du må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. På den baggrund har regionen ikke fundet grundlag for at udlevere de pågældende dokumenter.
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Klagevejledning
Da regionen ikke har imødekommet din aktindsigtsanmodning gør vi
opmærksom på, at du kan klage over vores afgørelse. Ankestyrelsen
fører et legalitetshensyn med Region Midtjylland. Det vil sige, at Ankestyrelsen kan tage stilling til, om regionen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. §§ 30 og
31 i regionsloven, jf. § 48 i den kommunale styrelseslov. Ankestyrelsen er ikke en klageinstans og beslutter derfor selv, om den vil rejse
en tilsynssag.
Hvis du ønsker at klage over regionens afgørelse, skal klagen sendes
til Region Midtjylland. Regionen skal herefter videresende sagen til
Tilsynet ved Ankestyrelsen senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen,
hvis regionen ønsker at fastholde besvarelsen. Tilsynet er ikke forpligtet til at behandle sagen, men beslutter af egen vilje, om sagen
skal behandles.
Oplysningspligt
Region Midtjylland har pligt til at informere dig, når der indsamles
oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne hos dig, eller
hvis det sker fra andre end dig.
Du kan finde offentlighedsloven i sin fulde længe via dette link.

Venlig hilsen
Anne Knutsson Hansen
AC-fuldmægtig

Side 2

