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Danmarks Lærerforenings henvendelse i en sag om aktindsigt

10-11-2017

Jeg har modtaget Danmarks Lærerforenings brev af 31. oktober 2017.

Dok.nr. 17/04812-5/MG
Bedes oplyst ved henvendelse

Lærerforeningen beder mig om igen at se på en sag, hvor jeg afgav udtalelse
den 24. april 2013.
I den pågældende sag havde Danmarks Lærerforening klaget til mig over et
afslag af 4. januar 2013 på aktindsigt i dokumenter udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af regeringen.
Arbejdsgruppen skulle forberede de kommende overenskomstforhandlinger
for de offentlige arbejdsgivere, men indstillede sit arbejde uden at afgive rapport. Finansministeriet oplyste bl.a., at arbejdsgruppens dokumenter var interne i offentlighedslovens forstand, da de ikke var afgivet til udenforstående
under omstændigheder, som medførte, at dokumenterne havde fortabt deres
interne karakter.
I udtalelsen af 24. april 2013 skrev jeg, at jeg ikke mente, at jeg kunne kritisere resultatet af arbejdsgruppens afgørelse af 4. januar 2013 om afslag på aktindsigt. Jeg bemærkede bl.a., at jeg måtte lægge de oplysninger, som Finansministeriet havde givet mig, til grund.
Danmarks Lærerforening skriver i brevet af 31. oktober 2017, at der efter lærerforeningens opfattelse nu er fremkommet nye oplysninger, som har væsentlig betydning for vurderingen af sagen.
Lærerforeningen henviser bl.a. til oplysninger, som fremgår af bogen ”Søren
og Mette i benlås”, herunder side 105-106, hvor kilder oplyser, at arbejdsgruppens konklusioner blev præsenteret mundtligt på et møde i Finansministeriet den 13. november 2012, hvor ministre fra den daværende regering,
deres embedsmænd og Kommunernes Landsforenings politiske top var tilstede.

+ bilag

Jeg mener, at Finansministeriet i første omgang over for Danmarks Lærerforening bør have mulighed for at tage stilling til det, som lærerforeningen skriver
i brevet af 31. oktober 2017.
Derfor har jeg sendt en kopi af Danmarks Lærerforenings brev af 31. oktober
2017 sammen med en udskrift af de to sider fra bogen ”Søren og Mette i benlås”, som lærerforeningen har henvist til, til Finansministeriet.
Jeg beder Danmarks Lærerforening om at vente, til foreningen har fået svar
fra Finansministeriet, før foreningen tager stilling til, om der er grundlag for at
henvende sig til mig om sagen igen.
Jeg har samtidig bedt Finansministeriet om at sende mig en kopi af det svar,
som ministeriet sender til foreningen.
Jeg bemærker, at ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold, der
kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har
truffet afgørelse (§ 14 i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Efter praksis tager ombudsmanden normalt
heller ikke stilling til forhold, som myndigheden ikke selv har haft lejlighed til at
tage stilling til. Jeg henviser til § 16, stk. 1, i samme lov. Det fremgår af denne
bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig
anledning til undersøgelse.
Der vil blive lagt en nyhed om lærerforeningens nye henvendelse til mig på
ombudsmandens hjemmeside. I nyheden vil der være link til bl.a. dette brev til
lærerforeningen og mit brev til Finansministeriet.
Til orientering vedlægger jeg en vejledning om ombudsmanden og persondataloven (Information om dine rettigheder).
Med venlig hilsen
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Kopi til:
Finansministeriet
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