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Besvarelse af aktindsigtsanmodning - afslag på anmodningen 
 

Du har ved mail af 15. august 2014 søgt om aktindsigt i følgende: 

 Antallet af voldsepisoder begået af unge fra institutionen 
Multifunc 

 Antallet af voldsepisoder/røverier, begået af de to piger som 
angiveligt stod bag overfaldet på Naser Khaders datter Sofia, 
samt hvornår voldsepisoderne/røverierne er foregået. 

 

Vi skal hermed meddele dig afslag på den ansøgte aktindsigt.  

 

Afgørelsen er truffet efter offentlighedslovens § 7, jf. § 35 samt § 11. 

 

Du kan nedenfor læse den konkrete begrundelse for afgørelsen. 

 

Lovgrundlaget 

Efter offentlighedslovens § 7, kan enhver forlange at blive gjort 

bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en 

myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse 

med dens virksomhed. Retten omfatter ikke de tilfælde, der er nævnt i 

undtagelsesbestemmelserne i §§ 19-35. 

 

Efter offentlighedslovens § 35, er pligten til at meddele oplysninger 

begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov 

eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste 

eller hverv. 

 

Efter offentlighedslovens § 11, kan enhver forlange, at en 

forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af 

foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis 

sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer. Såfremt 

oplysningerne er omfattet af §§ 19-35, gælder sammenstillingsretten 

kun, hvis de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses 

gennem anonymisering el.lign. , der kan foretages ved få og enkle 

kommandoer. Retten til at få foretaget en sammenstilling gælder ikke, 

hvis oplysningerne allerede er offentliggjort i egnet form eller format. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til 

personoplysninger omfattet af § 10 i lov om behandling af 

personoplysninger. 
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Konkret begrundelse 

For så vidt angår den første del af din anmodning er der ved 

afgørelsen lagt vægt på, at registreringen af sådanne oplysninger sker 

på det enkelte barns sag.  

 

Dette betyder, at en fremsøgning af oplysningerne vil kræve manuelt 

opslag i det enkelte barns og unges sag. På denne baggrund vurderes 

betingelserne i offentlighedslovens § 11, stk. 1, ikke at være opfyldt, 

idet der her er krav om, at dataudtræk skal kunne ske ved få og enkle 

kommandoer. 

 

Endvidere er det vurderingen, at der vil være tale om tavshedsbelagte 

oplysninger – se i øvrigt begrundelsen nedenfor. 

 

Vedrørende den anden del af din anmodning er der lagt vægt på, at der 

er tale om oplysninger vedrørende to konkrete unge og at disse 

oplysninger er underlagt tavshedspligt.  

 

Efter offentlighedslovens § 7, stk. 1, 2. pkt. omfatter retten til 

aktindsigt ikke de tilfælde, der er nævnt i undtagelsesbestemmelserne i 

§§ 19-35. 

 

Efter offentlighedslovens § 35, begrænses retten til aktindsigt for så 

vidt angår oplysninger, der er underlagt tavshedspligt.  

 

Vurdering af mulighed for meroffentlighed 

Socialforvaltningen har i forbindelse med anmodningen vurderet, om 

de undtagne oplysninger eller dokumenter kan udleveres efter 

principperne om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 10.  

 

Der har i den forbindelse været foretaget en afvejning af på den ene 

side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelserne som nævnt 

oven for, og på den anden side den berettigede interesse, du måtte 

have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Der er på den 

baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere de pågældende 

oplysninger eller dokumenter.  

 

Klagevejledning 
Du kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. 
Hvis du ønsker at klage skal klagen sendes til: 
 
Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier 
Bernstorffsgade 17, 3. sal 
1592 København V  
 
Eller via mail på adressen: mrboern@sof.kk.dk 
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Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, gerne med henvisning 
til sagens journalnummer. Du kan også i klagen oplyse, hvorfor du er 
utilfreds med afgørelsen. 
 
Når vi har modtaget din klage, vil vi se på afgørelsen igen og tage 
stilling til, om vi kan give dig helt eller delvis medhold. Hvis vi 
ændrer afgørelsen, vil du få besked om det snarest muligt. Hvis vi ikke 
ændrer afgørelsen, sender vi din klage og vores begrundelse for 
afgørelsen og genvurderingen til Ankestyrelsen sammen med 
papirerne i sagen. 
 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om, hvordan du 
kan klage, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du har spørgsmål, 
er du velkommen til at kontakte os. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Helle C.P. Mamsen 
  
 
 
 
 


