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Tom Ahlberg <tomahlberg@gmail.com>

Klage over afslag på aktindsigt
Tom Ahlberg <tom@tom.dk>
Til: mha@kum.dk

12. august 2019 kl. 16.35

Kære Marie Hansen
Jeg skal hermed klage, dels over afslag på aktindsigt fra DBC A/S, dels over manglende overholdelse af formalia ved
behandlingen af min anmodning om aktindsigt.
Min anmodning om aktindsigt og DBC's svar fremgår af nedenstående mailkorrespondance.
Grundlæggende er det min opfattelse, at DBC som 100% offentligt ejet selskab er omfattet af offentlighedsloven.
Det svar jeg har modtaget fra DBC indholder dels konkrete afslag på min anmodning, dels en masse snik-snak, hvori
man ikke forholder sig konkret til anmodningen om aktindsigt - og endelig en invitation til en kop kaffe (sic!).
Jeg er uenig i den anførte begrundelse for afslag, konkurrencemæssige årsager, hvilket jeg ikke finder blandt
undtagelsesreglerne i offentlighedsloven. Såfremt jeg har overset en undtagelsesbestemmelse, har jeg vanskeligt ved
at se, at denne ville kunne omfatte hele de pågældende dokumenter.
De efterfølgende forklaringer tager for mig at se ikke stilling til min anmodning om aktindsigt.
Til formalia skal jeg desuden anføre, at jeg ikke finder nogen overvejelse om meroffentlighed i svaret fra DBC,
ligesom der ikke er nogen klagevejledning.
Med venlig hilsen
Tom Ahlberg

---------- Forwarded message --------Fra: Jane Wiis <jwi@dbc.dk>
Date: man. 12. aug. 2019 11.36
Subject: SV: Anmodning om aktindsigt
To: Tom Ahlberg <tom@tom.dk>

Kære Tom Ahlberg

Først og fremmest tak for din interesse for DBC A/S.

Du har ved mail af 10. August 2019 bl.a. anmodet om indsigt i DBC A/S kommercielle samarbejdsa aler med trediepart for DBCs
egne produkter Faktalink og Forfa erweb, samt anmodet om indsigt i a aler indgået på SKI-a alen med trediepart.

Jeg må på vegne af DBC A/S afslå indsigt i disse forretningsmæssige forhold. De e af konkurrencemæssige årsager herunder
hensynet l trediepart.

Mht. dit mere brede spørgsmål om oﬀentlige udbud::

DBC A/S er, som det nok er dig bekendt, en virksomhed, som selv laver IT-infrastruktur – og systemer og løser sine bibliograﬁske
opgaver ved hjælp af vores egne dyg ge og dedikerede medarbejdere.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=eec2ccb531&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-767130470185857849&simpl=msg-a%3Ar-76713…

1/3

6.5.2020

Gmail - Klage over afslag på aktindsigt

DBC A/S er på de lovbundne områder (som ikke omfa er DBCs egne markedsre ede produkter som f.eks Faktalink og
Forfa erweb) underlagt kommunerne og staten som bes llere, og er her reguleret af Hoveda alen mellem parterne.
For nuværende er DDB (Danskernes Digitale Bibliotek) indsat af parterne som bes ller på dele af denne opgave.

Såfremt de lovbundne opgaver, som DBC A/S løser, helt eller delvist ønskes sat i oﬀentligt udbud, så er det bes llerne af disse
opgaver, som iværksæ er de e. Det skete senest i større skala, ifm. udbud af Folkebibliotekernes bibliotekssystemet i 2013. Et
oﬀentligt udbud som blev forestået af KOMBIT.

DBC A/S leverede, ind l de e udbud, bibliotekssystemet Integra l kommunerne, men tabte ved udbuddet sin
systemforretningen l Systema c A/S, som nu leverer bibliotekssystemet Cicero l folkebibliotekerne.

Da jeg jo kan konstatere at du interesseret dig indgående for DBC A/S og de produkter vi laver, vil jeg gerne beny e denne
lejlighed l at inviterer dig l at se virksomheden. Jeg giver meget gerne en kop kaﬀe og uddyber det, som må e interessere dig,
og det jeg på nogen måde kan fortælle dig, om virksomhedens nuværende status, konkurrencesitua on og produkter.

Med venlig hilsen

Jane Wiis
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Jane Wiis
Adm.direktør/CEO
DBC as
Tempovej 7-11, DK-2750 Ballerup
+45 44867777
jwi@dbc.dk

Fra: Tom Ahlberg <tom@tom.dk>
Sendt: 10. august 2019 08:11
Til: Jane Wiis <jwi@dbc.dk>
Emne: Anmodning om ak ndsigt

På vegne af tidsskriftet Søndag Aften - soendagaften.dk - skal jeg hermed i henhold til offentlighedsloven anmode om
aktindsigt i følgende:

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=eec2ccb531&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-767130470185857849&simpl=msg-a%3Ar-76713…
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- aftaler og fortolkningsbidrag til aftaler mellem DBC og leverandøren af Faktalink
- aftaler og fortolkningsbidrag til aftaler mellem DBC og leverandøren af Forfatterweb
- aftaler om SKI
- offentlige udbud fra DBC A/S i perioden 2015-2019.
Med venlig hilsen
Tom Ahlberg
ansv. redaktør
-Tom Ahlberg
tom@tom.dk
Søndag Aften - soendagaften.dk
Store Kirkestræde 1
1073 København K
Tlf 33150515
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