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DBC’s delvise afslag på aktindsigt

Jeg har modtaget dit brev af 8. maj 2020 med bemærkninger til DBC’s brev
af 24. april 2020.
Det fremgår af DBC’s brev af 24. april 2020, at DBC i forbindelse med den
fornyede stillingtagen til din anmodning om aktindsigt har antaget, at den del
af anmodningen, der vedrører aktindsigt i aftaler og fortolkningsbidrag til aftaler mellem DBC og leverandøren af Faktalink henholdsvis Forfatterweb,
omfatter bestående aftaler og ikke tidligere gældende.
DBC har samtidig anført, at hvis DBC skal opfatte din seneste klage til mig
som en ny anmodning om aktindsigt, vil DBC gerne straks indlede en sagsbehandling på dette grundlag.
Du har i brevet af 8. maj 2020 anført, at du gennem hele sagsforløbet har
fastholdt din anmodning om aktindsigt af 10. august 2019, og at det er din
opfattelse, at du i forbindelse med DBC’s svar af 19. februar 2020 burde have
fået aktindsigt i den eller de aftale(r), som var gældende den 10. august
2019.
På baggrund af det, som du og DBC har anført, har jeg besluttet ikke at fortsætte min undersøgelse i sagen. Jeg går således ud fra, at DBC på grundlag
af dine bemærkninger i brevet af 8. maj 2020 vil genoptage sagen.
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Jeg henviser til § 16, stk. 1, i ombudsmandsloven. Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.
Jeg har i dag sendt en kopi af dit brev af 8. maj 2020 til DBC, så DBC får lejlighed til at svare på din anmodning om aktindsigt i den eller de aftale(r), der
var gældende på tidspunktet for din anmodning om aktindsigt den 10. august
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2019, ligesom DBC kan få lejlighed til at forholde sig til det, som du i øvrigt
har anført.
Jeg har bedt DBC om at underrette mig om sit nye svar til dig.
Jeg beder dig om at vente, til du har modtaget DBC’s nye svar på din anmodning om aktindsigt, før du tager stilling til, om der er grundlag for at klage til
mig igen.
Herefter foretager jeg mig ikke mere i sagen.
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