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Anmodning om aktindsigt af 14. december 2020 

Jeg har fra Ina Stevenius Ringsdal modtaget din henvendelse om aktindsigt af oven-

nævnte dato, hvor du anmoder om aktindsigt således: 

”Agervang er som bekendt kommet af Ghetto-listen bl.a. som følge af, at et antal borgere 

er kommet i arbejde eller uddannelse.  

Jeg begærer aktindsigt i, hvorledes fordelingen i denne gruppe af beboere er i forhold til 

om de er kommet i henholdsvis arbejde eller uddannelse.  

Og hvis det muligt, så vil jeg også gerne vide, hvilke typer uddannelser og arbejder det 

drejer sig om.” 

Vi vil gerne takke for din henvendelse også i forhold til, at du har noteret dig, at området 

i kommunen er kommet af den såkaldte ghettoliste. Vi har drøftet din anmodning i for-

hold til, hvordan vi kan hjælpe dig med et svar på dine spørgsmål bedst muligt, men des-

værre kan vi ikke gøre det ved at besvare en aktindsigt. 

 

Men i forhold til aktindsigt fremgår det af offentlighedslovens § 11, stk. 1, at det kan 

kræves af myndigheden, at denne foretager en datasammenstilling af allerede forelig-

gende oplysninger i myndighedens database og således tilvejebringer et nyt dokument, 

hvis sammenstilling kan foretages ved ”få og enkle kommandoer”.  

 

Vi har desværre ikke mulighed for at sammenstille de ønskede data. Oplysningerne, du 

efterspørger, er ikke fuldt ud tilgængelige i administrationen i Holbæk Kommune og slet 

ikke, så de kan sammenstilles med få og enkle kommandoer. Analysen, du efterspørger, 

ville i givet fald skulle involvere data, som skulle sammenstilles ved indhentning af data 

fra andre myndigheder og eksterne samarbejdspartnere, herunder også fordi vi ikke nød-

vendigvis kan se i vores egne systemer, hvor alle borgere opholder sig på et givet tids-

punkt og arbejder med mv., herunder hvis de ikke er tilknyttet jobcenteret. 

 

Der har været drøftelser vedrørende det omtalte beboerområde i udvalget for beskæfti-

gelse og uddannelse, og dagsordensmateriale herom ligger offentligt tilgængeligt på 

kommunens hjemmeside. Du kan eventuelt orientere dig i materialet og se, om det, der 

ligger på vores hjemmeside, kan give dig noget brugbart. Der har f.eks. været et dagsor-

denspunkt fra udvalgsmødet i april 2020:  

https://dagsordener.holbaek.dk/#request.kriterie.udvalgId%3Da9325cb2-7e6c-4bf7-

ae25-0318822968b0 

Du kan måske også hente svar på nogle af dine spørgsmål ved henvendelse til ministeri-

erne, evt. Beskæftigelsesministeriet eller Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen mfl.    

 

Erling Frederiksen 
HOLBÆK KOMMUNE 

Dato:  16. december 2020 

Sagsb.: Henrik Bang Nielsen 

Sagsnr.      20/37763 
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Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage, skal du sende klagen til Holbæk Kommune, Alle Kan Bidrage, 

Jernbanevej 6, 4300 Holbæk eller via mail post@holb.dk   

Herefter vil vi se på vores afgørelse igen, hvis dette ikke giver anledning til ændringer, vil 

vi sende din klage videre til Ankestyrelsen. Dette vil vi gøre snarest og som udgangs-

punkt inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af din klage, jf. offentlighedslovens § 37, 

stk. 1 og 2.  

Med venlig hilsen  

 

Henrik Bang Nielsen 

Juridisk Chefkonsulent 

Holbæk Kommune 

Alle Kan Bidrage  

mailto:post@holb.dk

