
 

Aktindsigt i personalesager – 
aktuelle problemstillinger – del II

Invitation til morgenmøde - offentlig arbejdsgiver



Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde om

aktuelle problemstillinger i aktindsigtssager 

onsdag den 1. februar 2023. 

Aktindsigter udfordrer jævnligt offentlige arbejds-

givere – navnlig i personalesager, hvor man som 

arbejdsgiver, uanset et generelt ønske om 

åbenhed, skal balancere sine afgørelser mellem de 

modsatrettede hensyn; henholdsvis til åbenhed i 

forvaltningen og til sine medarbejdere. 

På morgenmødet – som er en opfølgning på 

webinaret fra marts 2022 – belyser vi de nyeste 

tendenser på udvalgte områder, der knytter sig til 

HR’s behandling af aktindsigt i personalesager. 

Bemærk: Et morgenmøde svarer til 3 pointgivende lektioner 
– vi udsteder gerne bevis for deltagelse.



• Hvilke stamoplysninger der skal ud-

leveres, når fx borgere og journalister 

søger om aktindsigt i personalesager. Vi 

ser nærmere på den nyeste praksis fra 

Ankestyrelsen.

• Personalesager starter ofte med 

oplysninger modtaget og journaliseret 

på andre sager. Med udgangspunkt i den 

offentlige interesse for ”kreditkort-sag-

er” gennemgår vi aktindsigtsreglerne 

hele vejen fra regnskabsbilaget til den 

tjenstlige sanktion på personalesagen. 

• I ”konfliktsager” mellem medarbejdere 

ses der i stigende omfang at blive søgt 

om egenacces i kollegaens personale-

sag. Med afsæt i ombudsmandsprak-

sis gennemgår vi de i praksis ganske 

komplicerede retlige overvejelser, der 

knytter sig hertil, herunder ser vi også 

nærmere på samspillet mellem offen-

tlighedslovens regler om egenacces og 

på de databeskyttelsesretlige regler om 

indsigtsret. 

 

 

 

 

• Ikke sjældent afsættes der både hele og 

halve årsværk til at håndtere aktind-

sigtsanmodninger. Og sådan må det nok 

også være.  Men vi retter alligevel blikket 

mod ressourcereglen, som kun ganske 

sjældent bringes i anvendelse – for det 

meste nok velovervejet? 

• Et nyt lovforslag om styrket beskyttelse 

af offentligt ansatte i sager om aktind-

sigt mv. er undervejs. Vi ser derfor også 

på de (forventede) kommende lovæn-

dringer, og hvilke konsekvenser de vil få 

for behandlingen af aktindsigtssager.

På morgenmødet vil vi blandt 
andet sætte fokus på:



Oplægsholdere

Rasmus Linding – Partner

Rasmus rådgiver offentlige arbejdsgivere om 

arbejds- og ansættelsesret. Han har navnlig 

specialiseret sig i det kommunale, regionale 

og statslige område, hvor han også bistår myn-

dighederne i bl.a. offentligretlige og forvalt-

ningsretlige problemstillinger. Rasmus har 

mange års erfaring i håndteringen af aktind-

sigtssager og sager om indsigt efter GDPR.

Læs mere om Rasmus på

www.norrbomvinding.com

Søren Skjerbek – Partner

Søren har bred erfaring med at rådgive of-

fentlige arbejdsgivere inden for en bred vifte 

af arbejds- og ansættelsesrettens områder 

– herunder har Søren omfattende erfaring 

med at rådgive offentlige myndigheder i 

aktindsigtssager og sager om databeskyttelse 

i ansættelsesretten.

Læs mere om Søren på 

www.norrbomvinding.com
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Oplægsholdere Rebekka Bormann Thorn – Advokat

Rebekka rådgiver offentlige arbejdsgivere 

om arbejds- og ansættelsesret, hvor hun 

bistår myndighederne i bl.a. offentligret-

lige, forvaltningsretlige, menneskeretlige 

og strafferetlige problemstillinger. Rebekka 

har betydelig erfaring med behandlingen af 

aktindsigtssager fra sine tidligere ansættelser 

i Justitsministeriet og Statsministeriet, og 

har hos Norrbom Vinding rådgivet i en række 

sager om aktindsigt i personalesager på det 

kommunale område.

Læs mere om Rebekka på 

www.norrbomvinding.com
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Vi stiller med et stærkt hold af erfarne oplægsholdere i form af advokaterne Søren Skjerbek og 
Rasmus Linding og Rebekka Bormann Thorn som også står til rådighed for dialog i pausen.

http://www.norrbomvinding.com


Tilmelding

Tilmelding kan ske på 
følgende måder:

Morgenmødet finder sted fredag den  

1. februar 2023 kl. 9.00 – 11.30 hos  

Norrbom Vinding, Dampfærgevej 26,  

2100 København Ø.

Deltagelse i morgenmødet er gratis

Fristen for tilmelding er onsdag den  

18. januar 2023.

Umiddelbart efter denne dato sender vi 

en bekræftelse på, at vi har modtaget din 

tilmelding.

E -mail:  events@norrbomvinding.com

 

Online:  via linket her

Parkering mv.

Parkering kan ske i P-kælderen, som ligger over for Norrbom Vindings lokaler:

Amerika Plads

Dampfærgevej 33

2100 København Ø

Hvis du kommer med bus, stopper linje 27 ved Danske Regioner, Dampfærgevej 22, og 

der er 15 minutters gang fra henholdsvis Østerport og Nordhavn Station.

https://norrbomvinding.com/da/arrangementer/aktindsigt-i-personalesager-aktuelle-problemstillinger-del-ii/


Abonner på vores nyhedsservice

Norrbom Vindings 
Nyhedsservice sikrer, at du 
altid er opdateret på, hvad der 
rører sig inden for 
vores felt.

På vores hjemmeside 
kan du abonnere på vores 
nyhedsbrev. Det udkommer ca. 
to gange om  måneden.

www.norrbomvinding.com

https://norrbomvinding.com/da/viden/


Norrbom Vinding
– facts

Norrbom Vinding rådgiver offentlige og 

private virksomheder inden for alle dele af 

arbejds - og ansættelsesretten.

Men vi gør mere end det. Vi giver råd, der ikke 

kun er optimale i forhold til juraen. Men som 

også varetager alle andre relationer, der har 

betydning for den enkelte klient.

Vi har en stærk international profil og et tæt 

samarbejde med specialister som os selv i al-

liancen Ius Laboris, Global Human Resources 

Lawyers.

Derfor er vi de største i Skandinavien og  

Danmarks førende inden for HR -jura.

Norrbom Vinding
Amerikakaj 
Dampfærgevej 26 
2100 København Ø

+45 35 25 39 40 
info@norrbomvinding.com 
www.norrbomvinding.com


