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Kære Malene
Sender vedhæftet svaret på aktindsigtsanmodningen, dateret 1. september 2017, samt notat af december
2014 ang. orientering af byrådet.

Venlig hilsen

Janne Kornbeck
Byrådssekretariatet
Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Tlf. 6474 7371
Mobil 2487 0424
jkhve@assens.dk

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Malene Rye
Sendt: 18. oktober 2017 12:42
Til: Søren Steen Andersen
Cc: Assens ByrådNYT2014; Finn G. Johansen
Emne: SV: Henv. fra FS/Assens
Kære Søren
Jeg sendte dig fredag i forrige uge denne mail og bad om at få aktindsigten tilsendt. Og derudover
principperne for, hvornår de sendes ud til os politikere?
Fortsat god onsdag

Malene
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Malene Rye
Sendt: 6. oktober 2017 11:37
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Til: Søren Steen Andersen
Emne: SV: Henv. fra FS/Assens
Kære Søren
Tak for dit svar.
Jeg undrer mig over, at du skriver, at aktindsigter, der har aktuel, generel pressebevågenhed videresendes
til politikerne, når vi så ikke har fået denne, som du både har omtalt på Facebook og orienteret os om i
fredags. Det giver ikke mening for mig.
Jeg vil derfor gerne have besvarelsen af aktindsigten tilsendt.
Jeg vil også gerne have oplyst, om der findes politisk besluttede principper for, hvornår aktindsigter
tilsendes byrådet?
God weekend
Malene
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Søren Steen Andersen
Sendt: 5. oktober 2017 19:27
Til: Malene Rye
Emne: Re: Henv. fra FS/Assens
Hej Malene,
Jeg har forsket lidt i det med aktindsigter. Dem kommer der mange af. Såkaldt "almindelige" aktsindsigter
fra borgere og private videresendes ikke, mens aktindsigter der har aktuel, generel pressebevågenhed
videresendes til politikerne så de er forberedte, når / hvis de ringes op af pressen.
Resten af din mail har jeg ikke kommentarer til - jeg er ikke enig med dig i dine betragtninger.
/SSA
Sendt fra min iPad
> Den 3. okt. 2017 kl. 13.45 skrev Malene Rye <malry@assens.dk>:
>
> Kære Søren
>
> Jeg har læst artiklerne i FS i dag og jeg må indrømme, at jeg er lidt overrasket. Jeg er med på, at du har
spurgt administrationen og at der ikke er noget juridisk forkert i din handlen. Det er jeg ikke i tvivl om er
rigtigt, når de siger de.
> Moralsk derimod forstår jeg godt anken, at en borger skal læse om din holdning til en aktindsigt, før den
er blevet besvaret formelt - postlister eller ej.
> Indholdet af korrespondancen med friskoleforeningen finder jeg også besynderlig. At borgmesteren
aktivt arbejder med oprettelsen af en ikke-kommunal skole, inden en beslutning om nedlæggelse er taget,
det tager jeg også anstød af.
> Havde du gjort det som privatperson, så fair nok, men som borgmester taler du jo for kommunen.
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> Jeg har ledt i min indbakke efter svaret på aktindsigt og kan ikke finde det. Hvornår har vi fået det? Vi
plejer, så vidt jeg ved, at få det samtidig borgeren.
>
> Jeg tænker ikke, at vi bliver enige om det her og det skal der jo være plads til, men nu har jeg luftet min
holdning her, så du ikke skal læse det på FB, skulle jeg kommentere noget der.
>
> Venlig hilsen
> Malene
>
> Sendt fra min iPad
>
>> Den 29. sep. 2017 kl. 17.26 skrev Søren Steen Andersen <ssand@assens.dk>:
>>
>> Kære byrådskolleger,
>>
>> Jeg er i dag blevet kontaktet af FS/Assens i en sag, som jeg forventer bliver bragt henover weekenden.
>>
>> Assens Kommune modtog fredag den 25. august en anmodning om ”aktindsigt vedr. korrespondance
om opstart af friskoler”. Modtagelsen fremgik af den åbne postliste på hjemmesiden mandag den 28.
august.
>>
>> Tirsdag den 29. august om aftenen lavede jeg et opslag på min Facebook-side, hvor jeg skrev, at
kommunen havde modtaget en sådan anmodning om aktindsigt, og at den ville blive besvaret ad de
officielle kanaler. Herefter tilkendegav jeg min politiske holdning til friskoler. I denne periode efter
sommerferien bragte medierne (bla. P4 Fyn) en sag vedr. Salbrovadborgernes planer vedr. evt. opstart af
en friskole, som de også tidligere på året havde været i medierne med.
>>
>> Aktindsigten besvares fredag den 1. september.
>>
>> FS har i dag oplyst mig om, at de har været i kontakt med to forvaltningsretseksperter, som mener, at
jeg ved at omtale modtagelsen af anmodningen om aktindsigt førend svaret på henvendelsen er sendt til
borgeren er ”trådt over stregen”.
>>
>> Det har jeg naturligvis forhørt mig om i administrationen. Tilbagemeldingen til mig er, at
administrationen ikke vurderer, at jeg er ”trådt over stregen”, idet det var offentliggjort via den åbne
postliste på kommunens hjemmeside, at der var modtaget en sådan anmodning om aktindsigt og at jeg
ikke besvarer henvendelsen i mit Facebook-opslag.
>>
>> Jeg har meddelt FS at det er min opfattelse, at jeg ikke har gjort noget forkert ved mit Facebook-opslag.
>>
>> Jeg finder det rigtigst at orientere Jer om henvendelsen, inden FS forventeligt bringer en artikel én af
dagene i weekenden. Og nu kender I forvaltningens i Assens’ vurdering.
>>
>> I ønskes en god weekend.
>>
>>
>>
>> Med venlig hilsen
>>
>> Søren Steen Andersen
>> Borgmester
3

>> Assens Kommune
>> Rådhus Allé 5
>> 5610 Assens
>> Tlf. 6474 7372
>>
>>
>> <Skærmprint fb.pdf>
>> <Skærmprint postliste.pdf>
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