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Den 16. januar 2012 sendte AU mig konsulentrapporterne til aktindsigt dokumenter med 
følgende retsbelæring: 
 
 
Til Charlotte Fog-Nielsen, Dansk Magisterforening og professor Linda Koldau.    
 
Under henvisning til jeres begæring om partsaktindsigt af 12. januar 2012 i 2 psykolograpporter 
vedrørende Musikvidenskab vedhæftes rapporterne. 
 
Overstregningerne i rapporterne vedrører oplysninger om enkeltpersoners private forhold, som 
er undtaget fra aktindsigten under henvisning til forvaltningslovens § 15.stk.1 jf. § 27.stk.1.nr.6.  
 
Der pålægges tavshedspligt med hensyn til rapporternes indhold under hensyn til 
medarbejderne på Musikvidenskab og den fremadrettede proces på Musikvidenskab, jvf. 
forvaltningslovens § 27.stk.2 jf. § 27.stk.1.nr.6. 
 
Dette indebærer at eventuel videregivelse af rapporterne eller dele heraf til pressen, vil blive 
anset som en grov tjenesteforseelse. De bemærkes hertil, at pressen – eller øvrige 
udenforstående – ikke har adgang til aktindsigt i rapporterne under henvisning  til 
offentlighedsloven § 13.stk.1.nr.6. 
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Jeg er ingen jurist, men har følgende bemærkninger til denne udtrykkelige advarsel vedr. 
tavshedspligt: 
 

� De punkter, som § 27 i Forvaltningsloven oplister som begrundelse for tavshedspligt 
(f.eks. statens sikkerhed, Rigets forsvar) har ingenting med situationen i faget 
musikvidenskab at gøre, og særligt ikke med den ”fremadrettede proces på faget”. For 
mig ser det ud, som om universitet ligestiller en faglig konflikt med alvorlige 
statshemmeligheder.1 

 
 
 

                                                 
1 Jf. Forvaltningsloven: http://www.ku.dk/regel/7/9/9001.html#Kap4. 



 
� Nr. 6 i Offentlighedslovens § 13, stk. 1, bliver rent vilkårligt fortolket som det passer 

universitetet. Nr. 6 siger kun, at retten til aktindsigt „kan begrænses i det omfang, det er 
nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til … private og offentlige interesser, hvor 
hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.”  
=> Hvorvidt påkræver den „særlige karakter“ af konflikten på Aarhus Universitet en 
hemmeligholdelse?2  
Rapporten omhandler en konflikt inden for et kollegium, der har udgangspunkt i faglige 
spørgsmål og har ført til krænkende handlinger. Alle navne af på de andre personer, som 
er nævnt i rapporten, er slettet i den version, som jeg har fået. Der bliver udelukkende talt 
negativt om mig. Hvis det ikke er et problem for mig, hvorfor skal da gælde tavshedspligt 
over for rapporten? 

� Universitetet er påfaldende bange for pressen: Ifølge den sidste sætning frygter dekanatet, 
at jeg kunne videregive rapporterne til pressen. 

� Universitetet betegner pludseligt konsulentrapporterne som „psykolograpporter”. Det 
kunne være en strategi for at gennemtvinge hemmeligholdelse med hensyn til 
personbeskyttelse. Jeg har sendt en indsigelse mod denne fejlagtige betegnelse. 
=> jf. dokumentet ”Psykolograpporter”, som er vedlagt Problemkompleks 2. 

 
 
Jeg har grund til at formode at: 

a) Paragraffer fra den danske lovgivning bliver brugt på en mærkelig måde for at give 
universitetets ønske at dysse min sag ned et juridisk fundament. 

b) Dekanen forsøger – en gang til – at true mig til tavshed over for medierne. 
c) Universitetet gør alt hvad de kan for at holde den i høj grad 

problematiske ”konsulentudredning” intern og væk fra pressen (jf. Problemkompleks 2). 
 
 

                                                 
2 Lov om offentlighed i forvaltningen § 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til 
beskyttelse af væsentlige hensyn til (...) 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets 
særlige karakter er påkrævet. 



Endnu en baggrundsinformation vedr. punkt c):  

Konsulent Per Bøjlund – som var ansvarlig for udredningen af mobningsklagerne og kom til 
slutningen, at der aldrig har været mobning på min afdeling – underrettede mig mundtligt om 
hvad han ville skrive i sin rapport den 8. december 2011. Der var også DM-tillidsrepræsentant 
Per Dahl til stede. Per Dahl spurgte Per Bøjlund, om Bøjlund ville tilråde dekanen at give mig 
aktindsigt i den endelige rapport. Bøjlunds svarede at 

- han ikke ville tilråde det 
- at rapporterne var dekanens privatejendom 
- at han har haft dårlige erfaringer med personer som fik indsigt og læste rapporterne højt til 

dem selv, mens en hemmelig båndoptager løb: ”Næste dag finder vi så rapporten i 
Ekstrabladet.“ 

 
 
Dette svar har jeg to kommentarer til: 

a) Jeg må undre mig over at den professionelle virksomhedskonsulent Per Bøjlund ikke 
kender til den danske lovgivning. Ifølge Forvaltningsloven har jeg ret til aktindsigt i en 
sag, som omhandler mig personligt. Netop derfor har universitetet også givet mig 
aktindsigt den 16. januar 2012 – omend med den tvivlsomme retsbelæring, som jeg har 
kommenteret ovenfor. 

b) Per Bøjlunds svar giver indtryk af, at også han er bange for pressen. Jeg undrer mig over 
hvad det er i rapporten som han ønsker at skjule – eftersom den udelukkende fremstiller 
mig som den skyldige i konflikten. 

 
 
 


