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Afgørelse om aktindsigt
Du har ved brev af 30. marts 2016 anmodet Finansministeriet om aktindsigt på
følgende måde:
”Anmodning om aktindsigt i nedenstående forhold omkring Højesterets dom afsagt den 11.
februar 2016 i sag 227/2014 Skatteministeriet, SKAT mod Peer Kølendorf.
Aktindsigten er rettet mod Finansministeriet med styrelser og omfatter:
Eventuelle honoraroverslag fra Kammeradvokaten og fra andre rådgivere, som SKAT måtte
have benyttet i sagen.
Fakturaer inkl. specifikationer fra Kammeradvokaten og fra andre rådgivere, som SKAT måtte
have benyttet.
Oversigt over anvendte mandetimer og forbrugte materielle ressourcer for medarbejdere i
Finansministeriet i sagskomplekset.
Notater mv. hos Finansministeriet vedrørende omkostningerne til sagsførelsen.
Korrespondance mellem Finansministeriet og SKAT eller Skatteministeriet eller andre
vedrørende omkostningerne til sagsførelsen.
Oplysninger om, hvilke medarbejdere hos Finansministeriet, der har godkendt afholdelsen af
ovennævnte omkostninger.”
Finansministeriets
departement
har
videresendt
anmodningen
til
Moderniseringsstyrelsen, der således har behandlet anmodningen på vegne af
institutionerne i Finansministeriets koncern.
Det følger af offentlighedslovens § 7, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt
med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv. som led i
administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.
Ved en gennemgang af journalsystemerne i Finansministeriet med tilhørende
styrelser, er det således blevet undersøgt, om der skulle være indgået eller oprettet
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dokumenter vedrørende sag 227/2014 Skatteministeriet, SKAT mod Peer
Kølendorf, der er relevante for ovennævnte aktindsigtsanmodning.
I den anledning har Moderniseringsstyrelsen fundet ét dokument, som
Moderniseringsstyrelsen har behandlet anmodning om aktindsigt i:
1. En sagsoversigt vedrørende statens brug af Kammeradvokataftalen.
Moderniseringsstyrelsen har behandlet anmodningen om aktindsigt efter reglerne i
offentlighedsloven. Anmodningen om aktindsigt kan imødekommes.
Moderniseringsstyrelsen administrerer på vegne af staten den med
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt indgåede rammeaftale om
levering af juridiske tjenesteydelser.
Dette
indebærer bl.a., at
Moderniseringsstyrelsen
kvartalsvis
modtager
en
sagsoversigt
fra
Kammeradvokaten om, hvor mange advokattimer Kammeradvokaten har ydet for
staten på de enkelte sager, fordelt på medarbejderkategori, og de samlede
omkostninger på baggrund af det samlede antal anvendte advokattimer.
Derudover fremgår det af sagsoversigterne, hvad der er betalt i retsafgifter,
omkostninger til modpart og lign.
Ifølge sagsoversigten
har Moderniseringsstyrelsen fået oplyst
af
Kammeradvokaten, at der på sag 227/2014 Skatteministeriet SKAT mod Peer
Kølendorf samlet set er anvendt 256,8 advokattimer fordelt med 47 partnertimer,
13,6 timer for advokat med erfaring mere end 3 år, 190,9 timer for advokat med
erfaring mindre end 3 år og 5,3 advokatfuldmægtigtimer. Dette svarer til et samlet
honorar på 549.377,70 kr., hvortil kommer øvrige omkostninger på 325.823,82 kr.
til retsafgift, omkostninger til modpart og øvrige omkostninger.
For så vidt angår yderligere oplysninger og/eller dokumenter vedrørende sag
227/2014
Skatteministeriet,
SKAT
mod
Peer
Kølendorf,
skal
Moderniseringsstyrelsen henvise til, at du retter henvendelse til Skatteministeriet.
Med venlig hilsen
_________________________
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