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Afgørelse  i sagen,  hvor  du  har  indgivet  anmeldelse

Jeg skriver  til  dig  for  at oplyse  dig  om,  at Østjyllands  Politi  har besluttet  at standse  efterforskningen

isagen  om brud  på tavshedspligten  i forbindelse  med  et ansættelsesforløb  ved  Randers  kommune  i
efteråret  2020.

Baggrunden  for  vores  beslutning

Vi  vurderer,  at selv  hvis  efterforskningen  fortsætter,  vil  det ikke  føre  til,  at nogen  kan  sigtes  i sagen.

I forbindelse  med  efterforskningen  har  politiet  bl.a. foretaget  en ræidce afhøringer,  herunder  bl.a.
afhøring  af  Jesper  Kaas  Schmidt,  Jan Martin  Kallestrup,  Michael  Saabye  Maaløe,  Biuno  Ingemann
Pedersen  og Anders  Buhl-Christensen.  Du  er også  blevet  atbørt  af  politiet.

Til  sagen er det bl.a.  oplyst,  at der blev  nedsat  et ansættelsesudvalg  i Randers  kornmune  bestående
af  20 personer,  ligesom  en privat  virksomhed  har  deltaget  irekrutteringsprocessen.

Vi  har  ved  afgørelsen  lagt  vægt  på, at efterforskn-ingen  i sagen  ikke  har  resulteret  i vidneforklaringer

eller  andre  beviser,  der  kan  identificere  gerningsmanden.

Der  ses ikke  at være  yderligere  relevante  efterforskningsmuligheder,  der kan føre  til  identifikation

af  gerningsmanden.  Sagen  kan genoptages,  hvis  der kommer  nye oplysninger  af  betydning  for  sa-
gen.

Ved  e-n'iail  af  16. februar  2021 har du oplyst,  at byrådet  i Randers  komrnune  bakker  op om anmel-
delsen  i sagen. Vi  har derfor  også sendt  en afgørelse  til  Byrådssekretariatet  iRanders  kommune,  att.
che')urist  Ulla  Marcus.
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Dette  er lovgrundlaget

*  Sagen  handler  om  straffelovens  § 152, stk. l.

ø Vi har afgjort sagen efter reglerne  i retsplejelovens  § 749, stk. 2, der  handler  om,  at der  ikke

er grundlag  for  at fortsætte  efterforskningen.

Hvis  du  vil  klage

Du kan klage, hvis  du mener,  at du har  været  udsat  for  noget  strafbart,  eller  hvis  du i øvrigt  har  en
retlig  interesse  i sagen.

Hvis du mener, at du har ret til at klage, kan du sende klagen hertil  eller til Statsadvokaten  i Viborg,
Rødevej  l, 8800  Viborg.

Du kan også sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i Viborg (i e-Boks  under  Offentlig  Myn-
dighed/Stat/Rigspolitiet/Anklagemyndigheden).

Fristen for at klage er 4 uger  efter,  at du har modtaget  dette  brev,  Der  er ikke  formkrav  til  klagen,

men  du skal  begrtinde,  hvorfor  du mener,  at du har  ret  til  at klage.

Klagen behandles af statsadvokaten.  Når  statsadvokaten  har behandlet  klagen,  vil  du høre fra  dem.

Med  venlig  hilsen

Peter  Mathiasen

Senioranklager
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Klagevej}edning

Du kan  klage,  hvis  du mener,  at du har  været  udsat for  noget  strafbart,  eller  hvis  du i øvrigrt  har  en

retlig  interesse  i sagen. Det  kan f.eks.  være  tilfældet,  hvis  du har et erstatningskrav  n'iod gernings-

manden.

Hvor  skal  klagen  sendes  til?

Det  er statsadvokaten,  der  tager  stilling  til  klagesagen.  Du  skal  derfor  sende  klagen  enten  til  os eller

til  statsadvokaten.

Der  er 4 ugers  klagefrist

Du har kun  mulighed  for  at klage  i de første  4 uger  efter,  at du har  fået besked  om afgørelsen.  Det

betyder,  at Uagen  senest  skal  være  modtaget  hos os eller  statsadvokaten  den dag, hvor  fristen  udlø-

ber. Er  det en lørdag.  søndag  eller  helligdag,  udløber  fristen  den første  hverdag  derefter.

Hvis  klagen  kornmer  frem,  efter  at klagefristen  er udløbet,  bliver  den kun  behandlet,  hvis  overskri-

delsen  af  fristen  er undskyldelig.

Lovgrundlaget

*  Det står i retsplejelovens § 724 og § 749, stk. 3, sarnmenholdt med F3 lOl,  stk. 2, at du kan
klage  over  vores  afgørelse.

«» Det står iretsplejelovens  E3 102, stk. l, at fristen for at klage er 4 uger efter, at du har fået be-
sked  om  afgørelsen.
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