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Kære John

Din anmodning om advokatbistand til gennemførsel af civilt søgsmål mod Skatteforvaltningen for
uberettiget afskedigelse, har i sidste uge været behandlet på forbundets hovedbestyrelse, hvor dine
synspunkter omkring sagsforløbet samt indholdet i din henvendelse til Skatteministeren har været
gennemgået.

Hovedbestyrelsen har vurderet din sag ud fra hvorvidt, der juridisk vil være en sandsynlighed for at vi vil
kunne vinde din sag ved domstolene.

Du skriver bl.a. i din fremstilling til Skatteministeren at Jonathan Schloss i sin vidneforklaring ved det
tjenstlige forhør, afgav en anden og forkert forklaring i forhold til den han havde stillet mig i udsigt, da jeg
talte med ham i telefonen. Det er naturligvis korrekt at hans forklaring var en anden, da han blev afhørt,
idet han her ikke alene sagde at du var blevet bedt om at gøre noget ved situationen omkring Simsoft ApS,
men derimod uddybede at han havde bedt dig skaffe dig af med anparterne, hvilket han ikke tidligere
havde nævnt overfor mig.

Henset til den indstilling der kom fra forhørslederen, er det efter vores opfattelse ikke et så betydningsfuldt
et vidneudsagn, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis Jonathan havde holdt sig til den forklaring
han gav mig. Det der primært lægges vægt på at din ejerandel i Simsoft ApS og det faktum at du efter
forhørslederens opfattelse, burde have handlet anderledes, da du oplevede at Simsoft ApS oparbejde
gæld til det offentlige.

Forhørslederen lægger i den forbindelse ikke vægt på dit meget lille indskud i Simsoft ApS, men derimod
at du ejede 50% af virksomheden og dermed bar 50% af ansvaret for at virksomheden oparbejdede gæld
til det offentlige, hvilket forhørslederen ikke fandt foreneligt med din stilling i SKAT.

I forhold til hvorvidt der var tale om en skueproces, nævner du bl.a. at kammeradvokaten skrev at der var
tale om afskedssag, da de indkaldte vidner til det tjeneslige forhør. Det skal hertil siges at det var en
advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten, der fejlagtigt skrev sådan, hvilket vi også reagerende overfor i
situationen, hvorefter det blev rettet og beklaget. Det er naturligvis uheldigt at Kammeradvokatens
medarbejdere begår sådanne fejl og at det er et meget følsomt emne at begå fejl indenfor, men det ændre
ikke ved at processen er gennemført, som foreskrevet i tjenestemandsloven. Ej heller det faktum, at det er
Henrik Vagner, der er underskriver og ikke en til dig overordnet direktør eller hvorvidt Karin Bergen tog del i
dette af egne hensyn, ændre på den konklusion, som forhørslederen fremlagde efter det tjenstlige forhør,
idet det var hans helt klare udgangspunkt var at dit ejerskab af Simsoft ApS betød en interessekonflikt i

forhold til din stilling i SKAT. Ej heller havde det betydning at din kontrakt var udløbet og du fremadrettet
var indplaceret som chefkonsulent og derfor ikke længere sad i en chefstilling.

Skulle man indgå i et civilt søgsmål, ville det således være for at lægge vægt på dit meget lille indskud i
Simsoft ApS, i modsætning til din ejerandel på 50%. Hovedbestyrelsen anser det dog, som meget lidt
sandsynligt, at vi henset til forhørslederes indstilling, kan vinde en sådan argumentation, idet vi allerede
under processen med alle midler forsøgte at ændre både SKATs og forhørslederes udgangspunkt, fra at
se på de 50% ejerskab til at se på dit beskedne indskud, der blot skulle fungere som en investering, i det
der reelt var din brors virksomhed.

På denne baggrund finder Hovedbestyrelsen ikke, der er grundlag for at stille advokatbistand, hverken
internt eller eksternt, til rådighed for gennemførsel af et evt. civilt søgsmål.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at ringe til mig.

Med venlig hilsen

Merete Berdiin
Advokat
Dansk Told & Skatteforbund
Tlf. 35254492

Fra: John Willemoes Ladefoged <ladefoged66@gm
Dato: 4. november 2018 kl. 19.22.33 CET
Til: Jørn Rise <rise@dts.dk>
Emne: Vil DTS støtte mig i en eventuel retssag
[Citeret tekst er skjult]

