Emne: Klage over Statsadvokaten i Viborg

Følgebrev til klage til Folketingets Ombudsmand
Jeg klager hermed over Statsadvokaten i Viborgs behandling af og afgørelser i følgende 2 sager:

Sag SAV-2015-41-3009 afgjort 5. maj 2015

Omhandler klage over politiets afvisning af at indlede efterforskning i bedragerisag.

Sag SAV-2015-42-0579 afgjort 29. juni 2015

Omhandler klage over politiets behandling af min anmeldelse af bedragerisag.

Begge klagesager omhandler samme anmeldelse af bedragerisag.

Klagen
Selve klagen findes i vedhæftede dokument:

Klage til Folketingets Ombudsmand.pdf

Ved udskrift skal der anvendes farveprinter for at bevare forståelsen.

Dokumentation

Alle mails og dokumenter er navngivet med dato og tidspunkt, så de fremstår i kronologisk
rækkefølge når man sorterer mappen på navn.
Dokumentet Korrespondance Oversigt.pdf giver et overblik over dokumentationen.

OneDrive
Dokumentationen til klagen er temmelig omfattende, da den også indeholder 2 lydoptagelser.
Derfor har jeg lagt selve klagen samt al dokumentationen ud på mit Microsoft OneDrive i en
mappe.

Herfra kan Folketingets Ombudsmand downloade det hele til en .zip fil.
Det tager cirka et kvarter.

OneDrive mappen kan tilgås via dette link:

https://onedrive.live.com/redir?resid=27EBCD41B2ADAF4E!9390&authkey=!ANYEFWKsJy0EWKM&ithint=folder%2c

Markér mappen Klagesag ved at holde musen over linjen og klikke i cirklen til venstre.
Herefter downloades hele mappen til en .zip fil ved at klikke på ”Hent” i menuen.

Man kan også kigge på dokumenterne direkte i browseren, men det bliver nok lidt tungt i
længden.

Dokumentationen indeholder nogle mails med suffiks .eml, som åbner i det mailprogram, der er
installeret på den aktuelle PC.
Hvis der er problemer med at åbne disse må I lige sige til.
Så finder jeg en anden måde at vise indholdet.

Jeg møder hellere end gerne personligt op for gennemgang af sagen, hvis Folketingets
Ombudsmand måtte ønske dette.

Det gælder både den aktuelle sag om anmeldelsen af bedrageri og den bagvedliggende
bedragerisag som beskrevet på hjemmesiden www.skueprocessen.dk.
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