OLFI ApS c/o Peter Ernstved Rasmussen
Strandvejen 75A, 2. th.
2100 København Ø
Att.: Kasper Junge Wester
Dato:

6. oktober 2021

Kontor: Fonde & Ejendomme
Sagsbeh.: Magnus Nielsen
Sagsnr.: 21-419-00532

Aktindsigt i Anders Lassen Fonden
Civilstyrelsen har modtaget din e-mail af 30. september 2021, hvorved du
anmoder om aktindsigt i alle dokumenter med relevans for Civilstyrelsens
undersøgelse og behandling af ovenstående fond på baggrund af din henvendelse af 20. april 2021.
Civilstyrelsen fremsender i den anledning 7 A4-sider samt aktliste.
Civilstyrelsen skal for en god ordens skyld oplyse, at styrelsen ikke har vedlagt korrespondance mellem Civilstyrelsen og dig.
Afgørelsen er truffet efter §§ 7, 23, stk. 1, og 31, nr. 1, i offentlighedsloven.
Det fremgår af offentlighedslovens § 7, stk. 1, at enhver kan forlange at blive
gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i en administrativ sagsbehandling i forbindelse
med dens virksomhed.
Efter offentlighedslovens § 7, stk. 2, omfatter retten til aktindsigt – med de
i §§ 19-35 nævnte undtagelser – alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, samt indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.
Civilstyrelsen har undtaget interne arbejdsdokumenter fra aktindsigten, jf.
offentlighedslovens § 23.
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Efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, 1. pkt., omfatter retten til aktindsigt
ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses bl.a. dokumenter,
der ikke er afgivet til udenforstående.
De nævnte akter er ikke omfattet af offentlighedslovens § 26, stk. 1, hvorefter retten til aktindsigt uanset § 23, stk. 1, omfatter visse interne dokumenter,
som foreligger i endelig form.
Endvidere er der ikke blandt de undtagne dokumenter oplysninger om sagens faktiske grundlag, idet omfang oplysningerne er relevante for sagen,
eller eksterne faglige vurderinger, der skal udleveres i medfør af offentlighedslovens §§ 28-29.
Civilstyrelsen har derudover undtaget oplysninger, som vedrører enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold.
Afgørelsen herom er truffet efter offentlighedslovens § 30, nr. 1, hvorefter
retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private,
herunder økonomiske, forhold. Undtagelsen gælder uden hensynstagen til,
om aktindsigt i oplysningerne rummer en konkret risiko for, at der forvoldes
den person, oplysninger angår, ulempe.
Civilstyrelsen har ved afgørelsen om undtagelse af ovennævnte oplysninger
lagt vægt på, at udleveringer af visse oplysninger om enkeltpersoners CPRnumre efter styrelsens opfattelse vil medføre en udlevering af oplysninger
om de pågældendes private, herunder økonomiske forhold.
Civilstyrelsen har efter en konkret vurdering ikke fundet grundlag for at
meddele dig aktindsigt i videre omfang i medfør af princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 14, stk. 1, 1. pkt.
Efter offentlighedslovens § 14, stk. 1, 1. pkt., skal det i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger
af §§ 23-35.
Civilstyrelsen har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side
de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § 14,
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stk. 1, og på den anden side den berettigede interesse du må antages at have
i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Civilstyrelsen har på den
baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere de pågældende oplysninger.
De bestemmelser, der henvises til ovenfor, finder du i lov om offentlighed i
forvaltningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020.
Med venlig hilsen
Magnus Nielsen
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ANDERS LASSEN FONDEN
Thisted Landevej 53
9430 Vadum
Dato:

4. juni 2021

Kontor: Fonde & Ejendomme
Sagsbeh.: Birthe Jespersen
Sagsnr.: 03-410-06689
Jeres ref.:

Anders Lassen Fonden
Civilstyrelsen har den 20. april 2021 modtaget oplysninger fra journalist
Kasper Junge Wester fra OLFI om et arrangement, som efter det oplyste
blev støttet af fonden. Af henvendelsen fremgår:
”I forbindelse med et besøg på Marinestation Kongsøre i maj 2019
gennemførte bandet Suspekt en såkaldt watercast-øvelse fra en helikopter chartret og betalt af Anders Lassen Fonden (ALF). Besøget
på marinestationen foregik to måneder efter, at bandet havde optrådt
gratis ved en legatuddeling i regi af ALF.
Watercast-øvelsen har været en del af en større undersøgelse af Frømandskorpsets aktiviteter gennemført af Forsvarsministeriets Auditørkorps, hvorigennem den er kommet til OLFI’s kendskab. Den
omtalte helikoptertur/watercast-øvelse har jf. afhøringsrapporter af
de medvirkende ikke været en del af en forudgående aftale om betaling for bandets optræden i marts 2019.
Af § 2 i ALF’s fundats fremgår det, at fondens formål er »at belønne
betydningsfuld militær eller humanitær indsats, at yde bidrag som
anerkendelse og opmuntring til medlemmer/tidligere medlemmer af
Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller sådannes pårørende samt
at knytte tættere bånd mellem de to korps«.
Er det Civilstyrelsens opfattelse, at det er i overensstemmelse med
ALF’s fundats og formål, at fonden har betalt for en helikoptertur for
bandet, men uden deltagelse af nuværende eller tidligere specialoperationssoldater eller disses pårørende?
Såfremt, at det ikke lever op til fundatsen, hvad får det da af betydning for fonden eller dens bestyrelse?”
Civilstyrelsen har den 21. april 2021 til journalisten oplyst, at der ikke kan
kommenteres på konkrete sager.
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Fondens bemærkninger til ovennævnte, herunder en redegørelse for, hvorvidt eventuel uddeling til omtalte arrangement er i overensstemmelse med
fondens formål samt uddelingens størrelse, bedes sendes til Civilstyrelsen
inden 14 dage.
Ved indsendelse bedes du henvise til Civilstyrelsens sagsnummer.
Med venlig hilsen

Birthe V. Jespersen
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jeppe Handwerk - CPH Group <jeha@cphgroup.com>
25-06-2021 13:47:42 (UTC +02)
$Civilstyrelsen (957cst) <civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk>
Jeppe Handwerk - CPH Group <jeha@cphgroup.com>
03-410-06689

Kære Birthe V. Jespersen,
Jeg beklager forsinkelsen.
Jeg står til rådighed på e-mail og telefon, for yderligere dokumentation eller spørgsmål.
Du ønskes en god weekend
Med venlig hilsen
På vegne af Anders Lassen Fonden
Jeppe Handwerk
CEO

COPENHAGEN GROUP A/S
SANKT ANNAE PLADS 11
1250 COPENHAGEN K
DENMARK
MOBILE +45 2011 1989
FACSIMILE +45 3393 1987
E-MAIL: JEHA@CPHGROUP.COM
WWW.CPHGROUP.COM

ANDERS LASSEN FONDEN
Thisted Landevej 53
9430 Vadum
Dato:

29. juni 2021

Kontor: Fonde & Ejendomme
Sagsbeh.: Birthe Jespersen
Sagsnr.: 03-410-06689
Jeres ref.:

Anders Lassen Fonden
Civilstyrelsen har modtaget din mail af 25. juni 2021 med redegørelse.
Der fremgår af regnskabet for 2019, at der blev anvendt ca. 185.000 kr. til
”legatuddeling”. Administrationsomkostningerne var på ca. 250.000 kr. i alt.
Det fremgår videre af regnskabet, at der i 2019 blev uddelt legater for
200.000 kr. Da omkostningerne og uddelingerne efter styrelsens opfattelse
ikke står i rimeligt forhold til hinanden, bedes du nærmere redegøre for fondens arrangementer. Herudover bedes du oplyse nærmere om arrangementernes karakter, herunder kredsen af inviterede, program, udbytte/donationer
m.v.
Oplysningerne skal være styrelsen i hænde – af hensyn til sommerferien –
senest den 16. august 2021.
Du er velkommen til at kontakte styrelsen, hvis du har spørgsmål.
Ved besvarelse bedes du henvise til styrelsens sagsnummer.
Med venlig hilsen

Birthe V. Jespersen
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ANDERS LASSEN FONDEN
Thisted Landevej 53
9430 Vadum
Dato:

27. september 2021

Kontor: Fonde og ejendomme
Sagsbeh.: Charlotte Koch Valdgren
Sagsnr.: 03-410-06689

Anders Lassen Fonden
Under henvisning til Civilstyrelsens brev af 29. juni 2021, der vedlægges i
kopi, skal styrelsen herved minde dig om at indsende yderligere redegørelse
vedrørende fondens uddelinger og udgifter.
Civilstyrelsen skal anmode dig om at indsende det udbedte inden 4 uger fra
dette brevs dato.
Ved indsendelsen bedes du henvise til styrelsens sagsnummer.
Med venlig hilsen

Charlotte Koch
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