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Johny Noer
Fra:
Dato:
Til:
Emne:

"Johny Noer" <johnynoer@hotmail.com>
11. november 2013 17:10
"Emil Mihail Jelstrup" <emje@sm.dk>
Re: Vedrørende afgørelse om aktindsigt (Id nr.: 506394)

Efter torsdag d. 8. nov. d.å. at have modtaget jeres skrivelse, hvori I meddeler mig, at
ministeriet 'endnu ikke har været i stand til at træffe afgørelse i min anmodning om
aktindsigt i forbindelse med lovforslag L106', samt at jeg 'vil modtage en afgørelse
senest udgangen af denne måned', tillader jeg mig at præcisere, at udtrykket 'senest' bør
være inden afslutningen af en ny '7-dages-periode' - altså 'senest' onsdag d. 20.
november 2013. Årsagen hertil er, at 50 danske borgere samles til den stiftende
generalforsamling for foreningen: 'Med Grundlov skal land bygges' d. 23. nov. 2013. Her
indgår i dagsordenen ministeriets afgørelse i denne sag, idet foreningens
formålsparagraf omfatter forberedelsen af en 2014-stævning af blandt andre Social- og
Integrationsminister, Karen Hækkerup, for ved nævnte lovforslag og i forbindelse med
regeringsgrundlaget af oktober 2011 at have medvirket til en overtrædelse af Danmarks
Grundlov § 4.
'Forsinkelserne' for at få aktindsigt i denne sag, er imidlertid både betydelige og
betænkelige. Forløbet har indtil nu været følgende:
Den 20. sept. d.å. anmodede jeg Justitsministeriet om aktindsigt i denne sag. Efter i 14
dage endnu ikke (på trods af den konkrete tidsfrist på 7 dage, som står angivet i loven)
at have modtaget noget svar (ej heller - på trods af lovens § 36, stk. 2), nogen
'underretning om grunden til fristoverskridelsen'... se også § 37, stk.3 og 39, stk.3)
henvendte jeg mig atter til Justitsministeriet, som dagen efter med nøje 'henvisning til
offentlighedsloven med kommentarer af John Vogter (3. udg. 1998, side 264) i en mail af
3. okt. forklarede, at 'det er 'Social og Integrationsministeriet' som har kompetencen til at
træffe afgørelse om aktindsigt i den pågældende sag'. Justitsministeriet erklærede
imidlertid i samme skrivelse, at (citat): 'det omtalte lovforslag efter sædvanlig procedure
har været fremlagt til lovkvalitetsmæssig gennemgang' (hvilket vil sige, at de
dokumenter, som jeg søger indsigt i, rent faktisk eksisterer...)
Efter denne for mig betydningsfulde forsinkelse henvendte jeg mig så hurtigt, som det
var mig muligt, til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der d. 11. okt. svarede, at
man (citat): 'ikke fysisk er i besiddelse af alle sagens akter, hvorfor nogle akter skal
indhentes externt' samt at 'ministeriet desuden skal tage stilling til undtagelse af
oplysninger fra aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven'. - "Ministeriet 'forventer
derfor ikke," hed det i skrivelsen, "at der vil foreligge en afgørelse i sagen før om en
måned." Tre dage før udløbet af denne tidsfrist meddeler ministeriet mig d. 8. nov. d.å. at
man (citat): 'desværre ikke har været i stand til at træffe afgørelse i sagen' - samt at jeg
'vil modtage en afgørelse senest udgangen af denne måned¨'.
Det er denne sidste udsættelse, at jeg påklager,idet jeg tillader mig at anføre følgende:
Udfra mine egne beskedne iagttagelse af loven vedr. aktindsigt, er spørgsmålet om
'tidsfrister' nøje defineret. (På de to første sider af kapitel 5 finder jeg ikke mindre end
otte steder, hvor omhyggeligt afmålte tidsfrister angives). Jeg bemærker især udtrykket
'snarest og som udgangspunkt 7 arbejdsdage' (§ 37, stk.2) hvilket - forekommer det mig
- anlægger en gylden regel ('som udgangspunkt') for udsættelser. Svaret på min
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anmodning til Social-, Børne og Integrationsministeriet overskrider denne først-angivelse
betydeligt, af hvilken grund, jeg anmoder om, at modtage ministeriets afgørelse inden d.
20. november
Med venlig hilsen
Johny Noer
From: Emil Mihail Jelstrup
Sent: Friday, November 08, 2013 2:56 PM
To: johnynoer@hotmail.com
Subject: Vedrørende afgørelse om aktindsigt (Id nr.: 506394)

Kære Johny Noer

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har desværre endnu ikke været i stand til at
træffe afgørelse i sagen vedrørende din anmodning om aktindsigt i forbindelse med
lovforslag L 106 om ægteskab mellem to personer af samme køn.
Du vil modtage en afgørelse senest med udgangen af denne måned.
Med venlig hilsen
Emil Mihail Jelstrup
Fuldmægtig
SOCIALSOCIAL-, BØRNEBØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
Familieret
Holmens Kanal 22
1060 København K
Tlf. (+45) 41 85 11 09
E-mail: emje@sm.dk
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