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Anmodning om aktindsigt i CISU projekt 
Ved e-mail af 4. april 2019 har du anmodet Udenrigsministeriet om 
aktindsigt på følgende måde:  

”Hermed begæres aktidsigt i alle akter, korrespondance, budgetter, 
indberetninger, notater, telefonreferater osv. samt jounalliste for projektet, hvor 
Økologisk Landsforening stod for et projekt i Uganda, som omtales i 
vedhæftede indberetning.'  

Sagsakterne bedes fremsendt i elektronisk form.” 

Ved brev af 15. april 2019 oplyste Udenrigsministeriet, at det ikke var 
muligt for ministeriet at besvare din anmodning om aktindsigt inden for 
syv arbejdsdage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. 
pkt.  

Ved e-mail af 15. april 2019 har du videre oplyst følgende: 

”Tak for denne oplysning. 

Oplysningerne, jeg ønsker, er omfattet af miljøoplysningsloven, da projektet bl.a. 
handler om fødevaresikkerhed 

Se bl.a. §3.” 

Udenrigsministeriet skal hertil bemærke, at ministeriet alene er i 
besiddelse af dokumenter, der relaterer sig til administration af 
Civilsamfundspuljen, som har finansieret det nævnte projekt. 
Udenrigsministeriet er således ikke i besiddelse af sager eller dokumenter, 
der indholdsmæssigt relaterer sig til selve projektet. 
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Udenrigsministeriet har på den baggrund behandlet din anmodning om 
aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.   

Udenrigsministeriet har foretaget en søgning i ministeriets journalsystem 
mv. efter dokumenter af den i aktindsigtsanmodningen nævnte karakter. 
Udenrigsministeriet har identificeret dokumenter, som vurderes at være 
omfattet af din anmodning. Aktlisten over sagens dokumenter vedlægges 
samt de dokumenter, der gives aktindsigt i.  

Udenrigsministeriet har undtaget en enkelt oplysning fra retten til 
aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 30, stk. 1. Efter denne bestemmelse 
omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners 
private, herunder økonomiske, forhold.  Udenrigsministeriet har 
undtaget navnet på en enkeltperson, der arbejder for den lokale 
samarbejdspartner. Ministeriet har undladt at udlevere navnet af hensyn 
til, at det er ministeriets vurdering, at oplysningen kan sætte den 
pågældende person i forbindelse med økonomisk misbrug af puljemidler.  

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 

Du er i øvrigt velkommen til at kontakte undertegnede på 

telefonnummer 33 92 09 76 eller pr. e-mail på maschr@um.dk, hvis du 

har spørgsmål. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Maria Schrøder 
Fuldmægtig 
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