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Jacob Thomsen 
thomsen@danmarksfonde.dk 

Anmodning om aktindsigt vedrørende fundraising 
 
Kære Jacob Thomsen, 
 

Du har med mail den 1. december anmodet om aktindsigt  i dokumenter 
vedrørende  Albertslund kommunes eksterne fundraising fra blandt andet private 
og offentlige fonde og puljer. Derudover beder du om aktindsigt i  

1) fundraising-strategi eller politik vedtaget af kommunalbestyrelsen eller 
direktionen. 

2) Dokumenter vedr. praksis for fundraising af eksterne midler (herunder private og 
offentlige fonde) i de enkelte forvaltninger. 

Din anmodning er behandlet efter offentlighedsloven §7, og din anmodning om 
aktindsigt er delvist imødekommet. 

Ad 1  
Din anmodning er imødekommet. Jeg sender dig et uddrag af 
medarbejdersiden vedrørende Sponsorstøtte og fondsmidler, samt linket til 
vores medarbejderside. 
 
https://medarbejdersiden.albertslund.dk/raadhus/afdelingssider/skoler-og-
uddannelse/administrationsgrundlag/andre-forhold/sponsor-og-fondsmidler// 
 
Ad 2 
Albertslund Kommune har ikke dokumenter vedrørende praksis for fundraising 
af eksterne midler. I medfør af offentlighedslovens § 7 er Albertslund 
Kommune ikke forpligtet til at oprette nye dokumenter. Derfor er din 
anmodning ikke imødekommet. 
 
Klagevejledning 
Hvis du er utilfreds med vores afgørelse, kan du klage til Det Kommunale 
Tilsyn, Ankestyrelsen. Klagen skal sendes til Albertslund Kommune i 
overensstemmelse med ordningen i offentlighedslovens § 37, stk. 2. 
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Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen bedes du oplyse, 
hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Når vi modtager din klage, vil vi inden 
for offentlighedslovens frist på 7 arbejdsdage se på din sag igen, og der vil 
blive taget stilling til, om du kan få helt eller delvist medhold i din klage. Hvis 
en fornyet gennemgang af sagen fører til, at afgørelsen ændres, vil du få 
besked om dette. Hvis vi derimod fastholder vores afgørelse, vil din klage blive 
sendt til Det Kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen, sammen med sagens 
relevante akter. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Maibritt Zuschke 
Jurist 
 
Email: azs@albertslund.dk 
Dir. telefon: 61 62 17 09 
Mobil: 53 88 69 29  


