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Bornholms Regionskommune 
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3700 Rønne 

 

 

Att. Center for Regional 

Udvikling, It og Sekretariat 

 

Sag om mulig tilbageholdelse af sagsakter (kommunens j.nr. 

00.01.00K08-0001) 

 

Ankestyrelsen vender hermed tilbage i sagen om mulig generel 

tilbageholdelse af sagsakter i ”Snorrebakkesagen” i forbindelse med 

anmodninger om sagsindsigt efter styrelsesloven, ved oversendelse af 

sager til Ankestyrelsen og ved anmodninger om aktindsigt efter 

offentlighedsloven. 

  

Konklusion 

 

På baggrund af Bornholms Regionskommunes udtalelse finder 

Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.  

 

Vi gør derfor ikke mere i sagen. 

 

Sådan vurderer vi sagen 

 

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse 

en tilsynssag.  

 

Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det 

kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, 

om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling.  

 

På det foreliggende grundlag vurderer vi, at der ikke er anledning til at 

rejse en tilsynssag om, at Bornholms Regionskommune bevidst skulle 

have tilbageholdt sagsakter generelt i ”Snorrebakkesagen” i forbindelse 

med anmodninger om sagsindsigt, ved oversendelse af sager til 

Ankestyrelsen og ved anmodninger om aktindsigt. 

18. maj 2021 
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Vi lægger vægt på kommunens nedenstående beskrivelse af 

arbejdsgangen og processen ved gennemgang af dokumenter til brug for 

sagsindsigten og efterfølgende oversendelse til Ankestyrelsen, og at der 

er givet aktindsigt til pressen i samme omfang, som der er givet 

sagsindsigt. 

 

Vi bemærker, at Ankestyrelsen ved behandlingen af denne sag ikke har 

modtaget kopi af de nævnte 100 filer i mail af 4. januar 2021 fra Claus 

Steensgaard Jensen til direktionen og kommunalbestyrelsen i Bornholms 

Regionskommune. 

 

Sagens oplysninger 

 

Ankestyrelsen modtog fra Folketingets Ombudsmand en henvendelse af 

13. januar 2021 fra TV2/Bornholm om ”Snorrebakkesagen”. 

 

TV2/Bornholm oplyste bl.a. følgende: 

 

”TV 2/Bornholm har fået afslag på aktindsigt flere gange, og vi har 

været uenige i nogle af disse afgørelser, men har frem til nu ikke 

haft grundlag for at klage over disse afgørelser. 

 

Dette ændrede sig den 4. januar i år. Her sendte koncerndirektør i 

Bornholms Regionskommune, Claus Stensgaard Jensen, en mail til 

kommunaldirektør Johannes Nilsson og alle medlemmer af 

kommunalbestyrelsen med en kopi til pressen. (Baggrunden er, at 

Bornholms Regionskommune har indledt en afskedigelsessag mod 

Claus Stensgaard Jesen, fordi man (citat) ”ønsker en ny profil”). 

 

Af denne mail fremgår følgende (se hele mail som bilag 1): 

 

Da jeg fortsat mener, at en lang række sagsakter er blevet 

tilbageholdt, ifb m. både aktindsigtsbegæringer fra Rene, den 

udvidede aktindsigtsbegæring fra Rene, flere 

aktindsigtsbegæringer fra pressen, sager som blev oversendt 

til Statsforvaltningen og sager som blev udleveret til politiet, 

så vil jeg tillade mig at berige KB med oplysninger om disse, 

inden de træffer afgørelsen om min fratrædelse. 

 

Og senere i samme mail: 
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Jeg har efterfølgende kommet med flere indsigelser, og har 

orienteret borgmesteren om at akter er tilbageholdt. Hun 

valgte at vende dette med Thomas, for efterfølgende at 

meddele mig, at han ikke vurderede at det var noget 

problem. 

 

Juristen vurdering at de skulle udleveres ifb m den sidste 

aktindsigtssag, men det overrulede du. 

 

Jeg har i omegnen af 100 filer, som ikke er blevet udleveret, 

men sender kun dem frem hvor jeg konkret gør indsigelser. 

Flere af dem er indjournaliseret på min personalesag, og jeg 

har desuden drøftet dem med min fagforening. Vurdering her 

var, at de selvfølgelig skulle udleveres ifb m aktindsigt, da det 

er afsluttende akter, som ikke er fortrolige. 

 

[…] 

 

TV 2/Bornholm har ikke kendskab til præcist, hvilke sagsakter han 

mener burde have været udleveret til pressen.” 

 

Ankestyrelsen bad den 25. januar 2021 Bornholms Regionskommunes 

kommunalbestyrelse om en udtalelse. 

 

Vi bad kommunalbestyrelsen om særligt at redegøre for Claus 

Steensgaard Jensens oplysninger i mail af 4. januar 2021. Vi forstod 

Claus Steensgaard Jensens oplysninger således, at Bornholms 

Regionskommune i ”Snorrebakkesagen” skulle have tilbageholdt 

sagsakter i forbindelse med behandling af aktindsigtsanmodninger, 

behandling af anmodning om sagsindsigt fra et 

kommunalbestyrelsesmedlem og ved oversendelse af sager til 

Ankestyrelsen. 

 

Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse har den 26. marts 

2021 sendt en udtalelse. 

 

Følgende fremgår af udtalelsen: 

 

”Kommunalbestyrelsesmedlem René Danielsson har dels bedt om 

at få besvaret en række spørgsmål og udarbejdet en redegørelse 

over forløbet, hvilket er sket.  
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René Danielsson har efterfølgende i mail af 4. maj 2019 (bilag 1) 

anmodet om indsigt i en række navngivne medarbejderes interne 

mailkorrespondance (herunder direktionens) vedrørende 

Snorrebakkesagen.  

 

Indsamling af materialet  

Der er tale om et internt projekt, og der har derfor ikke været 

oprettet en særskilt sag til journalisering af korrespondancen i 

regionskommunens ESDH-system. Den efterspurgte 

mailkorrespondance er derfor indsamlet af regionskommunens 

jurister ved, at de pågældende medarbejdere har fremsendt al 

korrespondance fra deres indbakker i Outlook, der matcher 

søgekriterierne. Regionskommunen tager forbehold for, at 

juristerne ikke har fået alt relevant materiale udleveret fra de 

pågældende medarbejdere, men bemærker dertil, at der ikke på 

noget tidspunkt har været mistanke herom.  

Kommunaldirektør Peter Loft og centerchef Steen Birkedal var 

fratrådt på tidspunktet for indsamlingen af materialet, og en jurist 

fik derfor adgang til de pågældendes indbakker med henblik på 

indsamling af materialet. 

 

Da materialet var indsamlet, blev alt printet ud og gennemgået af 

to jurister med henblik på at afgøre, i hvilket omfang materialet 

skulle udleveres til René Danielsson.  

 

Afgørelsen  

Regionskommunens administration sendte svar til René Danielsson 

den 21. juni 2019 (bilag 2) med besked om, at materialet kunne 

afhentes på et USB-stik hos leder af Sekretariatsservice, Janne 

Westerdahl.  

 

Inden svaret blev sendt til René Danielsson, blev udkast til svar 

sendt til kommunaldirektør Johannes Nilsson i mail af 17. juni 2019 

(bilag 3) med oplysning om, at  

”Vores jurister har nu gennemgået hver enkelt mail både hver 

for sig og sammen og foretaget et skøn over, hvad René 

Danielsson har krav på at få udleveret. Alle mails er 

tilgængelige for din og direktionens gennemgang på F-drevet, 

hvor du/I har mulighed for at gennemse materialet før det 

udleveres til René.  
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De mails, der kan udleveres ligger under mappen Akter til 

udlevering på F – drevet: Fællesmapper\Aktindsigt m.m. - 

juridisk service\Akter - Til udlevering  

 

Der er tale om et konkret skøn, hvor juristerne har forsøgt at 

være stringente i systematikken, men der er tale om et 

omfattende materiale, og der kan være enkelte tilfælde af 

inkongruens.  

 

De mails, som juristerne har vurderet er undtaget for 

sagsindsigt, er mails som efter deres vurdering primært 

udgør meningsudvekslinger og foreløbige arbejdsdokumenter 

(se nærmere i mailudkast til René Danielsson). Disse mails 

kan I som direktion vælge at udlevere efter princippet om 

meroffentlighed og mest mulig åbenhed, men det er 

juristernes vurdering, at I ikke er forpligtet til det (ligesom 

princippet om, at man kun refererer sin egen holdning og ikke 

refererer hvad andre siger til et udvalgsmøde – kun åbenhed 

om sagsfremstilling og beslutning).  

 

Juristerne har haft en drøftelse med KL om rammerne for 

udlevering af interne mails, men det er alene vore egne 

jurister, der har foretaget den konkrete vurdering af hver 

enkelt mail.  

 

Såfremt der ikke er bemærkninger, vil indholdet af nævnte 

mappe blive overført til et USB-stik med henblik på 

udlevering til Rene Danielsson. Rene Danielsson har anmodet 

om, at materialet endvidere udleveres til de øvrige 

gruppeformænd i kommunalbestyrelsen.”  

 

Alle direktionens medlemmer, herunder Claus Steensgaard Jensen, 

har således haft mulighed for at gøre sig bekendt med det 

materiale, der blev udleveret til René Danielsson, og den del af 

materialet som ikke blev udleveret.  

 

Direktionen havde ingen bemærkninger til det fremsendte, og 

materialet blev herefter udleveret til René Danielsson uden 

yderligere behandling.  

 

Klagesagen  

René Danielsson klagede over regionskommunens afgørelse i mail 

af 27. juni 2019 (bilag 4). 
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[…] 

 

Alle bilag i sagen er fremsendt til Ankestyrelsen, både udleveret og 

ikke-udleveret materiale. I første omgang blev der fremsendt et 

USB-stik med fysisk post, som indeholdt en bruttoliste over alt det 

materiale, juristerne havde gennemgået, samt det materiale, som 

René Danielsson havde fået udleveret. 

 

Efterfølgende er der fremsendt samlede filer med det materiale, 

der ikke var blevet udleveret til René Danielsson for at lette 

Ankestyrelsens sagsgennemgang. […] 

 

Ankestyrelsen udtalte i brev af 4. juni 2020 (bilag 6), at 

Ankestyrelsen ikke fandt, at regionskommunen havde handlet i 

strid med kommunestyrelseslovens § 9 ved at undlade at meddele 

René Danielsson sagsindsigt i en række mails. 

 

Claus Steensgaard Jensen  

Regionskommunens tidligere koncerndirektør, Claus Steensgaard 

Jensen, har i mail af 4. januar 2021 (bilag 7) til direktionen og 

kommunalbestyrelsen anført, at regionskommunen skulle have 

tilbageholdt en lang række sagsakter, både i forbindelse med en 

aktindsigt fra René Danielsson, sagsindsigten fra René Danielsson, 

flere aktindsigtsbegæringer fra pressen og de sager, der blev 

oversendt til Ankestyrelsen og politiet. 

  

Regionskommunen har ikke modtaget kopi af alle de nævnte 100 

mails, som Claus Steensgaard Jensen påstår, at kommunen har 

tilbageholdt fra Ankestyrelsen. Det er derfor vanskeligt at 

kontrollere, om hans påstand er korrekt.  

 

Der er imidlertid vedhæftet enkelte mails til Claus Steensgaard 

Jensens mail af 4. januar 2021 til kommunalbestyrelse og 

direktion, som er efterprøvet: 

 

[…] 

 

Det kan altså konstateres, at alle de af Claus Steensgaard Jensen 

fremhævede mails er oversendt til Ankestyrelsen. Nogle mails 

fremgår flere steder i de oversendte dokumenter, hvilket skyldes, 

at flere af de implicerede parters korrespondance har været 

efterspurgt i sagsindsigten.  
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Der er foretaget en juridisk vurdering af hvert enkelt dokument i 

forhold til, om dokumentet skulle udleveres eller ej. Dokumenter, 

som indeholder faglige vurderinger er udleveret. Der er naturligvis 

tale om en konkret vurdering, og regionskommunen skal ikke 

afvise, at der kan forekomme enkelte fejlskøn i forhold til, om en 

mailkorrespondance skal anses for at være intern korrespondance 

direktionen imellem, eller om enkeltstående udtalelser fra 

koncerndirektør Claus Steensgaard Jensen skulle have været anset 

for at være faglige vurderinger. Regionskommunen må imidlertid 

henvise til, at Ankestyrelsen i sin gennemgang af de oversendte 

dokumenter har fundet, at de udøvede skøn har været korrekte.  

 

Aktindsigter fra pressen  

Der har været en lang række aktindsigter i sagsforløbet fra 

pressen, herunder TV2Bornholm, DR Bornholm og Bornholms 

Tidende.  

 

Regionskommunen har ikke efterprøvet de enkelte sager konkret i 

forhold til den dokumentation, der er udleveret, men det kan 

oplyses, at pressen har fået aktindsigt i samme omfang, som der er 

givet sagsindsigt til René Danielsson, idet der gælder den samme 

vurdering i forhold til fortrolighed om intern korrespondance.” 

 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 

48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. 

 

Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en 

tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Charlotte Kirkeby 

 

 

 

 

Kopi er sendt til: 

 

TV2/Bornholm og Folketingets Ombudsmand 
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Vi har anvendt: 

 

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) 

nr. 47 af 15. januar 2019  


