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Nye Borgerliges klage over Indsamlingsnævnet
1. Jeg vedlægger en kopi af min udtalelse i sagen om Nye Borgerliges klage
over Indsamlingsnævnet.
Som det fremgår af min udtalelse, finder jeg samlet set Indsamlingsnævnets
breve af 29. maj og 4. juni 2020, hvor nævnet bad Nye Borgerlige om at søge
om tilladelse efter indsamlingsloven, kritisable.
Det er endvidere samlet set min opfattelse, at Indsamlingsnævnet ved udtalelserne i Politiken den 4. og 17. juni 2020 om nævnets sag om Nye Borgerliges indsamling har handlet klart i strid med god forvaltningsskik. På den baggrund mener jeg, at Indsamlingsnævnets udtalelser er kritisable.
For så vidt angår de fremadrettede tiltag, som Indsamlingsnævnet efter det
oplyste agter at iværksætte i anledning af Nye Borgerliges klage, henstiller
jeg, at nævnet sikrer, at nævnets vejledningsbrev i sager, hvor nævnet bliver
opmærksomt på, at der foretages indsamling uden tilladelse, udformes således, at det klart fremgår, at brevet alene er vejledende, og at modtageren har
mulighed for at komme med sine bemærkninger til nævnet i anledning heraf.
Jeg henstiller også til Indsamlingsnævnet, at nævnet overvejer, om nævnets
mediestrategi bør indeholde retningslinjer for bl.a. nævnets udtalelser til offentligheden om nævnets sager, herunder de verserende sager.
2. Jeg beder Indsamlingsnævnet om inden 3 måneder at orientere mig om
resultatet af de fremadrettede tiltag vedrørende nævnets henvendelser af
egen drift i sager uden ansøgning og nævnets formelle mediestrategi.
Jeg beder nævnet om at sende underretningen via Digital Post til Folketingets
Ombudsmand med angivelse af sætteombudsmandens sagsnr. 20/03690.
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3. Jeg henviser i øvrigt til min udtalelse, som vil blive offentliggjort på Folketingets Ombudsmands hjemmeside i forbindelse med en nyhed.

Med venlig hilsen
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