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Justitsministeriets offentliggørelse af sagen om opløsning af Loyal to
Familia (LTF)
1. Justitsministeriets pressehåndtering mv. i forbindelse med offentliggørelsen
den 28. juni 2018 af beslutningen om at rejse en sag ved domstolene om opløsning af LTF har været omtalt i flere medier.
Jeg henviser f.eks. til Radio24syv Morgen, som blev sendt den 6. september
2018 på Radio24syv (https://www.radio24syv.dk/programmer/24syvmorgen/35484683/har-dr-ladet-sig-styre-af-justitsministeriet?start=1940).
Jeg henviser endvidere bl.a. til artikler af 6. september 2018 i henholdsvis
Berlingske (”SMSerne føg fra Justitsministeriet en torsdag formiddag i juni:
»Mit bud vil være, at det er i strid med god forvaltningsskik«”) og i Journalisten
(https://journalisten.dk/dr-erkender-vi-var-ivrige-efter-faa-en-solo-historie).
Det fremgår bl.a. af presseomtalen, at Justitsministeriet skulle have koordineret offentliggørelsen af sagen om opløsning af LTF med DR og JyllandsPosten, således at disse medier som de første kunne bringe historien. Det
fremgår også af presseomtalen, at Justitsministeriet skulle have bedt DR og
Jyllands-Posten om ikke at kontakte LTF’s advokat før kort inden offentliggørelsen af nyheden.
Det fremgår desuden af justitsministerens besvarelse den 11. september
2018 af spørgsmål nr. S 1002 fra medlem af Folketinget Rosa Lund (EL), at
LTF’s advokat burde være blevet orienteret før pressen, og at Justitsministeriet den 10. juli 2018 har beklaget over for LTF’s advokat, at han ikke blev orienteret, inden han blev kontaktet af medierne.
2. Jeg beder efter § 17, stk. 1, i ombudsmandsloven (lovbekendtgørelse nr.
349 af 22. marts 2013) Justitsministeriet om en udtalelse om forløbet i forbindelse med offentliggørelsen af sagen om opløsning af LTF.
2.1. Jeg beder for det første Justitsministeriet om at forholde sig til, om ministeriets pressebetjening i sagen er i overensstemmelse med det, der er anført
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om brugen af solohistorier i betænkning nr. 1443/2004 om embedsmænds
rådgivning og bistand, kapitel 7, regler for ministeriets pressebetjening.
Jeg beder i den forbindelse om, at Justitsministeriet forholder sig til bl.a. følgende på side 240 i betænkningen:
”Når anvendelsen af solohistorier kan være berettiget, skyldes det således, at det i det enkelte tilfælde kan være sagligt at varetage hensynet til
en hensigtsmæssig formidling af regeringens og ministerens politik. Regeringens politiske initiativer ligger derfor i kerneområdet for, hvad et ministerium kan gøre til genstand for en solohistorie. For nyheder, der ikke
vedrører politiske initiativer eller udmeldinger, vil der derimod næppe i
almindelighed foreligge et sagligt hensyn, der berettiger ministeriet til at
søge at lancere nyheden gennem en solohistorie. Det gælder f.eks. forvaltningsakter uden politisk interesse eller for den sags skyld meddelelsen om et kongeligt bryllup.”
2.2. Jeg beder for det andet Justitsministeriet om at redegøre nærmere for
ministeriets overvejelser forud for orienteringen af LTF’s advokat.
Jeg beder herunder ministeriet om at redegøre for, om det – som anført i medierne – var planlagt, at advokaten først skulle orienteres kort før offentliggørelsen af sagen om opløsning af LTF, og først efter at udvalgte medier var
blevet orienteret.
Endvidere beder jeg ministeriet om at redegøre for det nærmere indhold af
den beklagelse, der er givet til LTF’s advokat, og for baggrunden for, at beklagelsen efter det oplyste først blev givet den 10. juli 2018 (dvs. 12 dage efter
offentliggørelse af sagen om opløsning af LTF).
3. Jeg beder om at modtage kopi af akter, der vedrører pressebetjeningen i
sagen om opløsning af LTF eller orienteringen af LTF’s advokat. Min anmodning omfatter bl.a. ministeriets interne akter og ministeriets korrespondance
med medier og med anklagemyndigheden og eventuelle andre myndigheder
(herunder e-mails og SMS-beskeder mv.).
Jeg beder venligst om at modtage redegørelsen og materialet inden 4 uger
fra datoen på dette brev.
Justitsministeriet er velkommen til at rette henvendelse til min medarbejder
Rune Werner Christensen (tlf. 33 13 25 12), hvis mit brev giver anledning til
spørgsmål.
Der vil blive lagt en nyhed om sagen på min hjemmeside.
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