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Formålet med en offentlighedslov bør være offentlighed, indsigt og åbenhed.  

Men offentlighedsloven fra 2014 har i praksis vist sig at lukke meget mere end den åbnede.  

Det skal og kan der rettes op på! Og det kan gøres med de nedenstående forslag: 

 

1. Ministerbetjening – ordet er misvisende. 

Ministerbetjeningsreglen § 24 bør afskaffes eller skæres til efter sit formål 

Ja, en minister kan have behov for et fortroligt rum for politisk rådgivning i konkrete sager.  

Og dét vil der også fortsat være uden § 24. 

 

Ordet ”Ministerbetjening” er misvisende, for det betyder i offentlighedslovens praksis meget 

mere end blot at betjene, informere og rådgive en minister.  

Paragraffen kan omfatte alle mulige dokumenter i et ministerium og langt ude i styrelserne.  

Også dokumenter, der slet ikke er i nærheden af eller aldrig kommer i nærheden af 

ministeren. 

 

Paragraffen undtager nemlig for aktindsigt i dokumenter, hvor der kan være grund til at 

antage, at ministeren har eller på et tidspunkt får behov for embedsværkets rådgivning. 

Og en anmodning om aktindsigt kan i sig selv begrunde en sådan antagelse. 

 

Selv uden § 24 vil der være et fortroligt rum omkring ministeren:  

Uden § 24 vil den konkrete, politiske rådgivning til ministeren fortsat kunne være undtaget for 

aktindsigt i kraft af en række øvrige paragraffer, se §§ 20, 23, 25-29 og 33 nr. 5. 

Og bemærk: Ministerens partipolitiske kommunikation falder helt uden for loven. 

 

Hvis § 24 ikke kan afskaffes, bør den i det mindste skæres til efter sin hensigt: 

Formålet var at sikre et fortroligt rum for politisk-taktisk rådgivning af ministeren. 

Derfor bør paragraffen i det mindste formuleres, så undtagelsen for aktindsigten 

udelukkende vedrører de dokumenter eller de dele af dokumenter, der konkret er udarbejdet 

med henblik på politisk-taktisk rådgivning af ministeren. 

Og der bør igen være ret til aktindsigt i de faktiske oplysninger og faglige vurderinger  

i en sag.  

 

Det skal stå klart i paragraffen eller de tilhørende bemærkninger, at retten til indsigt  

i faglige vurderinger og faktiske oplysninger også vil gælde, hvis de er integreret i et 

dokument med politisk-taktiske vurderinger.  

(Den finske lovgivnings krav til aktiv offentliggørelse af det faktiske og faglige grundlag kan 

være inspiration, se side 3-4). 

 

Tidsmæssig begrænsning: Når hovedreglen for offentlighedsloven er retten til aktindsigt, 

så bør en undtagelse for aktindsigt også være tidsbegrænset.  

Det kan objektivt fastsættes til det tidspunkt, hvor den pågældende sag er afsluttet. 
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Miljøoplysningsloven: Den eksisterende miljøoplysningslov er lovgrundlaget for at vurdere, 

om der kan gives aktindsigt på miljøområdet. 

Af EU-juridiske grunde valgte man at lade miljøoplysningsloven referere til den gamle 

offentlighedslov, der var mindre restriktiv med hensyn til aktindsigt. 

 

Kort sagt: Miljøoplysningsloven er i realiteten lig med den tidligere offentlighedslov. 

Der er gode argumenter for at udbrede principperne fra miljøoplysningsloven til de øvrige 

ressortområder:  

1.  Det er en eksisterende lov, der fungerer i praksis. 

2.  Den mere udbredte aktindsigt på miljøområdet har helt åbenbart ikke medført, at 

lovgivningsarbejdet på dette område er brudt sammen. 

3.  Ministerbetjeningen på dette område har ikke været dårligere end på andre områder. 

 

2. Folketingspolitikerreglen i § 27 bør ændres på samme måde som § 24:  

Afskaf den eller skær den til efter sit formål.  

Sammen med Ministerbetjeningen betyder § 27 stor lukkethed.  

Og den betyder en væsentlig forskelsbehandling af Folketingsmedlemmerne.  

For den betyder, at borgerne og medierne – og ikke mindst den del af Folketinget,  

der ikke er involveret i en konkret forligskreds – først får indsigt i lovforslaget, når det 

fremsættes i Folketinget. Og da er loven i realiteten vedtaget. 

 

Denne paragraf bør også skæres til og formuleres, så det udelukkende er de  

politisk-taktiske vurderinger, der er undtaget for aktindsigt. 

De faglige og faktiske oplysninger bør offentligheden have mulighed for indsigt i. 

 

3. Meroffentlighed, § 14: Et godt princip, men i praksis bliver det ikke brugt. 

Paragraffen siger, at det skal overvejes alligevel at give aktindsigt, selv om et dokument kan 

undtages med eks. § 24 om ministerbetjening. 

Folketingets Ombudsmands undersøgelse af alle ministerier viser, at det sker meget 

sjældent. Værdien af paragraffen må ikke overvurderes! 

 

4. Der er kun aktindsigt i 30 procent af de offentligt ejede virksomheder. 

Forslag: Der bør være en tilbagevendende vurdering af, om et undtaget selskab  

skal fortsætte med at være undtaget. 

Alt for mange offentligt ejede eller medejede selskaber er undtaget for aktindsigten. 

Selskaberne er undtaget, hvis det offentliges ejerandel er 75 procent eller derunder. 

Et selskab kan desuden undtages administrativt. 

 

DJ’s undersøgelse viser, at der samlet set kun er aktindsigt i godt 160 af de over 500 

offentligt ejede eller medejede virksomheder. Det svarer til kun cirka 30 procent. 

 

Derfor bør det være lovfæstet, at det med mellemrum skal vurderes, om det fortsat er 

relevant og rimeligt at undtage det pågældende selskab fra retten til aktindsigt. 

 

5. Tidsfrister for aktindsigt bliver ikke overholdt: 7 uger i stedet for 7 dage!  

Man skal under ingen omstændigheder forlænge tidsfristerne. 

Den nuværende offentlighedslov har nogle tidsfrister, der tilsyneladende er kortere, end i den 

gamle. Men den nuværende lovs 7 arbejdsdage er i praksis det samme som den gamle lovs 

10 kalenderdage. Og problemet er, at fristen sjældent bliver overholdt.  
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Journalister oplever meget ofte den ene udsættelse af aktindsigt efter den anden, så der 

gerne går flere uger, inden man omsider får aktindsigten – eller får det endelige afslag på 

aktindsigt. 

 

Meget tyder på, at det danske journaliserings- og arkiv-system er forældet og kompliceret i 

forhold til ikke mindst det norske system. Og i Sverige kan man ofte få aktindsigten den 

samme dag, som man anmoder om den. 

 

6. Aktindsigt i databaser (dataudtræk) afvises ofte med henvisning til,  

at det ikke kan foretages ved ”få og enkle kommandoer” 

Forslag: I § 11 slettes ”få” i ”få og enkle kommandoer”.  

En offentlig myndighed skal foretage og udlevere en sammenstilling af oplysninger fra en 

database, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer (§ 11).  

 

DJ har kendskab til en række afvisninger på dette, hvor der blot henvises til, at det ikke kan 

foretages ved få og enkle kommandoer. 

Og Folketingets ombudsmand fremhæver dette i sin årsberetning for 2016: 

http://beretning2016.ombudsmanden.dk/artikler/artikel4/  

 

 

DJ stiller sig gerne til rådighed for at uddybe dette notat. 

 

/DJ 

 

Tine Johansen, mail TIJ@journalistforbundet.dk, M: 2040 5313 

 

 

======================== 

 

 

Bilag: Sammenligning af nordiske landes offentlighedslove  

 

Uddrag fra notatet ”Offentlighed eller hemmeligholdelse…”, som Oluf Jørgensen, jurist og 

offentlighedsrådgiver, lavede for Dansk Journalistforbund, februar 2016 

 

Ved sammenligningen af offentlighedsregler i nordiske lande, sikrer den finske offent-

lighedslov mest offentlighed om de øverste politiske beslutningsprocesser.  

Det var et hovedformål for den finske offentlighedsreform i 1999 at sikre offentlighed om 

beslutningsgrundlag og dermed styrke mulighederne for debat og kontrol.  

 

Den danske offentlighedslov er den mest lukkede i Norden om de øverste politiske 

beslutningsprocesser. Det er eksempelvis kun den danske offentlighedslov, der har særlige 

undtagelsesregler for lovgivningssager og for dokumenter der udveksles mellem ministerier 

og politikere i en forligskreds samt en generalklausul.   

 

I Sverige betragtes de øverste statslige departementer som én samlet myndighed: 

Regeringskansliet. I regeringssager bliver dokumenter ikke omfattet af offentlighed ved 

udveksling inden for kansliet. Dokumenter, som kansliet modtager fra styrelser, udvalg og 

komitéer, er derimod omfattet af offentlighed. 

  

http://beretning2016.ombudsmanden.dk/artikler/artikel4/
mailto:TIJ@journalistforbundet.dk
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Den svenske lovgivningsproces er grundig med komitébetænkning, høringssvar, udtalelse 

fra lovrådet, forslag fra regeringen og udvalgsbetænkning i Riksdagen. Der er offentlighed 

gennem hele processen om de enkelte betænkninger, svar og forslag, når de er videregivet.  

 

I Norge betragtes regeringen, regeringsudvalg og departementer som én myndighed i 

regeringssager, og dokumenter, der udveksles mellem departementer i regeringssager, kan 

undtages som interne. 

 

Den norske offentlighedslov giver desuden mulighed for at undtage eksterne dokumenter, 

der er indhentet, hvis det konkret vurderet er nødvendigt for at sikre en forsvarlig beslut-

ningsproces. Dokumenter, der udveksles som led i en almindelig høringsproces om 

generelle sager, f.eks. et lovudkast, kan ikke undtages.  

 

I Norge træffer regeringen vigtige beslutninger i Statsrådet, hvor kongen er til stede. Retten 

til aktindsigt gælder for dokumenter, der indgår som beslutningsgrundlag ved Statsrådet. Det 

gælder bl.a. om lovforslag og forskrifter. Et dokument med sagsfremstilling, der forelægges 

Statsrådet, bliver undergivet offentlighed, når der er truffet afgørelse i sagen.  

 

I Island er ministerier formelt set selvstændige myndigheder også i regeringssager, men den 

islandske offentlighedslov undtager dokumenter, der er udfærdiget til ministermøder og 

regeringsmøder. Dagsordenen til et regeringsmøde skal som hovedregel offentliggøres efter 

mødet.   

 

I Finland betragtes regeringen (Statsrådet) og regeringsudvalg som én myndighed, dog ikke 

EU-udvalget og finansudvalget i visse selvstændige opgaver. Ministerier er selvstændige 

myndigheder, og den finske offentlighedslov har ikke særlige undtagelser for dokumenter, 

der videregives fra ministerier til regeringen eller regeringsudvalg. 

 

Kort før et møde i den finske regering bliver dagsorden med forklaringer til de enkelte 

punkter offentliggjort. Det samme sker før møder i regeringens finansudvalg, mens andre 

regeringsudvalg nøjes med pressemeddelelser før møder. Når den finske regering har holdt 

et møde, bliver beslutninger og bilag til de enkelte sager offentligt tilgængelige. 

 

Når den finske regering eller et ministerium indleder arbejdet med en lovreform, skal den 

allerede på dette tidspunkt aktivt informere offentligheden om opgaven og tidsfristen samt 

oplyse om, hvem der har ansvar for forberedelsen. 

 

Den finske offentlighedslov har en række tidsfrister, der angiver, hvornår interne dokumenter 

bliver offentlige. Ved dokumenter, der er væsentlige for beslutningsprocessen, sikres 

offentlighed, før beslutning træffes. Ifølge den finske lov gælder retten til aktindsigt for 

undersøgelser, statistik og udredninger, der beskriver baggrund, konsekvenser og 

alternative løsninger, når materialet er færdigt.  

 

Se desuden Oluf Jørgensen om øvrige nordiske lande: 

http://journalisten.dk/aabenhed-danmark-er-bundprop-i-norden  

 

http://journalisten.dk/aabenhed-danmark-er-bundprop-i-norden

