
STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF 
DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

v/ kontorchef i det kommunale tilsyn, 
Hanne Villumsen

Den 5. november 2015



Det kommunale tilsyns kompetence

27.11.20152

Lov om kommunernes styrelse

§ 48:

”Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder 

for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder ansættelsesretlige regler.

Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag.”

§ 48 a:

”Statsforvaltningen beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.”



Offentlighedslovens § 38, stk. 1:

”En afgørelse om afslag på aktindsigt, der er truffet af en kommune, en region eller 

et kommunalt fællesskab i sager, hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, 

skal være ledsaget af vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den 

kommunale og regionale tilsynsmyndighed og om den fremgangsmåde, der er nævnt 

i 2. pkt. En henvendelse om at indbringe sagen for den kommunale og regionale 

tilsynsmyndighed skal rettes til den pågældende kommune eller region m.v. i 

overensstemmelse med ordningen i § 37, stk. 2.”
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Det kommunale tilsyns erfaring

27.11.20154

• ”Ny” lov

• Stigende antal henvendelser

• Der afprøves grænser

• Nye problemstillinger dukker op



”Identifikationskravet”

§ 9, stk. 1:

”En anmodning om aktindsigt efter §§ 7 og 8 skal 

1) indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, 

der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og

2) angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.”
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”Uforholdsmæssigt ressourceforbrug”

27.11.20156

§ 9, stk. 2:

”Behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter § 7 kan, uanset at betingelserne 

i stk. 1 er opfyldt, afslås, i det omfang

1) behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt 

ressourceforbrug eller

…”



Dataudtræk

§ 11, stk. 1:

”Enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en 

sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis 

sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer. Såfremt oplysningerne 

er omfattet af §§ 19-35, gælder sammenstillingsretten kun, hvis de hensyn, der er 

nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses gennem anonymisering el.lign., der kan 

foretages ved få og enkle kommandoer. Retten til at få foretaget en sammenstilling 

gælder ikke, hvis oplysningerne allerede er offentliggjort i egnet form eller format.”
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Oplysninger vedrørende drifts- eller 
forretningsforhold

27.11.20158

§ 30, nr. 2:

”Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om

…

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller 

forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for 

den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke 

imødekommes.”



Forarbejder:

Betænkning om offentlighedsloven, s. 653: 

”Kravet om, at risikoen for skade skal være nærliggende, indebærer, at myndigheden 

må foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person 

eller virksomhed, oplysningerne angår, der er tale om. Det skal fremgå, hvordan det 

økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om 

aktindsigt imødekommes. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til 

undtagelsesbestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende 

abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet,…”
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Meroffentlighed

27.11.201510

§ 14

”Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, 

om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad 

der følger af §§ 23-35. Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil 

være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov 

om behandling af personoplysninger. 

Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om 

aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra 

aktindsigt efter §§ 19-21.”


