
Overblik over centrale ændringer i den nye offentlighedslov

Den nye Offentlighedslov træder i kraft den 1. januar 2014. For Svendborg Kommunes vedkommende vil dette 
medføre følgende centrale ændringer:

Indskrænkninger:

 Der kan gives afslag såfremt behandlingen vil medføre uforholdsmæssigt ressourceforbrug (§ 9, stk. 2, nr. 11).
 Førelse af en kalender vil fremover være undtaget (§ 22).
 Visse dokumenter sendt mellem KL og kommunerne om økonomiske og politiske forhandlinger (§ 25). 

Udvidelser:

 KL er fremover også omfattet af Offentlighedsloven (§ 3, stk. 1, nr. 3).
 Selskaber med mere end 75% offentlig ejerskab er også fremover omfattet (§ 4).
 Identifikationskravet bliver lempet. Den nyværende lov kræver, at det angives de dokumenter eller den sag 

der ønskes indsigt i. Efter den nye Offentlighedslov er det tilstrækkeligt, at der angives et tema som 
aktindsigten vedrører (§ 9, stk. 1, nr. 2).

 Meroffentlighed bliver lovfæstet som et krav og kommer også til at omfatte ellers undtagende sager (§ 14).
 Der vil fremover kunne gives aktindsigt i bødeforlæg vedtaget af juridiske personer (§ 19, stk. 2), dele af den 

øverste ledelseskontrakt (§ 21, stk. 4) og i praksisoversigter (§ 26, stk. 5).
 Indsigt i eksterne faglige vurderinger (§ 28) og i visse tilfælde også interne faglige vurderinger, men ikke den 

efterfølgende indstilling (§ 29).
 Skærpet frist. Aktindsigt skal normalt færdigbehandles inden 7 arbejdsdage (§ 36,stk. 2).

Dog skal begrænsede og ukomplicerede sager færdigbehandles inden 1-2 arbejdsdage, Lidt 
komplicerede sager inden 3-7 arbejdsdage, store og komplicerede sagen inden 14 arbejdsdage og Helt 
store og meget komplicerede sager inden 40 arbejdsdage.

 Indsigt i dataudtræk og databeskrivelser (§ 11 og 12).

Som det ses af ovenstående, vil der for kommunernes vedkommende i det væsentlige være tale om offentlighed i et 
større omfang end tidligere. Derudover så vil princippet om meroffentlighed fortsat være gældende og kravet er 
fremover indskrevet i den ny Offentlighedslovs § 14. Kommunen er derfor fortsat forpligtet til at overveje 
meroffentlighed, hvilket indebærer, at en kommunen efter eget skøn skal overveje at give aktindsigt i videre omfang, 
end offentlighedsloven forpligter til. Tidligere var pligtmæssige overvejelser om meroffentlighed anført i 
Justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven og slået fast i flere tidligere udtalelser fra ombudsmanden.

Følgende er anført i bemærkningerne til den nye Offentlighedslov:

 ”Meroffentlighedsprincippet bygger på, at lovens undtagelsesbestemmelser i §§ 19-35 ikke indeholder et pålæg til myndighederne 
m.v. om at undtage de dokumenter og oplysninger, der er omfattet af undtagelsesbestemmelserne fra retten til aktindsigt, men i 
almindelighed blot indebærer, at de pågældende dokumenter og oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt. 
Meroffentlighedsprincippet kan på den baggrund siges at ligge i naturlig forlængelse af offentlighedsprincippet, idet det er med til 
at sikre størst mulig åbenhed i forvaltningen ved at give offentligheden mulighed for at få adgang til myndighedernes dokumenter 
og oplysninger selv i de tilfælde, hvor de pågældende dokumenter og oplysninger principielt set kan undtages fra aktindsigt efter 
lovens undtagelsesbestemmelser.”

1 Henvisningerne til paragrafer er til den nye Offentlighedslov.
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