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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 135 vedrørende forslag til lov 

om offentlighed i forvaltningen (L 144), som Folketingets Retsudvalg har 

stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Pernille Skipper (EL).
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Spørgsmål nr. 135 vedrørende forslag til lov om offentlighed i forvalt-

ningen (L 144):

”I ministerens svar på spørgsmål nr. 24 vedrørende L 144 an-
giver ministeren, at ministeren ikke er i stand til at svare fyl-
destgørende på spørgsmålet, idet ministeriet ikke har et til-
strækkeligt kendskab til dokumentet. Ministeriet bedes inddra-
ge relevante ministerier og andre relevante myndigheder, såle-
des at ministeren er i stand til at svare fyldestgørende på 
spørgsmålet.”

Svar:

Med det forbehold, som fremgår af pkt. 2 i besvarelsen af spørgsmål nr. 18 

og af besvarelsen af spørgsmål nr. 24 vedrørende lovforslaget, er det som 

anført i sidstnævnte besvarelse Justitsministeriets umiddelbare vurdering, 

at den e-mail, som er omtalt i spørgsmålet, ikke vil kunne undtages fra akt-

indsigt efter bestemmelsen i lovforslagets § 24 – eller i øvrigt efter andre 

bestemmelser i lovforslaget. Justitsministeriet har herved lagt til grund, at 

udvekslingen af den nævnte e-mail mellem statsforvaltningsdirektørerne 

ikke er sket i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret 

grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets 

rådgivning og bistand.

Økonomi- og indenrigsministeriet har over for Justitsministeriet oplyst, at

Økonomi- og indenrigsministeriet deler Justitsministeriets umiddelbare 

vurdering af det pågældende dokument.

Der henvises i øvrigt til besvarelse af spørgsmål nr. 24 vedrørende lovfors-

laget.


