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Spørgsmål nr. S 2413 fra medlem af Folketinget Ellen Trane Nørby: 

”Mener ministeren, at det er acceptabelt, at ministeriet har væ-
ret mere end 2 måneder om at besvare aktindsigtsbegæringen 
vedrørende regeringens omdannelse af Sjælsmark Kaserne til 
et udrejsecenter for afviste asylansøgere?”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at ministeriet – i overensstemmelse med, 

hvad der følger af offentlighedsloven – prioriterer behandlingen af aktind-

sigtssager højt og færdigbehandler disse sager hurtigst muligt.

Det kan i den forbindelse oplyses, at det følger af offentlighedslovens § 16, 

stk. 1, at vedkommende myndighed snarest afgør, om en anmodning om 

aktindsigt kan imødekommes. Efter lovens § 16, stk. 2, skal myndigheden, 

hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 

10 dage, underrette ansøgeren om grunden hertil samt om, hvornår en af-

gørelse kan forventes at foreligge. 

Offentlighedsloven indeholder således ikke en absolut frist for sagsbe-

handlingstiden i sager om aktindsigt, men ansøgeren skal have en begrun-

det underretning, hvis aktindsigt ikke kan imødekommes inden for 10 da-

ge.

Hvor en anmodning om aktindsigt fremsættes i et større antal sager eller i 

et omfattende materiale, vil behandlingen heraf i mange tilfælde kunne 

medføre en kortere eller længere udsættelse af afgørelsen om aktindsigt, 

herunder således at sagsbehandlingstiden overstiger 10 dage. Det samme 

vil bl.a. kunne være tilfældet, hvor der opstår tvivlsomme fortolknings-

spørgsmål, der kræver nærmere undersøgelse, og hvor der er andre aktind-

sigtsanmodninger, som er indgivet før den pågældende anmodning.

Justitsministeriet kan om den konkrete sag, som er omtalt i spørgsmålet, 

oplyse, at ministeriet den 27. juni 2013 modtog den pågældende aktind-

sigtsanmodning, og at ministeriet forventer at træffe afgørelse i den på-

gældende sag inden for kort tid.


