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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål 40 vedrørende forslag til lov om 

supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) (L 68) og forslag til lov om 

ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personop-

lysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre 

love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databe-

skyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt 

tilgængelige informationsdatabaser m.v.) (L 69), som Folketingets Retsud-

valg efter ønske fra Josephine Fock (ALT) har stillet til justitsministeren den 

15. december 2017. 
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Spørgsmål 40 fra Folketingets Retsudvalg efter ønske fra Josephine 

Fock (ALT) vedrørende L 68 og L 69: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål 15 sikre, at 

myndigheder bliver informeret om muligheden for at fastsætte 

retningslinjer efter offentlighedslovens § 17 og bliver vejledt 

om, hvordan retningslinjer skal fastsættes?” 
 

Svar: 

 

Justitsministeriet har ved vejledning nr. 9847 af 19. december 2013 om lov 

om offentlighed i forvaltningen informeret forvaltningsmyndigheder om 

pligten til at offentliggøre information om deres virksomhed på deres hjem-

meside. Justitsministeriet har samme sted ligeledes informeret myndighe-

derne om pligten til at fastsætte retningslinjer for opfyldelsen af denne in-

formationspligt efter offentlighedslovens § 17.  

 

Der henvises i det hele til vejledningens pkt. 17. Vejledningen er tilgængelig 

på retsinformation og kan tilgås via følgende link: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160676  

 

Som det fremgår af den samtidige besvarelse af spørgsmål 39 til L 68 og L 

69, vil indholdet af disse retningslinjer afhænge af karakteren af den enkelte 

myndighed og de opgaver, den varetager. Det bemærkes endvidere, at ind-

holdet af disse retningslinjer bør offentliggøres på hjemmesiden.  

 

Justitsministeriet påtænker ikke på nuværende tidspunkt at iværksætte yder-

ligere tiltag i den forbindelse.  
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