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Folketingsmedlem Stine Brix (EL) har den 12. oktober 2018 stillet mig følgende 

spørgsmål, nr. S 110, som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

 

Hvad er ministerens holdning til at lade de relevante offentlige selskaber under 

ministerens ressortområde omfatte af offentlighedsloven? 

 

Svar: 

Vedkommende minister kan i medfør af offentlighedsloven fastsætte regler om, at loven 

ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne offentligt ejede selskaber. I 

bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at det forudsættes, at bestemmelsen 

navnlig finder anvendelse i forhold til offentligt ejede selskaber, der ikke udøver 

forvaltningsvirksomhed, og som udøver virksomhed, der i altovervejende grad er 

konkurrenceudsat. 

 

Kulturministeriet har på den baggrund undtaget fire selskaber fra offentlighedsloven, 

jf. bekendtgørelse nr. 1568 af 16. december 2013. Det gælder TV 2 DANMARK A/S, TV 

2 Networks A/S, TV 2 DTT A/S og TV 2 BIB A/S. Det bemærkes at selskaberne TV 2 

Radio A/S og TV 2 News A/S, som begge er nævnt i bekendtgørelsen og i artiklen på 

politiken.dk: »Her er statens selskaber, som offentligheden ikke må få indsigt i«, er 

opløst efter en fusion med TV 2 Networks A/S.  

 

Jeg finder ikke anledning til at ændre bekendtgørelsen. Jeg lægger i den forbindelse 

vægt på, at de nævnte virksomheder ikke udøver forvaltningsvirksomhed i traditionel 

forstand og de vurderes at være konkurrenceudsat.  

 

For så vidt angår statslige selskaber skal jeg endvidere bemærke, at statens 

ejerskabspolitik hviler på grundlæggende principper om åbenhed og gennemsigtighed 

om statens udøvelse af ejerskabet og selskabernes virksomhed. Tilsvarende principper 

afspejles ligeledes i selskabs- og årsregnskabsloven, hvor statslige aktieselskaber er 
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underlagt særlige bestemmelser med henblik på at sikre åbenhed om selskabernes 

økonomi og virksomhed. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at den ansvarlige ejerminister har pligt til at udøve et 

aktivt ejerskab overfor statens selskaber, bl.a. via løbende dialog med selskaberne. 

Offentlighedsloven finder anvendelse på kommunikation mellem selskabet og 

ejerministeriet.   

 

Der er således offentlighed omkring de statslige selskaber generelt, herunder også i 

tilfælde, hvor disse er undtaget fra offentlighedsloven. 
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