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Høringssvar: Undtagelse af selskaber fra lov om offentlig-
hed i forvaltningen mv. 

Erhvervs- og Vækstministeriet har ved mail af 19. november 2013 frem-
sendt høring om udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber 
fra lov om offentlighed i forvaltningen. Akademikerne har følgende be-
mærkninger til udkastet: 
 
Akademikerne har noteret sig, at Offentlighedskommissionen i sin be-
tænkning har tilkendegivet, at der efter kommissionens opfattelse bør 
være mulighed for at undtage offentligt ejede selskaber fra offentlig-
hedsloven, hvis et selskab i altovervejende grad driver virksomhed i 
direkte konkurrence med private virksomheder. Der er i bemærkninger-
ne til lovforslaget fulgt op herpå, idet det bl.a. fremgår, at afgørelsen af, 
om et selskab bør undtages, må bero på en konkret bedømmelse i hvert 
enkelt tilfælde. 
 
Det er Akademikernes vurdering, at der kan være saglige argumenter 
for at undtage visse offentligt ejede selskaber fra offentlighedsloven ud 
fra de overvejelser, som Offentlighedskommissionen har haft. Akademi-
kerne har omvendt noteret sig, at den meroffentlighed, som § 4 i den 
nye offentlighedslov er udtryk for ved sammenligning med den eksiste-
rende lov, blev fremhævet af Regeringen forud for Folketingets vedta-
gelse af den nye lov i foråret 2013.  
 
Set i dette lys finder Akademikerne det problematisk, at Erhvervs- og 
Vækstministeriet, i lighed med en række andre ministerier, nu lægger 
op til, at en række offentlige selskaber ikke skal være omfattet af loven. 
I denne forbindelse skal Akademikerne bede ministeriet oplyse hvilke 
offentlige selskaber, der er omfattet af lovens § 4 inden for ministeriets 
ressort, som ministeriet ikke har aktuelle planer om at undtage fra of-
fentlighedsloven. Eller – sagt på en anden måde: I hvilket omfang vil 
der fsva. offentlige selskaber i realiteten blive tale om meroffentlighed 
inden for ministeriets ressort efter ikrafttrædelsen af den nye offentlig-
hedslov. 
 
Akademikerne opfordrer ministeriet til at genoverveje nødvendigheden 
af at undtage alle de nævnte selskaber – eller om en løsning i stedet 
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Side 2 af 2 kunne være at undtage de dokumenter, som det ud fra et konkurrence-
hensyn kan være problematisk at få offentliggjort.  
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