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Høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af offentlighedsloven 

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser sender hermed 

vedlagte udkast til bekendtgørelser i høring: 

 Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse selskaber på Ministeriet for 

Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område fra lov om 

offentlighed i forvaltningen. 

 Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af godkendte innovationsmiljøer på 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område 

fra lov om offentlighed i forvaltningen. 

 Udkast til bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt på Ministeriet for 

Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område. 

 

Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse selskaber på Ministeriet for 

Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område fra lov om 

offentlighed i forvaltningen og udkast til bekendtgørelse om undtagelse af 

godkendte innovationsmiljøer på Ministeriet for Forskning, Innovation og 

Videregående Uddannelsers område fra lov om offentlighed i forvaltningen. 

Udkastene til bekendtgørelser er en udmøntning af bemyndigelsesbestemmelserne i 

§ 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i 

forvaltningen (offentlighedsloven). 

 

Ifølge bestemmelserne kan ministeren for forskning, innovation og videregående 

uddannelser efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at 

offentlighedsloven ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber. 

 

Visse selskaber foreslås undtaget fra offentlighedslovens anvendelsesområde, fordi 

de ikke udøver forvaltningsvirksomhed, og fordi deres kommercielle virksomhed i 

altovervejende grad udøves på et konkurrenceudsat marked. Det kan derfor være til 

skade for selskabet og konkurrencen på området, hvis der er mulighed for, at 

konkurrenter via aktindsigt kan få adgang til oplysninger om virksomhedens 

udviklingsplaner, potentielle kunder, økonomiske forhold m.v. 

 

Enkelte selskaber er godkendt som innovationsmiljøer efter lov om teknologi og 

innovation. Selskabernes aktivitet som godkendt innovationsmiljø består primært i 

på statens vegne at træffe afgørelse om at medfinansiere nye 

iværksættervirksomheder. Det kan være til skade for en ny iværksættervirksomhed, 

hvis offentligheden, herunder konkurrenter, via et godkendt innovationsmiljø kan 

få indsigt i behandling af forretningsplaner, oplysninger om fortrolig knowhow, 
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mulige patenter, privatøkonomiske forhold og lignende oplysninger, der indgår i 

vurdering af finansieringsgrundlaget. 

 

Udkast til bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt på Ministeriet 

for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område 

Udkastet til bekendtgørelse er en udmøntning af bemyndigelsesbestemmelserne i § 

36, stk. 4, i offentlighedsloven og § 16, stk. 5, i forvaltningsloven. 

 

Ifølge bestemmelserne kan ministeren for forskning, innovation og videregående 

uddannelser fastsætte regler om, hvilken myndighed der skal træffe afgørelse i en 

sag om anmodning om aktindsigt. Sådanne regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 

1260 af 16. december 2011 om afgørelse i sager om aktindsigt på Ministeriet for 

Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, som udkastet er en 

opdatering af. 

 

Begrundelsen for at lade styrelserne træffe afgørelse i sager om aktindsigt er, at 

langt de fleste udvalg m.v. på ministeriets område ikke har selvstændige juridiske 

kompetencer til at kunne træffe afgørelser i sager om aktindsigt. Styrelserne er 

derimod vant til at behandle sager om aktindsigt i styrelsernes egne sager. 

 

Der er således alene tale om, at kompetencen til at træffe afgørelse i en sag 

henlægges til en styrelse. Styrelserne skal i vurderingen af den enkelte anmodning 

om aktindsigt fortsat følge reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven. 

 

For så vidt angår muligheden for at klage over styrelsernes afgørelse i en sag om 

aktindsigt, følger klageadgangen hovedreglen om, at hvis adgangen til at klage 

over udvalgets m.v. afgørelse i den sag, der søges aktindsigt i, er afskåret, er 

adgangen til at klage over styrelsens afgørelse om aktindsigt ligeledes afskåret. 

 

Eventuelle bemærkninger til udkastene bedes sendt til undertegnede på 

jsc@fivu.dk senest torsdag den 11. december 2013. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jesper Schaumburg-Müller 

Chefkonsulent 
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