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Retspolitisk Forening finder det uheldigt, at der med forslaget til ophævelse af 

revisionsbestemmelsen i offentlighedslovens § 44 endnu engang sker udsættelse af en 

bestemmelse, som næppe nogen af forligspartierne bag den politiske aftale af 3. oktober 2012 kan 

have indvendinger i mod. Der er derfor efter foreningens opfattelse ikke nogen væsentlig 

begrundelse for at sammenkæde indførelse af permanent aktindsigt i postlisteordninger med 

revision af øvrige bestemmelser i offentlighedsloven. 

 

Siden vedtagelsen af offentlighedsloven i 1985 har spørgsmålet om aktindsigt i postlister med 

jævnlige mellemrum været rejst uden, at det dog har medført konkrete resultater.  I den forløbne 

periode må det antages, at alle dele af den offentlige forvaltning har indført elektroniske 

postlister. Der skulle således ikke være problemer af strukturel karakter. 

 

Tilbage står således alene afvejningen af de åbenlyse fordele aktindsigt i postlister med 

ressourceforbruget ved etablering og løbende drift, der jf. bemærkningerne s. 4 anslås at ville 

indebære omkostninger i størrelsesordenen 5 mio. kr. til etablering og 25 mio. kr. i løbende drift, 

herunder 1,1 mio. kr. til behandling af yderligere aktindsigtsanmodninger. Hertil kommer 

omkostninger til etablering og vedligeholdelse af it-løsninger. 

 

Foreningen skal derfor henstille, at forslaget ikke vedtages, og at der fremsættes forslag om en 

permanent ordning for aktindsigt i postlister. 

 



Afslutningsvis bemærkes, at det forekommer besynderligt, at den bebudede lovrevision i 

folketingsåret 2018-19 ikke har kunnet gennemføres, når de politiske udmeldinger siden 2013, 

ombudsmandens bemærkninger samt den offentlige debat tages i betragtning. 

 

København, den 17. januar 2019 

 

Bjørn Elmquist Leif Hermann  

Formand  bestyrelsesmedlem 


