
Den nye offentlighedslov, som trådte i kraft 1. januar 2014, indebar en række store 
ændringer i reglerne om aktindsigt. Mindre opmærksomhed har bestemmelserne i 
offentlighedslovens § 6 og § 12 imidlertid fået. Særligt bestemmelsen i 
offentlighedslovens § 6 stiller krav til visse forvaltningsmyndigheders kontrakter 
ved outsourcing af borgerrelaterede opgaver. Bestemmelsen i offentlighedslovens 
§ 12 vedrører udarbejdelse af databasebeskrivelser. Selvom denne bestemmelse 
ikke opstiller et egentligt krav til forvaltningsmyndigheders kontrakter, vil det 
være en god idé at overveje, om bestemmelsen bør udløse egentlige kontraktkrav.

KRAV VED OUTSOURCING AF 
FORVALTNINGSMYNDIGHEDERS 
LOVPLIGTIGE, DVS. BORGER
RELATEREDE OPGAVER – 
OFFENTLIGHEDS LOVENS § 6
Offentlighedskommissionenovervejede
vedændringafoffentlighedslovenom
privatevirksomheder,selvejende
institutionermv.,somefteraftale
udføreropgaverfordetoffentlige,også
skulleværeomfattetafoffentligheds

lovensregler.Detteblevdogikke
tilfældet–menistedetblevderindsat
ennybestemmelseioffentligheds
lovens§6.

Bestemmelsenomfatterdesituationer,
hvorenforvaltningsmyndighedover
laderdettilentredjepart,herunder
virksomhed(somikkeeromfattetaf
offentlighedslovens§§35)atudføre
opgaver,som“efter lovgivningen 

påhviler det offentlige”,dvs.de
situationer,hvorlovpligtigeopgaver
outsources.

Isådannesituationerskalforvaltnings
myndighedensikre,atvirksomheden
“løbende giver oplysninger til 
myndigheden om udførelsen af 
opgaverne”.

Disseoplysningereromfattetafretten
tilaktindsigtefteroffentlighedsloven.

Formåletmedoffentlighedslovens§6
ersåledesatsikreoffentligheden
adgangtil–viaaktindsigthosforvaltnings
myndigheden–atfåindbliki,hvordan
enpågældendevirksomhedmv.
udføreropgaver,somdenerblevet
overladtfraforvaltningsmyndigheden.

Detervæsentligtatfremhæve,atdet
følgerafforarbejdernetil
offentlighedsloven,atbestemmelsen
aleneomfatterborgerrelaterede
opgaver.Dermedomfatter
bestemmelsenikkeopgaver,der
vedrørermyndighedensinterneeller
administrativeforhold,f.eks.
udliciteringafrengøringaf
myndighedenskontorer,
serviceringenafmyndighedens
computersystemeroglignende.
Hvisenudliciteringf.eks.betyder,
ateventuellefejlikommunernes
datasomfølgeafudliciteringen
kanfåbetydningfor
borgerrelateredeydelser,vilder
kunneargumenteresfor,at
kommuneniforbindelsemed
ensådanudliciteringvilvære
forpligtettilatsikre,at
offentlighedslovens§6bliver
overholdtidenne
sammenhæng.

Forvaltningsmyndigheder
skalderforvedoutsourcing,
herunderdelegationaf
borgerrelateredeopgaver,
væreopmærksompå
følgende:

- Derbørværeen
skriftlig aftale eller 
lignendeom,at
tredjepartener

forpligtettilløbendeat
giveoplysningeromudførelseafen
opgave.Detteerforudsati
forarbejdernetiloffentlighedsloven.

- Oplysningerneskalindhentesén 
gang årligt,medmindreopgavens
karakterindebærer,atderbør
indhentesoplysningeroftere,f.eks.
hverthalveår.Dettekunnevære
tilfældet,hvisopgaveneraf
væsentligbetydningfor
offentligheden.

- Derskalaleneindgåsaftalereller
lignendeforborgerrelaterede
opgaver,somoverladestilen
virksomhedmv.efter 1. januar 2014.

- Denenkeltemyndighedharenbred
marginmedhensyntilvurderingen
af,hvilke/omfanget af oplysningerder
skalindhentes.Dererikkekravom
indhentelseafenlængereogdetaljeret
redegørelseomudførelsenafde
overladteopgaver.Dogskalde
oplysninger,derindhentes,i
almindelighedhaveetsådant
omfang,atdegiveretoverblikover,
hvorledesvirksomhedenmv.udfører
deoverladteopgaver,herunderom
virksomhedenleveroptildemere
specifikkeforpligtelseroverforf.eks.
borgerne,dermåttefølgeaf
lovgivningenpådetpågældende
område.

- Myndighedenerikkeansvarligfor
oplysningernes rigtighed.Ved
mistankeom,atoplysningerneer
urigtige,børdetdogfåbetydningfor
denpågældendevirksomheds
adgangtilatfortsættemedatudføre
denpågældendeopgave.Dettebør
reguleresvedaftalen.

- Hensettilatmyndighedens
forpligtelsetilatsikreoplysningerer
relativny,børmyndighedenved
indgåelseafaftalen/udbud
omfattendeborgerrelaterede
opgaverfremhævevirksomhedens
forpligtelseefter§6,idetder
formentligikkeermange
virksomheder,dereropmærksomme
pådennebestemmelse.

Hvisenforvaltningsmyndighed
glemmeratiagttage§6vedaftale
indgåelsevedoutsourcingafopgaver
tilenvirksomhedmv.,antagesdet,at
virksomhedenikkeerforpligtetaf
bestemmelseni§6.Detteskyldes,at
deterforvaltningsmyndigheden–og
ikkevirksomhedenmv.–derersåkaldt
“pligtsubjekt”efterbestemmelsen.Det
erderforogsåtvivlsomt,omen
virksomhedvilværeforpligtettilatgive
oplysningerneefteroffentlighedslovens
§6,såfremtdetalenefremgåraf
kontraktengenerelt,atvirksomheden
vedleveringafsinydelsetilforvaltnings
myndighedenskalopfyldegældende
lovgivning.Underalleomstændigheder
vilderisidstnævntetilfældedermed
hellerikkepåforhåndværesikreten
særskiltprissætningafdennedelaf
virksomhedensopgave.

DATABASEBESKRIVELSER – 
OFFENTLIGHEDSLOVENS § 12
Offentlighedslovenindeholderligeledes
i§12ennyskabelse.Bestemmelseni§
12indebærer,atderfordatabaserskal
udarbejdesen“databasebeskrivelse”,
derkansøgesomaktindsigti.

Bestemmelsenangårdogalene
databaser,somenforvaltnings
myndighedanvenderisagsbehandlingen
elleriforbindelsemedudarbejdelseaf
offentliggjorteanalyser,beregningerog
lignende,dvs.sagsbehandlingsdata
baserogberegningsdatabaser.

Databasebeskrivelsenskalindeholde:

- enbeskrivelseafdetyperaf
oplysninger,derindgåriendatabase,

- hvilketgrundlagoplysningerne
byggerpå,samt

- oplysningerom,hvilkeformater
databasenanvender(f.eks.tekst,tal,
billede),herunderoplysningerom
databasensgrundstrukturog
eksportformater.

Formåletmedbestemmelseneratsikre
offentlighedenskendskabtil,hvordan
denenkeltedatabasegrundlæggende
eropbygget.

Pligtentilatudarbejdedatabase
beskrivelsergældersomudgangspunkt
alenedatabaser,deretablereseller
udviklesefter1.januar2014.Dogskal
derikkeudarbejdesdatabasebeskrivelser,
såfremtudarbejdelsenherafvilindebære
etvæsentligtressourceforbrug.

Databeskrivelseskalialmindelighed
havekarakterafetenkelttekstdokument
ogindeholdeengenerelogkortfattet
beskrivelseaf,hvordandenpågældende
databaseoverordneteropbygget.
Databeskrivelsenskalsåledesikke
nødvendigvishavekarakterafen
itfagligmanualvedrørendeden
pågældendedatabase.

Detfremgårafforarbejderne,at
databasebeskrivelsenskaludarbejdes
afdenpågældendeforvaltnings
myndighedellerleverandørenaf
databasen.Forvaltningsmyndigheden
børderforoverveje,omdetvilvære
hensigtsmæssigtvedindgåelseaf
kontrakterometableringogudvikling
afendatabase,atleverandørenaf
databasenerforpligtettilatudarbejde
heleellerdeleafdatabasebeskrivelsen.

Konsekvenserneafikkeatoverholde
reglernekanblivedyr.Såfremt
forvaltningsmyndighedenikkehar
overholdtreglerneogfåetudarbejdet
databasebeskrivelseniforbindelsemed
etableringenellerudviklingenaf
databaserefter1.januar2014,hvordet
ikkevillehaveindebåretetvæsentligt
ressourceforbrug,vilenforvaltnings
myndighednemligefterfølgendevære
forpligtettilatudarbejdeensådan
databasebeskrivelseuanset
omkostningern
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