
Prioriteringsskema – Budget 2019 

Lb. Nr. SOU-E-101 

Effektiviseringsforslag vedr. Aktindsigter 

Udvalg: Flere udvalg 

Center: Center for Familie, Social & Beskæftigelse 

Funktion: xx.xx.xx (eksempel 06.45.51) 

Der er i de senere år oplevet en stigning i antallet af aktindsigter, hvorved der er 

forbundet et stort administrativt arbejde. Der er jf. ”Bekendtgørelsen om betaling 

for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen”, 

mulighed for at tage betaling for udlevering af dokumenter i forbindelse med 

aktindsigter og for udlevering af dataudtræk og databeskrivelser. 

Forslaget indebærer, at vi fremover opkræver det størst mulige beløb. 

Såfremt forslaget realiseres, forventes der færre anmodninger om aktindsigt, og et 

mindre træk på det administrative personale på de områder, der i dag behandler 

klager. 

Det samlede potentiale er opgjort til 50.000 kr. årligt, som efterfølgende fordeles 

på de berørte centre. 

Betaling for udlevering af dokumenter ved meddelelse af aktindsigt 

§ 1. Som betaling for dokumenter, der i papirkopi udleveres efter anmodning om

aktindsigt i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, kan myndigheden mv. 

opkræve 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side, jf. dog §§ 2-4. 

Stk. 2. Udleveres dokumenterne elektronisk, kan myndigheden mv. opkræve 100 kr., 

hvis der udleveres mere end 100 sider, jf. dog §§ 2-4. 

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også i tilfælde, hvor der meddeles aktindsigt 

i videre omfang, end loven forpligter til, jf. lovens § 14. 

§ 2. Der kan ikke kræves betaling første gang, der udleveres dokumenter til den

pågældende ansøger, når 

1) betalingen for udlevering af dokumenterne er mindre end 100 kr., eller

2) den, der får udleveret dokumenterne, anmodes om en udtalelse til brug ved sagens

behandling.

Stk. 2. Der kan ikke kræves betaling, når dokumenterne udleveres i henhold til lovens §

8.1 

1 Lov om offentlighed i forvaltningen § 8: Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de 

undtagelser, der er nævnt i §§ 19-29 og § 35, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder 

dog ikke, i det omfang de hensyn, der er nævnt i §§ 31-33, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med 

afgørende vægt taler imod. 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

EFFEKTIVISERING 



Prioriteringsskema – Budget 2019 

§ 3. Hvis der ved lov eller i henhold til lov er fastsat højere betaling for udlevering af et

bestemt dokument, opkræves dette beløb. 

§ 4. Hvis udlevering af et dokument på grund af dettes størrelse eller format mv.

forudsætter andet end sædvanlig udskrivning, fotokopiering eller scanning, opkræves 

der betaling svarende til de faktiske omkostninger forbundet med udleveringen. 

Betaling for udlevering af dataudtræk og databeskrivelser 

§ 5. Bestemmelserne i §§ 1-4 finder tilsvarende anvendelse for udlevering af en

sammenstilling af oplysninger (dataudtræk), jf. lovens § 11, og en databeskrivelse, jf. 

lovens § 12, i det omfang udleveringen indebærer udskrift eller kopiering af dokumenter. 

Stk. 2. En myndighed kan ved udlevering af dataudtræk i databaser, som føres af 

andre end den pågældende myndighed, opkræve de omkostninger, som myndigheden 

skal betale for at få foretaget udtrækket. 

(i 1.000 kr. og 2019 priser) 

- : Merindtægt/mindreudgift

+ : Mindreindtægt/merudgift
2019 2020 2021 2022 

Udgift -50 -50 -50 -50

Indtægt 

Nettovirkning -50 -50 -50 -50

Det er en forudsætning, at der laves klare procedure for, hvordan betalingen 

indkræves.  

2019 2020 2021 2022 

Budget før 

Budgettilpasning 

0 0 0 0 

ØKONOMI 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 


