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Offentliggørelse af kommunalbestyrelsers og regionsråds 

beslutninger truffet for lukkede døre  

 

Ankestyrelsen afgav den 26. september 2019 en udtalelse om syv 

kommuners praksis for offentliggørelse af kommunalbestyrelsernes 

beslutninger truffet for lukkede døre. Udtalelsen blev offentliggjort i 

Ankestyrelsens nyhedsbrev fra det kommunale og regionale tilsyn og 

blev fulgt op af en artikel om emnet i Nyt fra Ankestyrelsen: 

 

Læs artiklen her. 

 

I artiklen har vi fremhævet, at vi på baggrund af nyhedsbrevet og 

artiklen går ud fra, at alle kommuner og regioner, der ikke hidtil har 

overholdt bestemmelsen om offentliggørelse i kommunestyrelseslovens 

§ 8, stk. 7, og regionslovens § 10, stk. 2, fremover - med de 

begrænsninger der følger af reglerne om tavshedspligt - så vidt muligt 

offentliggør beslutninger truffet for lukkede døre. 

 

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at det fortsat ikke er alle kommuner, 

der overholder reglerne.  

 

Vi henviser i den forbindelse til en artikel i Danske Kommuner fra 

efteråret 2020. Det fremgår af artiklen, at Danske Kommuner har 

foretaget en gennemgang af praksis for offentliggørelse i alle 98 

kommuner i 2020. Ifølge artiklen er der 47 kommuner, der kun 

offentliggør en overskrift. 

 

Ankestyrelsen vil derfor med dette brev igen gøre opmærksom på 

reglerne på området. 

 

https://ast.dk/tilsynet/artikler/offentliggorelse-af-kommunalbestyrelsers-og-regionsrads-beslutninger-truffet-for-lukkede-dore
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Efter kommunestyrelseslovens § 8, stk. 7, skal en fortegnelse over de 

sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, 

samt en udskrift af beslutningsprotokollen med de begrænsninger, der 

følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt 

offentliggøres. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for 

regioner, jf. regionslovens § 10, stk. 2. 

 

Det er således alene reglerne om tavshedspligt, der kan begrunde, at 

det ikke fremgår af den offentliggjorte sagsfortegnelse, hvad en sag, 

der skal behandles for lukkede døre, drejer sig om. 

 

Det er også kun reglerne om tavshedspligt, der kan begrunde, at 

kommunalbestyrelsens og regionsrådets beslutninger i sager, der er 

behandlet for lukkede døre, ikke offentliggøres i beslutningsprotokollen. 

 

Det er derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt, at der i den 

offentliggjorte sagsfortegnelse og den offentliggjorte 

beslutningsprotokol alene står ”Lukket punkt” eller lignende. 

 

Vi vil om ca. 6 måneder undersøge praksis hos forskellige kommuner 

og regioner på baggrund af det, der er offentliggjort på deres 

hjemmesider. 

 

Ankestyrelsen er opmærksom på, at eventuel manglende 

offentliggørelse ikke nødvendigvis er i strid med lovgivningen, men kan 

skyldes, at der er foretaget en konkret vurdering af, at hel eller delvis 

offentliggørelse vil være i strid med reglerne om tavshedspligt. 

 

Venlig hilsen  

 

Anne Birgitte Hassing  

Ankechef 

 


