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§ 23. Interne dokumenter

§ 23

Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses
1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående,
2) dokumenter, der efter § 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der
er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for
embedsværkets rådgivning og bistand, og
3) dokumenter, der efter § 25 udveksles i forbindelse med økonomiske
eller politiske forhandlinger eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer.
Stk. 2. Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående,
mister deres interne karakter, medmindre afgivelsen sker af retlige
grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde.
Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med
KL og Danske Regioner fastsætte regler om, i hvilket omfang interne
dokumenter i kommunernes eller regionernes besiddelse skal være omfattet af retten til aktindsigt, når de foreligger i endelig form.
Kapitel 4. Sager inden for strafferetsplejen
Forarbejder mv.
Til stk. 1, nr. 1.
2013-loven: L 144, FT 2012-13, pkt. 3.4.2.1 og pkt. 4.14.1.1 i lovforslagets almindelige
bemærkninger samt de specielle bemærkninger til § 23, stk. 1, nr. 1. Betænkning
nr. 1510/2009, side 507-30 og side 563-80. Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven pkt. 6.1.1-6.1.3.
1985-loven: FT 1985-86, tillæg A, sp. 219. Betænkning nr. 857/1978, side 23 ff., side
44 f., side 178 ff. og side 214 ff.
1970-loven: FT 1969-70, tillæg A, sp. 591 f., tillæg B, sp. 2056 og sp. 2147 f. Betænkning nr. 325/1963, side 51 f.
Til stk. 1, nr. 2.
2013-loven: L 144, FT 2012-13, pkt. 4.14 i lovforslagets almindelige bemærkninger samt
de henvisninger til forarbejder mv., der er indsat under kommentaren til § 24, stk. 1.
Til stk. 1, nr. 3.
2013-loven: L 144, FT 2012-13, pkt. 4.14.1.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger
samt de henvisninger til forarbejder mv, der er indsat under kommentaren til § 25.
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