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Finansministeren Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg 

J.nr. 126-6 

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 1913 af 13. juni 2008 stillet af 
Ole Sohn. 

Spørgsmål: 

Hvad er ministerens kommentar til oplysninger i DK-nyt den 13. juni 2008, jf. 
begrundelsen om, at arbejdet med større offentlighed i forvaltningen er gået i stå i 
staten sammenlignet med kommunerne f.eks. for så vidt angår arbejdet med åbne 
elektroniske postlister? 

 

Svar: 

Digitaliseringen af den offentlige sektor vil over de næste 5-10 år forbedre og ef-
fektiviserer hele den offentlige sektor, bl.a. vil  borgerne og virksomhederne i lø-
bet af få år få et nyt og bedre overblik over deres mellemværender med det offent-
lige. 

Arbejdet med offentlighed i forvaltningen er efter min mening ikke gået i stå i 
staten. Man kan ikke sætte lighedstegn mellem brugen af åbne elektroniske postli-
ster og offentlighed i forvaltningen. Der arbejdes med flere forskellige løsninger i 
staten, der udnytter digitaliseringen til at skabe større offentlighed i forvaltningen. 
Som eksempel kan jeg nævne, at alle myndigheder i det offentlige er gået sammen 
om at støtte borger.dk, der er omdrejningspunktet for kommunikationen med 
borgerne. På borger.dk vil borgerne bl.a. få mulighed for at oprette en ”Min side”, 
hvor de vil kunne få direkte adgang til  deres mellemværender med det offentlige. 
KL, Danske Regioner og staten har aftalt, at ”Min Side” skal udvikles løbende 
over de kommende år og være færdig i 2012. 

Med venlig hilsen 

Lars Løkke Rasmussen 
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Kommuner er åbne - staten gået i stå   

Når det drejer sig om postlister, er kommunerne godt i gang efter strukturrefor-

men, mens alt er gået i stå i staten  

 
De første elektroniske postlister på nettet blev taget i brug for ti år siden. I dag er 
kommunerne rigtig godt i gang, mens centraladministrationen helt er stoppet med 
postlister på nettet.  
 
Det viser UPDATEs undersøgelse af myndighedernes åbenhed. I løbet af de fire 
år fra en tidligere undersøgelser i 2004 er myndighederne blevet bedre til at hånd-
tere elektronisk sagsbehandling og journalisering. 
 
Der er kommet flere databaser på nettet, men det er stadig få myndigheder, der 
offentliggør databaser. Og når det drejer sig om postlister, er kommunerne godt i 
gang efter strukturreformen, mens alt er gået i stå i staten. 
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Sohn presser på for statslig åbenhed   

At staten halter efter kommunerne, hvad angår åbenhed og postlister, får nu SF 

til at bede Lars Løkke forholde sig til sagen  

af Knud Abildtrup  

 
MK Ole Sohn (SF) stiller nu Finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) et såkaldt 
paragraf 20-spørgsmål: 
 
Hvad er finansministerens kommentar til oplysninger i dknyt d. 13. juni 2008 (se 
nedenstående) om at arbejdet med større offentlighed i forvaltningen er gået i stå i 
staten sammenlignet med kommunerne, ex i forhold til arbejdet med åbne elek-
troniske postlister? 
 
Vil finansministeren arbejde for udbredelsen af princippet om åbne elektroniske 
postlister i staten på linje med hvad man gør i stadig flere danske kommuner?  
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