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Du har den 31. juli 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
sagsindsigt:

1. Kan forvaltningen bekræfte, at såfremt borgmestre eller 

medlemmer af Borgerrepræsentationen er bekymrede over 

indholdet i forvaltningens faste samarbejder med eksterne aktører 

omkring eksempelvis udbud af undervisningstilbud til skolerne, så 

har de mulighed for at søge sagsindsigt i det skriftlige materiale 

forvaltningen er i besiddelse af om dette, så længe de i øvrigt 

overholder kravene til tavshedspligt overfor offentligheden?

2. Kan forvaltningen oplyse om, hvor mange borgmestre og hvor 

mange medlemmer af borgerrepræsentationen der siden 1. januar 

2022 har søgt om sagsindsigt hos forvaltningen i eksisterende 

skriftligt materiale vedrørende faste samarbejder med eksterne 

aktører omkring udbud af undervisningstilbud til skolerne og 

indholdet af disse tilbud?

Besvarelse

Ad 1)
Kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til sagsindsigt følger af §9 i 
lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven), mens der i 
forvaltningsloven og straffeloven er fastsat regler om tavshedspligt og 
videregivelse af oplysninger.

Det følger af §9, stk. 1 i styrelsesloven, at ethvert medlem af 
kommunalbestyrelsen som led i varetagelsen af sit hverv har ret til at 
gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens 
administration.

Med sagsmateriale forstås alle dokumenter, der vedrører sagen, 
herunder indførsler i journaler, registre og andre fortegnelser. Retten til 
sagsindsigt omfatter også dokumenter, der er undtaget fra offentlighed 
efter lov om offentlighed i forvaltningen, herunder interne notater, 
fortrolige oplysninger m.v.
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Retten til sagsindsigt vedrører alene eksisterende materiale. Det enkelte 
kommunalbestyrelsesmedlem har ikke krav på, at der tilvejebringes nyt 
materiale.

Ud over de begrænsninger, der følger af reglerne om tavshedspligt, er 
der ikke nogen begrænsninger i et kommunalbestyrelsesmedlems 
adgang til at anvende eller videregive information, som medlemmet har 
erhvervet ved benyttelse af retten til sagsindsigt.

Det stillede spørgsmål kan besvares bekræftende.

Ad 2)
Forvaltningen har ikke i 2022 modtaget sådanne anmodninger fra 
hverken borgmestre eller medlemmer af Borgerrepræsentationen.
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