Indsigt i en sag – Aktindsigt eller tilladelse efter Arkivloven
Her er reglerne for tilladelse efter Arkivloven beskrevet
 Arkivloven (Lov nr. 1050 af 17. december 2002 med ændringer, kap. 7)
 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den
26. august 2004
Arkivlovens tilgængelighedsfrister
Arkivloven fastsætter frister for, hvornår offentligt arkivmateriale er tilgængeligt. Fristerne gælder, uanset
om arkivmaterialet er afleveret til arkivet eller fortsat ligger hos forvaltningerne i kommunen.
Størstedelen af arkivmaterialet er tilgængeligt efter 20 år. Det materiale, der indeholder oplysninger om
private forhold, er dog først tilgængelige efter 75 år. Det drejer sig om oplysninger om økonomiske,
religiøse helbredsmæssige, seksuelle og politiske forhold.
Tilgængelighedsfristen bliver beregnet fra det år, hvor sagen eller protokollen er afsluttet.
Ansøgning om tilladelse til arkivmateriale der ikke er umiddelbart tilgængeligt.
Ifølge arkivloven kan der søges om tilladelse til at se arkivmateriale, inden det er umiddelbart tilgængeligt.
Hvis arkivmaterialet er afleveret til Stadsarkivet, er det arkivet, der kan givetilladelsen ud fra arkivlovens
tilgængelighedsfrister, og ansøgning sendes derfor hertil. Se kbharkiv.dk/tilladelse
Hvis arkivmaterialet ikke er afleveret til Stadsarkivet, skal ansøgningen sendes til den forvaltning, der har
skabt sagen.
Om der gives tilladelse vil være bestemt af, om formålet med benyttelsen af arkivmaterialet vil kunne
opfyldes, uden at beskyttelseshensynet i forhold til den enkelte borger krænkes.
I de tilfælde, hvor oplysningerne er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, kræves yderligere
samtykke fra Datatilsynet.
Ved forskning i patientjournaler og arkivmateriale med lignende indhold skal der foreligge de nødvendige
godkendelser til projektet fra f.eks. De videnskabsetiske Komiteer eller Sundhedsstyrelsen og/eller
Datatilsynet.
Forskel på tilladelse efter arkivloven og aktindsigt
Når der søges om tilladelse til materiale efter arkivloven enten til formålet slægtsforskning, forskning eller
oplysninger om en selv, vil tilladelsen, hvis den gives, normalt gælde hele sagen, men på bestemte vilkår.
Når aktindsigt søges efter forvaltningsloven skal ansøgeren være part i sagen.
Adgangen til aktindsigt er omfattet af en række undtagelsesbestemmelser, jvf. kap 4, § 12-15.
Aktindsigt efter offentlighedsloven giver ret til indsigt i myndigheders sagsbehandling. Undtagelser herfra
er anført i lovens kap. 3, § 12-14.
Tilladelse til aktindsigt gives uden vilkår og træffes af den myndighed, der har ansvaret for den pågældende
sag.
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Forvaltningslovgivningens aktindsigtsregler eksisterer parallelt med arkivlovens tilgængelighedsregler
samtidig med, at de også supplerer hinanden. Arkivlovens tilgængelighedsregler har således den funktion,
at de giver tilladelse til materiale, der ifølge aktindsigtsreglerne kan være omfattet af
undtagelsesbestemmelser. Det sker ved ansøgning - og efterfølgende tilladelse - til materiale der ikke er
umiddelbart tilgængeligt, efter arkivlovens tilgængelighedsfrister på 20 eller 75 år.
Hvilke love giver mulighed for aktindsigt
Forvaltningsloven (Lov nr. 571 af 19. december 1985 med senere ændringer) giver den
person, der er part i en sag, mulighed for aktindsigt. Loven gælder dokumenter oprettet efter
1. oktober 1964.
Offentlighedsloven (Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen) giver
mulighed for at søge aktindsigt i myndigheders sagsmateriale, der er oprettet efter 1. januar
1971. Undtaget er oplysninger om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, forhold
vedr. statens sikkerhed og myndigheders interne papirer.
Patientretsstillingsloven (Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling med senere
ændringer) giver borgeren ret til aktindsigt i egen patientjournal. Det gælder for manuelt førte
journaler oprettet efter januar 1987, for elektronisk førte journaler dog først fra 1. januar
1994.
Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger) giver
borgeren ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger der databehandles om vedkommende.
Loven trådte i kraft 1. juli 2000.
Arkivloven (Lov nr. 1050 af 17. december 2002 med ændringer med ændringer, § 42) giver
ligesom persondataloven borgeren ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger der er databehandlet om
vedkommende og afleveret til arkiv.
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