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Offentlighedsloven med kommentarerDen nye offentlighedslov indeholder både præciseringer, udvidelser og
begrænsninger i forhold til den tidligere lov fra 1985.
Ændringer der er betinget af samfundets udvikling i perioden. Myndighederne benytter sig i stadigt større
omfang af digital kommunikation. De offentlige opgaver varetages af et bredere felt af aktører.
Centraladministrationen har opbygget mere fleksible samarbejdsstrukturer mellem departementer og styrelser
m.v., og den overordnede politiske beslutningsproces har ikke længere overvejende sin fokus i regeringens
lovinitiativer. Myndighederne er til for borgernes skyld. Borgerne skal derfor have en mulighed for at
kontrollere, om myndighederne eller mere præcist den enkelte myndighed i en konkret sag eller i en type sager
handler i overensstemmelse med vedtagne politiske mål og midler, således som disse er tilkendegivet i
lovgivningen.
Bogens målgruppe er derfor den interesserede samfundsborger, journalisten og - ikke mindst - myndigheden
og dens medarbejdere, hvis opgave det er at betjene den, der søger om aktindsigt, på en venlig,
imødekommende og set i relation til offentlighedslovens bestemmelser korrekt måde.I bogens hovedafsnit er
offentlighedslovens tekst gengivet på grålig baggrund, medens kommentarerne står på hvid. Disse
kommentarer til støtter sig først og fremmest til Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510 fra 2009 og
på bemærkningerne til lovforslag nr. L 144, Folketinget 2012-2013. Direkte citater fra lovforslagets

bemærkninger er sat i kursiv.Offentlighedslovens enkelte paragraffer er kommenteret af Per Byrge Sørensen.
Kommentarerne støtter sig først og fremmest til Offentlighedskommissionens betænkning fra 2009 og
bemærkningerne til lovforslaget.Per Byrge Sørensen er cand.jur., underviser ved Center for Offentlig
Kompetenceudvikling samt konsulent i offentlig administration og ledelse. Han har tidligere bl.a. været
kommunaldirektør i Maribo og Hvidovre.Se indholdsfortegnelse og forord til bogen
udgave, 1. Kommissionens nedsættelse og sammensætning. Genre: Love. oplag] af Per Byrge Sørensen Paperback (Bog med limet ryg). MP3 er et standard lydformat uden tekst, der kan downloades og afspilles på
en MP3-afspiller, computer, smartphone og tablet. På dansk.
Lave priser og hurtig leverance. Journalisten har per mail spurgt justitsminister Morten Bødskov om
kommentarer til udtalelserne fra 2009. Enter subject keywords Realrenteafgiftsloven: Med kommentarer
(Danish Edition) [Jens Drejer] on Amazon.
735 originale kommentarer fra forarbejderne til lovene i. at offentlighedsloven kan opfylde sin intention om,.
Om bogen ”Offentlighedsloven med kommentarer” indeholder en detaljeret og systematisk gennemgang og
udlægning af den nye offentlighedslovs regler om bl. Udgivet 14/01-2014. 9788757496727 fra forlaget
Jurist- og Økonomforbundet.
Kommentarer med spørgsmål omkring enkeltsager eller med personfølsomt indhold. Beskrivelse: Jurist- og
Økonomforbundets Forlag. Beskrivelse: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
2011. Forfatter: Vogter, John.

