Sagsbehandlingsloven og offentlighedsloven
Landstinget vedtog på forårssamlingen 1994 Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den
offentlige forvaltning (sagsbehandlingsloven), som ændret ved Landstingslov nr. 21 af 30. okt. 1998 (§ 7a, om
sproglig betjening) og Landstingslov nr. 9. af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven,
der trådte i kraft 1. januar 1995) som ændret ved Landstingslov nr. 1 af 31. maj 1999 (aktindsigt i
personalesager).
Sagsbehandlingsloven er i et vist omfang en lovfæstelse af de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger,
der længe har været gældende for forvaltningen. Loven skal medvirke til at forbedre sagsbehandlingen i den
offentlige forvaltning og dermed øge sikkerheden for, at forvaltningens afgørelser bliver lovlige og rigtige.
Sagsbehandlingsloven indeholder bestemmelser om de rettigheder, som en part i en forvaltningssag har, og de
krav der stilles til forvaltningens sagsbehandling. Det væsentligste i loven er bestemmelserne om inhabilitet,
som præciserer hvilke former for interessekonflikter, der bør medføre inhabilitet i forhold til behandlingen og
afgørelsen af en sag, bestemmelserne om vejledning, som fastsætter en pligt for forvaltningsmyndighederne til
at yde borgerne vejledning, bestemmelserne om parters aktindsigt og partshøring, som til dels er en
videreførelse af den hidtil gældende offentlighedslovs bestemmelser, bestemmelserne om begrundelse og
klagevejledning, samt bestemmelserne om tavshedspligt, som præciserer, at alle i den offentlige forvaltning har
tavshedspligt.
Offentlighedsloven er i vidt omfang en videreførelse af den hidtil gældende lov, og indeholder bestemmelser om
borgerens ret til at få aktindsigt i sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning. Nyt i
offentlighedsloven er, at loven nu også indeholder bestemmelser om ret til at se patientjournaler og
bestemmelser om ret til at se oplysninger om en selv, også når man ikke er part i sagen.
Med Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 37 af 19. december 1996 om sagsbehandling og offentlighed i
forvaltningen i A/S Boligselskabet INI, er sagsbehandlingsloven og offentlighedslovens anvendelsesområde
udvidet til også at gælde for INI fra 1. januar 1997 i det omfang boligselskabet træffer afgørelser på
Hjemmestyrets eller en kommunes vegne.
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