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Retningslinjer for kommunalbestyrelsens behandling af sager på åbne og 
lukkede møder.

1. Hvordan skal kommunalbestyrelsen behandle sager om 
offentlighed

Når kommunalbestyrelsen behandler sager, skal dette ske for åbne døre. Dette 
er hovedreglen, som findes i kommunalstyrelseslovens § 10, stk.1, som har 
følgende ordlyd. 

Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en sag 
skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens 
beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for 
lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller formanden.

Baggrunden for denne bestemmelse er, at sikre den demokratiske kontrol med 
kommunalbestyrelsens beslutninger. I og med at kommunalbestyrelsens møder 
er offentlige kan borgerne få et indblik i kommunalbestyrelsens virksomhed. Det 
er med til at skabe debat om kommunens forhold og styrelse. Hvis de 
folkevalgte medlemmer i kommunalbestyrelsen behandlede mange  sager for 
lukkede døre, ville det føre til, at det politiske ansvar ville blive svækket. 
Derudover blev der truffet en beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 14. 
november 2017, at der skulle være mere åbenhed i kommunalbestyrelsen.1

Derfor er alle kommunalbestyrelses møder åbne for offentligheden. Der er dog 
undtagelser for hvornår kommunalbestyrelsen kan holde møder for lukkede 
døre. Denne undtagelse skal være begrundet i sagens genstand dvs. hvad 
sagen handler om. Det betyder, at der skal være konkrete og tungtvejende 
grunde til, at en sag skal behandles for lukkede døre i kommunalbestyrelsen.  

2. Hvornår kan dørene lukkes?

Både sagsbehandleren i en afdeling ligesom et medlem af 
kommunalbestyrelsen skal foretage en selvstændig vurdering af, om der er et 
grundlag for at oplysningerne er tavshedsbelagte og sagen dermed skal 
behandles for lukkede døre.

Det er derfor meget vigtigt, at man forholder sig til problemet. Det er strafbart 
efter straffeloven at videregive eller offentliggøre tavshedsbelagte oplysninger. 
Derimod skal den demokratiske proces ikke skades ved at være overforsigtig i 
forbindelse med tavshedsbelagte oplysninger.

1 https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-
referater/?agendaId=252&agendaType=Referat#ØU/KB-
ForslagfraEnhedslistenomstørreåbenhediKommunalbestyrelsen
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Ved en vurdering af, om en sag skal behandles for lukkede døre, skal der være 
en konkret grund til at tro, at behandlingen vil frembringe fortrolige oplysninger. 
En formodning om, at der måske ville dukke nogle fortrolige oplysninger op i en 
sag, vil ikke være tilstrækkelig grund til, at der skal være dørlukning.

Hvis der under et åbent møde skulle opstå en situation, hvor der inddrages 
nogle oplysninger, der er fortrolige og kræver, at man lukker dørene, så kan 
kommunalbestyrelsen fortsætte behandlingen af sagen bag lukkede døre. Dette 
gælder også, hvis kommunalbestyrelsen skal drøfte, hvorvidt en del af sagen 
skal behandles bag lukkede døre jf. kommunalstyrelseslovens § 10, stk. 1, 
3.pkt.

    3. Sager, der skal behandles for lukkede døre

A Forretningsorden

I forretningsordenen er der taget stilling til, at nogle bestemte sager skal være 
lukkede.

Albertslund kommunalbestyrelses forretningsorden § 2 stk. 2 lyder:

Stk. 2. Følgende sager skal, medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde 
bestemmer andet, behandles for lukkede døre:
1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af fast ejendom.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

Denne bestemmelse i forretningsordningen er identisk med § 1, stk.2 i 
Indenrigsministeriets normalforretningsorden.[1]

Bestemmelsen i forretningsordenen er ikke udtømmende. Det betyder, at det 
ikke er de eneste årsager til at dørene kan lukkes til et 
kommunalbestyrelsesmøde.[2] Det betyder dog, at de tre nævnte grupper af 
sager normalt skal behandles for lukkede døre. Under afsnit A nedenfor er 
disse typer af sager beskrevet nærmere. 

Derudover er der andre typer af sager som skal behandles for lukkede døre. 
Det afhænger af, hvad sagen handler om – om sagens genstand er underlagt 
tavshedspligt eller hvor, der kan forventes en tavshedspligt i forhold til 
forvaltningsloven.

Disse typer af sager er sager som indeholder følgende oplysninger: 
 Fortrolige oplysninger 
 Ansættelser og personalesager 
 Alkoholbevillinger 
 Hensyn til offentlige interesser 
 Lokalplaner 
 Overslag og tilbud  vedrørende bygningsarbejder og leverancer 
 Straffesager 
 EU-udbudssager

Under afsnit B nedenfor er de nærmere beskrevet.

[1] Se cirkulære nr. 129 af 1969 om normalvedtægt og normalforretningsorden for primærkommuner.
[2] Jf. Lov om kommunernes styrelse og Normalforretningsorden med kommentarer, 1.udg., 2004 
side 564.
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Endeligt under afsnit C er der et afsnit om forberedelse af sager til politisk 
behandling, og i afsnit D lidt om Statsforvaltningens kompetence. 

A.1. Personlige forhold

Når man kigger i  § 2, stk.1 nr. 1  i Albertslund kommunes forretningsorden så 
skal sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, 
som udgangspunkt behandles for lukkede døre.

Forvaltningsloven giver en god vejledning om, hvilke sager, der er 
tavshedsbelagte for medarbejdere, der har virke i den offentlige forvaltning. 
Dette er også en god vejledning for medlemmer af kommunalbestyrelsen, og 
også vurderingen af, om en sag skal være lukket.

I forvaltningslovens § 27, stk.1, nr.1 er der angivet forskellige hensyn, hvor 
oplysningerne må anses for at være fortrolige. Et af disse hensyn jf. 
forvaltningsloven § 27, stk.1 er:

 enkelt personers forhold, herunder de økonomiske

Disse hensyn begrunder en tavshedspligt i den offentlige forvaltning og derfor 
skal sager, som indeholder sådanne oplysninger behandles for lukkede døre. 

For at fremhæve nogle eksempler på tavshedsbelagte sager, så kan det være 
en borger der har indgivet en ansøgning om kontanthjælp til socialforvaltningen, 
eller om en borger har modtaget specialundervisning, at der er sociale 
problemer i et hjem, eller at en borger har siddet i fængsel, at en borger har 
misbrugsproblemer og lign.

Oplysninger, der har en privat karakter er også tavshedsbelagt.

Det følger også af persondatalovens § 7, at følgende oplysninger om
 race og etnicitet,
 politisk, religiøs og filosofiske overbevisning samt 

fagforeningsmæssige tilhørsforhold
  oplysninger om helbredsmæssige eller seksuelle forhold 

er særlig følsomme og derfor fortrolige og derfor også begrunder en lukket sag.

A.2.1 Køb og salg af fast ejendom

Som udgangspunkt skal sager vedrørende køb og salg af fast ejendom 
behandles for lukkede døre, jf. § 2, stk. 2 i forretningsorden for Albertslund 
Kommunes kommunalbestyrelse.

Hensynene, der gør sig gældende ved behandling af sager om køb og salg af 
fast ejendom, er primært hensynet til de kommunale myndigheders mulighed for 
at disponere økonomisk hensigtsmæssigt og hensynet til, at den enkelte 
borgers personlige og økonomiske forhold ikke gøres til genstand for offentlig 
drøftelse.

Der kan være situationer, hvor flere parter, herunder også kommunen er 
interesserede i at købe en ejendom. Argumentet er her, at hvis oplysningerne 
bliver røbet til uvedkommende, så vil det forringe kommunens 
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forhandlingsposition, og derfor er der et grundlag for at behandle sagen for 
lukkede døre.

Er der ikke en risiko for forringelse af kommunens forhandlingsposition f.eks. 
fordi en grund har været til salg over længere tid, og det således må lægges til 
grund, at der ikke er andre interesserede købere end kommunen, så bør sagen 
behandles for åbne døre, medmindre der ved sagens behandling vil blive 
frembragt fortrolige oplysninger jf. forvaltningslovens §27 stk. 1 nr. 2 og jf. 
afsnittet ovenfor A.1.

A.2.2. Leje og udleje af fast ejendom

Sager, der vedrører kommunalbestyrelsens beslutninger om leje eller udleje af 
fast ejendom, må sidestilles med sager om køb og salg af fast ejendom.

Det er derfor, de samme hensyn som er gældende, som ved køb og salg af 
ejendom. 

A.3.1 Hensyn til virksomheder

Sager om overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer skal 
som udgangspunkt behandles for lukkede døre jf. § 2, stk. 2, nr.3 i 
forretningsorden for Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse.

Forvaltningsloven § 27, stk.1 nr. 2  beskytter oplysninger om økonomiske eller 
forretningsmæssige forhold i private selskabers eller foreningers interesse. Det 
betyder, at når der skal foretages en konkret vurdering af en sag, der 
omhandler sådanne oplysninger, skal den behandles fortroligt og bag lukkede 
døre.

Formålet med bestemmelsen er at beskytte oplysninger om virksomhedens 
drifts- og forretningsforhold, således at uvedkommende ikke får oplysninger, der 
kun vedrører virksomhedens interne forhold.

For eksempel i sager om miljø- og spildevandsgodkendelse må det vurderes, 
om der er oplysninger, der kræver, at sagen bliver behandlet for lukkede døre.

Det er en betingelse, at der efter en konkret vurdering må antages at være en 
nærliggende risiko for at påføre vedkommende, som oplysningerne vedrører, et 
økonomisk tab.2 Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, er der ikke noget til 
hinder for at offentliggøre oplysningen.

Ved vurderingen af, om oplysninger af virksomheder skal behandles fortroligt, 
er det nødvendigt at forholde sig til, om der konkret vil være en risiko for, at 
konkurrenter illoyalt ville kunne udnytte virksomhedens forskningsresultater eller 
egentlige produktionshemmeligheder, hvis oplysninger offentliggøres.

Der vil normalt ikke være tavshedspligt ved den endelige kontrakt, medmindre 
kontrakten indeholder oplysninger, der afslører drifts- eller 
forretningshemmeligheder. Hvis det skulle være tilfældet så må der foretages 
en ekstrahering jf. offentlighedslovens § 21, stk. 3. Det betyder at man bliver 
nødt til tage de følsomme oplysninger ud af kontrakten herunder de 
informationer der indeholder drifts- eller forretningshemmeligheder.

2 Jf. Folketingets ombudsmands beretning for 1990, side 276 om aktindsigt i entreprisetilbud til 
offentlig institution.
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Foruden at der ved kontraktforhandlinger vil kunne frembringes 
virksomhedsfølsomme oplysninger, priser eller konkrete opgaver så kan det 
også være kommunens interesse, at sådanne sager behandles for lukkede 
døre, fordi det kan være at kommunen eller forhandlingspartnerne muligvis ikke 
kunne opnå de bedste forhandlingsmuligheder og af denne grund også skal 
behandles for lukkede døre.

B. Sagens genstand er underlagt tavshedspligt

B1. Fortrolige oplysninger

Det afgørende for, om en oplysning må anses for at være fortrolig, er, hvis den 
har en sådan karakter, at den bliver vurderet efter samfundets opfattelse som 
fortrolig. Dermed kan man forlange, at oplysningerne bliver unddraget 
offentlighedens kendskab.

Reglerne efter offentlighedsloven om adgang til aktindsigt, giver en vis 
vejledning om, hvorvidt der er tale om fortrolige oplysninger.

I det omfang at en borger eller journalist har krav på aktindsigt efter 
offentlighedsloven, vil oplysningen i almindelighed ikke være fortroligt dette 
fremgår af hovedreglen i oplysningslovens §7.

Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er
indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ
sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed

Der er en række undtagelser i offentlighedslovens §§19-35. Disse undtagelser 
handler om:

 strafferetsplejen §§19 -21
 ansættelser §22
 interne dokumenter §§23-26
 andre dokumenter § 27
 meddelelse af faktiske oplysninger og ekstern vurdering §28
 meddelelse af interne faglige vurderinger § 29
 oplysninger om private eller drifts- eller forretningsforhold mv.§30 
 oplysninger vedrørende statens sikkerhed eller rigets forsvar §31
 oplysninger om rigets udenrigspolitiske interesser § 32
 af visse oplysninger såsom efterretningsoplysninger §33
 meddelelser om aktindsigt i en del af dokument § 34
 forholdet til tavshedspligt § 35

Følgende eksempler på aktindsigt skal give bedre forståelse for hvornår der kan 
gives en aktindsigt og hvornår der ikke kan gives aktindsigt.
Der kan gives aktindsigt i en sag om en borger, der har søgt om byggetilladelse 
eller tilskud til oprettelse af en institution og i en sag om et pålæg til en borger 
om ophør af forurening. Dette er heller ikke fortrolige oplysninger. Hvis der er 
adgang til aktindsigt i bestemte oplysninger efter offentlighedsloven, kan disse 
oplysninger uden videre behandles åbent på et kommunalbestyrelsesmøde.

Hvis en borger søger om aktindsigt i en anden borgers sag vedrørende 
renovation eller varmebehandling, vil der efter offentlighedsloven ikke være 
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noget til hinder for, at der gives aktindsigt heri. Der vil ikke kunne gives 
aktindsigt i en sag eksempelvis vedrørende restance for manglende betaling af 
renovation eller varme. En sådan oplysning er fortrolig.

Der er dog en undtagelse. Den, som arbejder eller har et virke indenfor den 
offentlige forvaltning har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller ved anden 
bestemmelse er betegnet som fortrolig eller når det i øvrigt er nødvendigt at 
hemmeligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller 
private interesser, jf. forvaltningslovens § 27, stk.1 om den offentlige 
forvaltnings tavshedspligt og jf. straffelovens § 152 og §.152 c-f om uberettiget 
videregivelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger.

B 2.  Ansættelsesager og personalesager

Det følger af Offentlighedslovens § 21, at sager om ansættelse eller 
forfremmelse i det offentlige, er undtaget fra aktindsigt. Det vil sige, at disse 
sager er underlagt tavshedspligt og skal behandles for lukkede døre. 
Baggrunden for bestemmelsen er hensynet til at kunne tiltrække kvalificerede 
ansøgere og hensynet til, at disse beskyttes mod offentliggørelse af deres 
private forhold.

Som udgangspunkt er sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i den 
offentlige tjeneste undtaget fra offentlighedslovens anvendelsesområde jf. 
offentlighedsloven § 21.

Oplysninger, om ansattes rent private forhold, der ikke må offentliggøres er 
f.eks.

 alkoholproblemer
 personalebedømmelser
 sygdom
 sygefravær
 interne familieforhold såsom stridigheder, oplysninger 

om selvmordsforsøg og ulykkestilfælde
 hemmelige telefonnumre og adresser

Derimod oplysninger om rent tjenstlige forhold f.eks. navn på en medarbejder, 
løn eller stilling ( herunder også tidligere stilling), uddannelse og tjenesterejser 
vil som regel være omfattet af aktindsigt jf. offentlighedslovens § 21 stk. 3. Det 
betyder, at disse oplysninger ikke er tavshedsbelagt, og sager herom skal være 
åbne.

En drøftelse af f.eks. en medarbejders overgang til seniorordning vil kunne 
behandles på et åbent møde. Hvis det så skulle komme frem på mødet, at der 
er helbredsmæssige forhold, som er relevante for sagen, så vil det ikke kunne 
drøftes på et åbent møde, og fortsættelsen af drøftelsen vil skulle foregå bag 
lukkede døre.

Sager om forlængelser af åremålsansættelser er ikke fortrolige oplysninger og 
kan dermed drøftes for åbne døre. 

Afskedigelsessager og andre sager, der indeholder oplysninger om ansattes 
rent tjenstlige forhold i almindelighed vil også kunne behandles for åbne døre.
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Får en chef en disciplinær reaktion i form af en advarsel eller derover er, en 
sådan oplysning som udgangspunkt omfattet af oplysningsloven jf. 
offentlighedslovens § 21, stk.3 og dermed undtaget for aktindsigt. Det gælder 
kun for et tidsrum på 2 år efter at den endelige afgørelse herom er truffet.

B 3. Alkoholbevillinger

Sager om alkoholbevillinger indeholder bl.a. oplysninger om ansøgerens 
privatøkonomi samt gæld til det offentlige, som indgår som grundlag i 
vurderingen af, om betingelserne for at give alkoholbevilling er til stede.

På grund af de personlige og økonomiske oplysninger skal sager om 
alkoholbevilling behandles for lukkede døre. 

B 4. Hensyn til offentlige interesser
 
Offentlige interesser kan ligesom hensynet til enkelte borger eller virksomheder
begrunde, at visse sager skal behandles for lukkede døre.

Der kan på den ene side være tale om situationer med interesse for at opnå et
gunstigt forhandlingsresultat for kommunen. 

Kommunen kan være pålagt en offentlig kontrol- eller tilsynsfunktion, hvor
formålet er at gennemføre uanmeldt kontrol eller tilsyn. Det vil falde bort,
hvis den påtænkte kontrol/ tilsyn bliver planlagt for åbne døre i
kommunalbestyrelsen.

Selvom det ikke decideret er nævnt i forvaltningslovens § 27, stk. 1, så antages
det, at hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces efter
omstændighederne også kan begrunde tavshedspligt.3  

Det betyder, at oplysningerne må betragtes som fortrolige, når der er en sag 
med en tidsfrist, og hvor sagen skal behandles og den endelige beslutning i 
sagen er blevet truffet. 

B 5. Lokalplaner 

Kommunalbestyrelsens behandling af lokalplaner vil kun undtagelsesvist kunne 
behandles for lukkede døre. 

Hvis der foreligger konkrete risici for, at nogen ville kunne spekulere mod 
kommunen, vil sagen kunne behandles for lukkede døre.

Hvis der er nogen, der med viden om kommunens planmæssige overvejelser 
f.eks. ville opkøbe jord, som indgår i kommunens planer, eller på anden måde 
disponere for at umuliggøre planens gennemførelse eller for at presse priserne 
op til skade for kommunens økonomi, vil der formentlig også være grundlag for 
behandling for lukkede dør.

B 6.1 Straffesager

3 Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave, 1999, side 499
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Hvis kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er grundlag for at foretage 
politianmeldelse af en person for f.eks. socialt bedrageri, skal sagen behandles 
bag lukkede døre jf. forvaltningslovens § 27, stk.4 nr. 1.

Selv om kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke er grundlag for at foretage 
en politianmeldelse, så vil alene drøftelsen af de personlige og økonomiske 
oplysninger danne et grundlag for at dørene skal.

Indenrigsministeriet udtalte i en konkret sag, at det forhold, at 
kommunalbestyrelsen skulle afgive en udtalelse over for politiet, der som led i 
en efterforskning havde anmodet om en udtalelse om omfanget af det af 
kommunen førte tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, ikke i sig kunne begrunde, 
at sagen blev behandlet for lukkede døre.4

B 7. EU-udbudssager

Det fremgår af EU´s udbudsregulativ, at udbud ikke må offentliggøres før de er 
fremsendt til kommissionen. Det er Kommunernes Landsforenings og 
Konkurrencestyrelsens opfattelse, at det betyder, at alle sager om EU-udbud 
skal behandles for lukkede døre, hvis de blot indeholder dele af 
udbudsreglerne.

C Forberedelse af sager til politisk behandling

C 1. Sagsbehandleren

Under klargøring af en sag, der skal behandles på et 
kommunalbestyrelsesmøde, skal sagsbehandleren vurdere, om der vil være 
grundlag for at afvige fra hovedreglen om, at sagen skal behandles for åbne 
døre i kommunalbestyrelsen.

Sagsbehandleren, der indstiller sagen til behandling for lukkede
døre, skal lave en kort begrundelse (3-4 linjer). Dette skal anføres i 
dagsordenspunktet under overskrift kommunikation.

Hvis sagsbehandleren, er i tvivl om, hvorvidt en sag skal behandles for lukkede 
døre, kan sagsbehandleren kontakte en af juristerne i ØS HR & Jura og drøfte 
spørgsmålet.
 
Sager, der forventes behandlet for lukkede døre skal have en individuel 
betegnelse, der angiver hvad sagen handler om. Det er ikke tilladt bare at kalde 
det en ”fortrolig sag”. Betegnelsen udformes på den måde, at den ikke 
indeholder fortrolige oplysninger. Et godt eksempel er alkoholbevillinger. Her 
kan man nøjes med at skrive ordet alkoholbevilling på dagsordenspunktet uden 
at beskrive yderligere, hvad punktet indeholde. Kontakt gerne 
udvalgssekretæren ved formalia.

Der kan også foretages en opdeling af sagen, således at en del af sagen 
behandles for åbne døre og en anden del for lukkede døre.

En opdeling kan ske, hvis kommunalbestyrelsen f.eks. skal tage stilling til en 
ændret opbygning af en forvaltning eller institution og samtidig skal træffe 
afgørelse om afskedigelse af personale. Hvis det kræver en vurdering af 
personlige forhold så skal sagen deles i to og kun de personlige forhold skal 
behandles bag lukkede døre. Et andet eksempel er indgåelsen af større 

4 Jf. lov om kommunernes styrelse og Normalforretningsorden med kommentarer, 1. udg. 2004, 
side 564
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kontrakter vedrørende byggeri, hvor udgangspunktet er, at sagen skal 
behandles for åbne døre. Hvis offentlig drøftelse af forskellige tilbud vil forringe 
kommunens forhandlingsmæssige situation, vil denne del af sagen efter en 
konkret vurdering kunne behandles for lukkede døre.
Hvis en opdeling kan foretages, skal denne model vælges fremfor at lukke 
sagen helt.

C 2. Kommunalbestyrelsen

Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen selv, der skal vurdere og beslutte, 
om det er en sag af sådan karakter, at det er nødvendigt at behandle sagen for 
lukkede døre.

Den dagsorden, der er udsendt til mødet, er borgmesterens udkast til 
dagsorden. Ved begyndelsen af mødet kan ethvert medlem tage ordet og 
diskutere hvilke sager, der skal behandles for lukkede døre. Hvis der ingen 
bemærkninger er til dagsordenen, så har man stiltiende godkendt 
kommunalbestyrelsens dagsorden.

Borgmesteren kan ikke pålægge medlemmer tavshedspligt ved at stemple 
dagsordenbilag ”fortroligt” eller ”internt”. Men det kan naturligvis bruges som en 
form for vejledning for det enkelte medlem, som måske ellers ville være usikker 
på, om en oplysning er tavshedsbelagt af hensyn til væsentlig private eller 
offentlige hensyn.

Hvis man er i tvivl, om oplysningerne er belagt med tavshedspligt, bør det 
afklares, fordi man ellers risikerer at blive straffet efter straffeloven, hvis man 
offentliggør tavshedsbelagte oplysninger.

D Statsforvaltningens kompetencer

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunen overholder lovgivningen, der 
særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det ligger indenfor statsforvaltningens tilsynskompetence at vurdere, om det har 
været berettiget for kommunalbestyrelsen at behandle en sag for lukkede døre.
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Tjekliste for kommunalbestyrelsen for åbne og lukkede møder

Huskeregel:
Alle møder i kommunalbestyrelsen er principielt offentlige medmindre der er 
tavshedspligt jævnfør forvaltningsloven, offentlighedsloven,  
kommunalstyrelsesloven samt forretningsordenen for kommunalbestyrelsen i 
Albertslund.

Undtagelserne er i forretningsordenen for kommunalbestyrelsen i Albertslund 
og at ”sagens genstand er underlagt tavshedspligt”.

Hvornår er der tale om lukkede møder:
Der skal foretages en konkret vurdering af sagen genstand. Hvad handler 
sagen om?

Er det:

1. sager, hvor afgørelsen forudsætter bedømmelsen af personlige forhold
Herunder: 

1)  sygdom
2) ansøgere til stillinger
3) alt der involverer cpr-nr. eller andre 

personfølsomme oplysninger såsom tidligere 
straffe etc.

4) alt der vedrører  enkelt personers økonomiske 
forhold

2. sager, der drejer sig om køb og salg af fast ejendom, hvor der fremgår 
priser eller navne på køber/sælger

3. sager, der drejer sig om overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og 
leverancer

Herunder:
1) priser på opgaver
2) konkrete opgaver
3) forretningsmæssige forhold
4) overslag 
5) tilbud
6) potentielle samarbejdspartneres ideer og tilbud
7) potentielle samarbejdspartneres økonomisk 

tilbud 
8) forretningsmæssige forhold

4. sager vedrørende alkoholbevilling

5. sager, der drejer sig om private selskaber eller foreningers interne og 
herunder specielt økonomiske forhold
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6. sager, der drejer sig om kunstnernes og forskeres originale ideer, dette 
omfatter også manuskripter og resultater.

Husk også :

Hvis sagen skal behandles for lukkede døre, så skal der laves en begrundelse 
på 3-4 linjer, som skal anføres på dagsordenen.
Derudover skal der huskes, at der skal foretages en vurdering om en sag efter 
behandling kan åbnes til referat eller at et bilag kan åbnes.


