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Transport- og Bygningsministeriets åbenhedspolitik
Transport- og Bygningsministeriet skal skabe grundlaget for og sikre gennemførelsen af transport- og bygningsministerens, regeringens og Folketingets
transport- og bygningspolitik.
Bygninger, veje og jernbaner danner rammen om alle danskeres hverdag og
mobilitet. Høj mobilitet og god infrastruktur er en forudsætning for et velfungerende moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser. Det
samme er velfungerende rammer til de offentlige arbejdspladser.
Mobilitet og gode fysiske rammer sikrer frihed og livskvalitet for den enkelte.
Begge dele er nødvendige for et velfungerende arbejdsmarked og et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det skal være let for borgerne at komme på arbejde og
kombinere arbejds- og fritidsliv. Tidssvarende bygninger og offentlige arbejdspladser skal skabe rammen om arbejds- og fritidsliv. Virksomhederne skal let
kunne transportere deres varer.
Transport- og Bygningsministeriet skal sikre mobilitet og byggeri, der skaber
værdi. Transport- og Bygningsministeriet skal forene målet om høj mobilitet
med målene om en effektiv transportsektor, en effektiv byggesektor, en sikker
trafikafvikling, velfungerende offentlige arbejdspladser og hensyntagen til miljøet. Mobilitet og byggeri indebærer samtidig omkostninger i form af støj, forurening og ulykker, som skal begrænses mest muligt.
Transport- og Bygningsministeriets forvaltning og øvrige virksomhed er i vidt
omfang meget borgernært med stor betydning for den enkeltes hverdag. Ministeriet lægger på den baggrund vægt på at sikre åbenhed i forhold til ministeriets løbende arbejde med de enkelte sagsområder samt offentlighedens muligheder for at komme i kontakt med relevante medarbejdere og myndigheder på
ministeriets ressortområde. I det følgende skitseres de vigtigste adgange for
offentligheden til at følge ministeriets arbejde:
1. Ministeriets hjemmeside
Det er Transport- og Bygningsministeriets politik, at det skal være muligt for
offentligheden at finde væsentlig information vedrørende ministeriets virksomhed på ministeriets hjemmeside, www.trm.dk.
På hjemmesiden kan du finde information om alt fra Transport- og Bygningsministeriets strategi, mission og vision, politiske aftaler og lovstof, til ministeri-
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ets organisation, ministeriet som arbejdsplads, finansielle regnskaber m.v. På
hjemmesiden kan du også finde kontaktinformationer til såvel Transport- og
Bygningsministeriets departement som til styrelser, institutioner og selskaber
på ministeriets område.
De informationer, som du kan finde på Transport- og Bygningsministeriets
hjemmeside, opfylder endvidere ministeriets forpligtelse til efter offentlighedslovens § 17 at udøve aktiv informationspligt om ministeriets virksomhed. Du
kan også finde ministeriets retningslinjer for den aktive informationspligt på
hjemmesiden.
2. Henvendelser til ministeriet
Du er velkommen til at skrive til Transport- og Bygningsministeriet med
spørgsmål eller andet, som du ønsker at gøre Transport- og Bygningsministeriet opmærksom på. Transport- og Bygningsministeriets e-mailadresse er:
trm@trm.dk. Vi vil behandle din henvendelse hurtigst muligt. Du kan også
ringe til ministeriet på tlf. nr.: 41712700.
Pressen kan kontakte Transport- og Bygningsministeriets presseenhed via
http://www.trm.dk/da/ministeriet/information-til-journalister-og-presse
Alle henvendelser fra pressen vil blive behandlet hurtigst muligt. På Transportog Bygningsministeriets hjemmeside kan du også finde pressekontakt hos
Transport- og Bygningsministeriets styrelser.
3. Adgang til aktindsigt
Transport- og Bygningsministeriet er som forvaltningsmyndighed omfattet af
lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).
Det betyder som udgangspunkt, at enhver kan anmode om at få indsigt i de akter, som ministeriet er i besiddelse af, og som er anvendt i den løbende administrative sagsbehandling. Dette udgangspunkt følger af offentlighedslovens § 7.
Transport- og Bygningsministeriet kan dog i en række situationer undlade at
udlevere akter, selv om der er anmodet om aktindsigt i dem. Det er f.eks. muligt at undtage lovforberedende sager og interne dokumenter fra aktindsigt,
ligesom det er muligt at undtage konkrete oplysninger fra et dokument, f.eks.
forretningsfølsomme oplysninger. Disse undtagelsesmuligheder fremgår af
offentlighedslovens §§ 19-35.
Når du sender en aktindsigtsanmodning til Transport- og Bygningsministeriet,
vil ministeriet besvare din henvendelse hurtigst muligt inden for de tidsfrister,
der er fastsat i medfør af offentlighedslovens § 36.
En sag indeholder ofte mange aspekter, og det er ikke sikkert, at alt materiale
vedrørende en given sag har din interesse. Det er derfor ofte en god idé så vidt
muligt at afgrænse din aktindsigtsanmodning tidsmæssigt og emnemæssigt til
de oplysninger/dokumenter, som du reelt ønsker indsigt i. Endvidere vil det
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ofte være en god idé at gå i dialog med Transport- og Bygningsministeriet om,
hvilke dokumenter/oplysninger der har din interesse, således at ministeriet
kan vejlede dig om gøre aktindsigtsanmodningen så konkret som muligt.
Dette vil sikre dig den hurtigst mulige sagsbehandlingstid, ligesom du undgår
at modtage materiale, som alligevel ikke har din interesse.
Eksempel på, hvordan en aktindsigtsanmodning kan konkretiseres til gavn for
ministeriets mulighed for at svare hurtigt og til gavn for din udsigt til kun at
modtage relevant materiale:
Generel/bred aktindsigtsanmodning:
”Jeg anmoder om aktindsigt i alle ministeriets dokumenter fra
de seneste år om billetpriser i den kollektive trafik.”
Konkret/afgrænset aktindsigtsanmodning:
”Jeg anmoder om aktindsigt i ministeriets korrespondance med
DSB fra første kvartal 2015 om rabatordninger for studerende og
pensionister.”

4. Folketingets hjemmeside
Folketingets behandling af alle ministeriets lovforslag kan følges på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk). Her kan du for hvert enkelt lovforslag følge de
enkelte led i lovbehandlingen, herunder forhandlinger ved Folketingets tre
behandlinger i folketingssalen, udvalgsbehandlingen m.v.
På Folketingets hjemmeside kan du endvidere følge ministeriets samarbejde
med Transport- og Bygningsudvalget, herunder transport- og bygningsministerens svar på udvalgsspørgsmål, samråd, forespørgsler m.v.
5. Høringsportalen.dk
Transport- og Bygningsministeriet hører offentligheden over udkast til nye
regler, f.eks. udkast til lovforslag og bekendtgørelser, på ministeriets område,
inden de sættes i kraft. Du har derfor altid mulighed for at kommentere på ministeriets udkast til nye regler og give dine synspunkter til kende ved at sende
et høringssvar, når regeludkastene er i høring. Du kan følge med i ministeriets
høringer over nye regeludkast på Høringsportalen.dk.
6. Retsinformation
På Retsinformation kan du via den såkaldte ministerieindgang få indblik i alle
gældende regler, herunder både gældende love og bekendtgørelser, på Transport- og Bygningsministeriets område.
Se www.retsinformation.dk/Forms/R0300.aspx.
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