RP 40/2007 rd

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att kyrkolagen reslås att den bestämmelse som gäller avgifskall ändras. Till kyrkolagen fogas enligt för- ter som tas ut för kopior av handlingar ändras
slaget en bestämmelse enligt vilken be- på grund av att lagen om offentlighet i mynslutanderätten i fråga om utlämnande av en digheternas verksamhet har ändrats.
handling kan överföras från en kyrklig mynLagen avses träda i kraft så snart som möjdighet på en tjänsteinnehavare. Dessutom fö- ligt.
—————

MOTIVERING
1

Nuläge och föreslagna ändringar

Bestämmelser om tillämpningen av lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999, nedan offentlighetslagen) inom
kyrkoförvaltningen ingår i 25 kap. 8 § 1
mom. i kyrkolagen (1054/1993). I kyrkolagen finns dock vissa bestämmelser som
kompletterar offentlighetslagen.
I 25 kap. 8 § 2 och 3 mom. i kyrkolagen
ingår bestämmelser om en förtroendevalds
och en revisors rätt att få uppgifter och handlingar av myndigheterna. I bestämmelserna
föreslås en lagteknisk precisering som inte
påverkar sakinnehållet. Enligt den skall rätten att få uppgifter uttryckligen gälla uppgifter och handlingar som de kyrkliga myndigheterna har.
De bestämmelser i offentlighetslagen som
gäller avgifter som tas ut för utlämnande av
en handling har förnyats genom lag
495/2005, som trädde i kraft i början av oktober 2005. Till 34 § fogades närmare bestämmelser om fastställandet av avgifter för
kopior av handlingar i enlighet med kostnadsmotsvarighetsprincipen. Enligt 25 kap.
8 § 4 mom. i kyrkolagen utfärdar kyrkosty293609

relsen närmare föreskrifter om avgifterna. Eftersom man i offentlighetslagen har tagit in
en detaljerad bestämmelse om grunderna för
avgifter, behövs sådana föreskrifter av kyrkostyrelsen inte längre. I momentet föreslås
däremot en bestämmelse som gäller vilken
myndighet som skall besluta om fastställande
och uttagande av de avgifter som avses i 34 §
i offentlighetslagen. I församlingen skall beslutanderätten innehas av kyrkofullmäktige, i
den kyrkliga samfälligheten av gemensamma
kyrkofullmäktige, i stiftet av domkapitlet och
i kyrkan som helhet av kyrkostyrelsen. Det är
meningen att anvisningar och rekommendationer skall ges till stöd för verkställandet av
den nya bestämmelsen.
Bestämmelser som gäller beslut om att en
handling lämnas ut finns i 14 § i offentlighetslagen. Beslut om att en handling lämnas
ut skall i regel fattas av den myndighet som
innehar handlingen. Det föreslås att till 25
kap. 8 § fogas ett 5 mom. med en bestämmelse enligt vilken beslutanderätten i fråga
om utlämnande av en handling kan överföras
från de kyrkliga myndigheterna på de tjänsteinnehavare som lyder under dem. Från en
myndighet i en församling eller i en kyrklig
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samfällighet kan beslutanderätten överföras i
ett reglemente eller en instruktion, från domkapitlet i en arbetsordning och från kyrkostyrelsen i ett reglemente.
2

Propositionens konsekvenser

Propositionen har inga betydande ekonomiska eller andra konsekvenser. Möjligheten
att kunna överföra beslutanderätten i fråga
om utlämnande av en handling underlättar de
förfaranden som hänför sig till utlämnande
av handlingar. Ändringen förutsätter att de
kyrkliga myndigheternas reglementen och instruktioner samt arbetsordningar ses över.

3

Beredningen av propositionen

Propositionen baserar sig på kyrkomötets
förslag. För kyrkomötet har ärendet beretts
av kyrkostyrelsen och det har behandlats i
kyrkomötets lagutskott. Motiveringen till
kyrkomötets förslag har omarbetats till en regeringsproposition vid undervisningsministeriet.
4

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen
På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut
ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 25 kap. 8 § 2—4 mom., sådana
de lyder, 2 mom. i lag 1274/2003 samt 3 och 4 mom. i lag 706/1999, och
fogas till 25 kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 706/1999 och i lag 1274/2003, ett nytt 5
mom. som följer:
25 kap.
Kompletterande stadganden
8§
Offentlighet och sekretess

handlingar som revisorn anser vara nödvändiga för skötseln av revisionsuppdraget.
Beslut om fastställande och uttagande av
de avgifter som avses i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet fattas
av kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige, domkapitlet och kyrkostyrelsen.
I ett reglemente eller en instruktion för en
myndighet i en församling eller i en kyrklig
samfällighet, i en arbetsordning för ett domkapitel och i ett reglemente för kyrkostyrelsen kan beslutanderätten i fråga om utlämnande av en handling överföras från myndigheten på en tjänsteinnehavare som lyder under den.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .

——————————————
En förtroendevald har rätt att av de kyrkliga myndigheterna få sådana uppgifter samt
handlingar för påseende som han eller hon
anser vara nödvändiga i sitt värv, om inte något annat följer av bestämmelserna om sekretess.
En revisor har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av de kyrkliga myndigheterna få de upplysningar och ta del av de
—————
Helsingfors den 15 juni 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen
På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut
ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 25 kap. 8 § 2—4 mom., sådana
de lyder, 2 mom. i lag 1274/2003 samt 3 och 4 mom. i lag 706/1999, och
fogas till 25 kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 706/1999 och i lag 1274/2003, ett nytt 5
mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
25 kap.

25 kap.

Kompletterande stadganden

Kompletterande stadganden

8§

8§

Offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess

——————————————
En förtroendevald har rätt att av myndigheterna få sådana uppgifter samt handlingar för
påseende som han eller hon anser vara nödvändiga i sitt värv, om inte något annat följer
av bestämmelserna om sekretess.

——————————————
En förtroendevald har rätt att av de kyrkliga
myndigheterna få sådana uppgifter samt
handlingar för påseende som han eller hon
anser vara nödvändiga i sitt värv, om inte något annat följer av bestämmelserna om sekretess.
En revisor har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av de kyrkliga myndigheterna få de upplysningar och ta del av de
handlingar som revisorn anser vara nödvändiga för skötseln av revisionsuppdraget.
Beslut om fastställande och uttagande av
de avgifter som avses i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet fattas
av kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige, domkapitlet och kyrkostyrelsen.
I ett reglemente eller en instruktion för en
myndighet i en församling eller i en kyrklig
samfällighet, i en arbetsordning för ett domkapitel och i ett reglemente för kyrkostyrelsen kan beslutanderätten i fråga om utlämnande av en handling överföras från myndigheten på en tjänsteinnehavare som lyder
under den.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———

En revisor har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheterna få de
upplysningar och ta del av de handlingar som
revisorn anser vara nödvändiga för skötseln
av revisionsuppdraget.
Kyrkostyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om de avgifter som tas ut för kopior av en
handling samt för utlämnande av uppgifter i
form av en utskrift eller med hjälp av teknisk
anslutning eller annars i elektronisk form eller på något därmed jämförbart sätt eller i
form av informationstjänst hos en myndighet.

