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Kære Johny Noer
I e-mail af 3. juni 2010 har du med henvisning til offentlighedslovens § 8, nr.
3 anmodet om aktindsigt i de dokumenter (selvstændige, færdige skriftlige
indlæg) som i løbet af udvalgets videre arbejdsgang er udarbejdet for at bringe lys over f.eks. spørgsmålet om ægteskabsstiftelsen som ’en fortsat folkekirkelig handling’, eller lignende dokumenter, der er udarbejdet for at bringe
faglig klarhed over f.eks. formuleringen af de forskellige ritualforslag samt
enhver form for indhentet eller selvstændig udarbejdet oplysende ’bevisførelse’ f. eks omkring de præsters stilling, der af samvittighedsgrunde ikke kan
medvirke ved kirkelige homovielser.
Med din e-mail var vedhæftet Det profetiske nr. 0337, Prøven (Homovielser
nr. 6). Udvalget vil blive orienteret om din henvendelse
Den bestemmelse i offentlighedsloven, du henviser til har følgende ordlyd:
§ 8. Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelsen i § 7 interne arbejdsdokumenter, som
foreligger i endelig form, når
• 1) dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse,
• 2) dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har
haft pligt til at notere efter bestemmelsen i § 6,
• 3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at
tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, eller
• 4) dokumenterne indeholder generelle retningslinier for behandlingen af bestemte
sagstyper.

§ 8 er placeret i lovens kapitel 3 om undtagelser fra retten til aktindsigt. Det
fremgår af indledningen til § 8, at anvendelsesområdet for bestemmelsen er
en myndigheds interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form.

I den anledning kan jeg oplyse, at der ikke findes selvstændige dokumenter i
endelig form, der er udarbejdet i udvalget med henblik på tilvejebringelse af
bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske
omstændigheder.
Din anmodning om aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 8, nr. 3 kan
derfor ikke imødekommes.
Endelig skal jeg anerkende modtagelsen af din e-mail af 7. juni 2010 med
den vedhæftede artikel, Det profetiske nr. 0338, Kirkens kryben for kejseren
(Homovielser nr. 7). Udvalget vil blive orienteret herom.

Med venlig hilsen
Marjun Egholm
Chefkonsulent
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