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Kære Johny Noer
I e-mail af 20. maj 2010 med bilag (Det profetiske nr. 0335. High Noon!
(Homovielser nr. 4)) har du med henvisning til brev herfra af 26. april 2010
fremsat en fornyet anmodning om aktindsigt.
Du anmoder om aktindsigt i udvalgets drøftelser, som du præciserer til referater fra udvalgets møder.
I brevet af 26. april 2010 blev der med henvisning til offentlighedslovens §
10, nr. 3 meddelt afslag på aktindsigt i sagen om det af ministeren nyligt nedsatte udvalg om ”homo-vielser”, idet retten til aktindsigt ikke omfatter ”dokumenter, der udveksles i forbindelse med at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed”.
Herudover blev det overvejet om, der var grundlag for at udlevere dokumenter efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2.
pkt. Til grund for den overvejelse blev der foretaget en afvejning mellem på
den ene side de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens § 7 og § 10, nr. 3, (Beskyttelsen af en myndigheds løbende interne overvejelser i forbindelse med en beslutningsproces) og
på den anden side den berettigede interesse du må antages at have i, at din
anmodning imødekommes. Ud fra denne afvejning var der ikke grundlag for
at udlevere yderligere dokumenter.
Du anmoder nu om, at der foretages en fornyet afvejning, idet du tror, at en
fornyet afvejning vil give et andet resultat.
Til støtte herfor har du blandt andet anført følgende:
Ved 15. april-mødet med biskopperne har ministeren bl.a. omtalt 'den store
byrde', som hun personligt har oplevet ved denne sag.
Denne tunge byrde, fornemmer jeg, har at gøre med ministerens forudviden
om, hvilke omfattende konsekvenser hele dette foretagende vil få ikke blot for
lovgiverne men for kirkens konstitution og dens 500-årig bekendelsesskrifter.
Ministerens byrde er utvivlsomt forbundet med hendes viden om, at f.eks. Det
anglikanske Verdenssamfund på 70 millioner sjæle er blevet dybt splittet ved
en udløber af samme homosag. Ministeren er vidende om de rystelser, som
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netop har hærget Portugal, der i denne uge blev det sjette europæiske land,
der tillader homovielser... og sidst men ikke mindst er vi en anseelig flok af
landets troende, som ved, at ministeren nu som altid bøjer sig ind under mindretallets byrde. En minoritetsrøst, som - tror jeg - vil blive kvalt, hvis en
ukorrekt vægtangivelse i overvejelserne om aktindsigt anvendes.
I anledning heraf kan jeg oplyse, at referater fra møder i udvalget om folkekirken og registreret partnerskab er interne arbejdsdokumenter og du vil ikke
kunne få aktindsigt i disse referater, jf. offentlighedslovens § 7 og § 10, nr. 3
og ministeriets brev af 26. april 2010.
Om der er grundlag for at udlevere referater efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. skal vurderes ud fra en afvejning mellem på den ene side de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens § 7 og § 10, nr. 3, (Beskyttelsen af en myndigheds løbende interne overvejelser i forbindelse med en beslutningsproces) og på den anden side den berettigede interesse, du må antages at have i, at din anmodning imødekommes. Ud fra denne afvejning er
der ikke grundlag for at udlevere referater.
Det tilføjes, at dine synspunkter om ministerens forudviden og den deraf følgende konsekvens ikke kan føre til et andet resultat.
Derfor kan din anmodning om aktindsigt i referater fra møder i udvalget om
folkekirken og registreret partnerskab ikke imødekommes.
Med venlig hilsen
Marjun Egholm
Chefkonsulent
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