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Kirkeministeren har modtaget din e-mail af 19. april 2010 og det medsendte
indlæg ”Den sidste skanse”.
I henvendelsen anmoder du om aktindsigt i sagen om det af ministeren nyligt
nedsatte udvalg om ”homo-vielser”.
I følge offentlighedslovens § 7 er en myndigheds interne arbejdsdokumenter
undtaget fra retten til aktindsigt. Udvalgets interne arbejdsdokumenter er således som udgangspunkt undtaget fra retten til aktindsigt.
Udvalget sekretariatsbetjenes af Kirkeministeriet. Kirkeministeriet udgør i
forhold til udvalget en selvstændig myndighed.
I følge offentlighedslovens § 10, nr. 3 omfatter retten til aktindsigt ikke ”dokumenter, der udveksles i forbindelse med at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed”.
De dokumenter som udarbejdes i anledning af udvalgets virksomhed er dokumenter udarbejdet til internt brug for udvalgets medlemmer. Dokumenterne benyttes af udvalgets medlemmer og cirkuleres ikke til en bredere kreds.
Dokumenterne forefindes i en særskilt sag i Kirkeministeriets journalsystem.
På den baggrund og med henvisning til offentlighedslovens § 7 og § 10, nr. 3
afslår Kirkeministeriet din anmodning om aktindsigt.
Det tilføjes, at der på udvalgets sag er journaliseret en indgående henvendelse til udvalget fra en ekstern person. Henvendelsen er ikke et internt dokument udarbejdet til brug for udvalgets medlemmer. Dette dokument er omfattet af retten til aktindsigt. En kopi af henvendelsen vedlægges.
Ministeriet har overvejet, om der er grundlag for at udlevere dokumenter efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. I
den forbindelse har ministeriet 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 den foretagne afvejning finder ministeriet ikke grundlag for at udlevere yderligere dokumenter.
Kirkeministeriet finder, at sagens dokumenter indeholder oplysninger, som er
omfattet af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 11, stk. 1. Disse oplysninger om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for

sagsforholdet, fremgår af Kirkeministerens pressemeddelelser af henholdsvis
15. og 23. april 2010, som vedlægges.
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