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Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt
rättssamhälle. En öppenhet i myndigheternas arbete och ärenden skapar en form av garanti för att

myndigheterna handlägger sina ärenden och utövar sin offentliga makt med stöd i lag. Offentlighetsprincipen
förverkligar bland annat allmänhetens krav på rättssäkerhet. I Offentlighet och sekretess behandlas främst
handlingsoffentligheten som möjliggör allmänhetens tillgång till allmänna handlingar som förvaras hos
myndigheterna. Allmänna handlingars offentlighet, som behandlas i boken, kommer främst till uttryck i

tryckfrihetsförordningens 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen från 2009 har ersatt den tidigare gällande
sekretesslagen från 1980-talet. Den nya lagstiftningen, som behandlas i boken, innehåller inte många

materiella ändringar utan är mest ett resultat av redaktionella omarbetningar för att göra lagstiftningen mer
lättöverskådlig och lättillämpad.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda hemliga är offentliga. Du får vara anonym. En skade och
menprövning ska göras. Enligt offentlighetsprincipen ska du som.

Offentlighet Och Sekretess Kurs

Offentlighet och sekretess i tillsynsverksamheten Handlingar som kommer in till Revisorsinspektionen t.ex. 1
tryckfrihetsförordningen TF som är en av våra grundlagar. det i offentlighetslagen eller annan lag har

föreskrivits att handlingen ska vara sekretessbelagd. I Västra Götalandsregionens VGR verksamheter finns
även andra handlingar som omfattas av sekretess till exempel i samband med upphandling. Offentlighets och

sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009 innehåller be stämmelser som kompletterar
tryckfrihetsförordningens be stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar t.ex. Häftad 2019. Den

innebär bland annat att. Kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och. I den här filmen får du
kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. Finns i
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lager.

 

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


