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Sida 1

§86 Ibruktagande av avgifter för handlingar och åtgärder
Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Enligt offentlighetslagen, § 34, är information ur kommunalförvaltningens handlingar
avgiftsfri när uppgifter ur handlingen lämnas muntligt, handlingen läses eller kopieras
hos myndigheten, en handling som lagrats elektroniskt sänds per e-post och när utlämnandet av handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller informera.
Vid begäran om uppgifter som kräver exceptionellt omfattande informationssökning
kan kommunen dock ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna för att ta fram uppgifterna om det inte hör till skyldigheten att ge råd, höra eller informera. För kopior och
utskrifter kan en avgift tas ut som motsvarar de kostnader som myndigheten har för att
lämna ut uppgifterna.
Fullmäktige godkände 14.6.2018 följande föreskrifter som krävs i samkommunens
förvaltningsstadga för att kunna ta i bruk avgifter för utlämnande av handlingar:
§ 115
För utlämnande av ett protokollsutdrag, en kopia eller någon annan utskrift tar samkommunen ut en avgift per sida.
Om det krävs särskilda åtgärder för att få fram en uppgift, tas en fast grundavgift ut
som graderas enligt hur krävande informationssökningen är. För kopior och utskrifter debiteras då utöver den fasta grundavgiften en avgift per sida.
Styrelsen beslutar närmare om grunderna och beloppen för de avgifter som tas ut för
utlämnande av handlingar.
Många kommuner och andra myndigheter kräver numera ofta att samkommunen lämnar uppgifter som är specialdesignade för myndighetens eget bruk och som således
inte fås fram ur de system samkommunen har, utan det krävs manuellt arbete för att
mata in uppgifter till detta speciella dokument.
Enligt samkommunens grundavtal § 17 ska medlemskommunerna faktureras på enahanda grunder och därför har samkommunen gett samma information gällande ex. obligatoriska budget- och bokslutssiffror till medlemskommuner och övriga myndigheter. Denna information ges enligt offentlighetslagen avgiftsfritt. Vill däremot någon
myndighet ha uppgifter som kräver särskilda åtgärder blir de enligt bifogade förslag
avgiftsbelagda.
Bilaga:

Förslag till avgifter för handlingar och åtgärder för Kårkulla samkommun

Förslag:

Styrelsen godkänner bifogade förslag till avgifter för handlingar och åtgärder för Kårkulla samkommun. Avgifterna tillämpas från den dag beslutet vunnit laga kraft.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens
allmänna datanät fr.

Utdragets riktighet intygar:

