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1 Inledning  

Öppenhet och handlingsoffentlighet är starka nordiska traditioner som en del av 
samhällssystemets värderingar. Världens första reglering av handlingsoffentligheten, 
1766 års Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryckfriheten, har 
huvudsakligen sina rötter i den nordiska historien. Bakgrunden till regleringen var 
den tidens upplysningsideologi som kom till uttryck på olika sätt i olika länder. 
Handlingsoffentligheten hade redan då ett organiskt samband med speciellt 
yttrandefriheten. Nyckelpersonen i bakgrunden till utformningen av tryckfrihets-
förordningen var Anders Chydenius, vid den tiden verksam som predikant och 
kaplan i Nedervetil i Finland, som deltog i arbetet vid Sveriges riksdag.1 

De nordiska länderna har även haft en stor betydelse för att få regleringen av 
handlingsoffentligheten att rota sig som en del av de europeiska värderingarna och 
Europeiska unionens verksamhet. I den här artikeln beskrivs utvecklingen av 
öppenheten i Europeiska unionen och de nordiska ländernas inverkan på denna 
utveckling. I artikeln beskrivs först den historiska bakgrunden till EU:s reglering av 
handlingsoffentligheten och de nordiska ländernas roll som främjare av öppenhet. 
Därefter behandlas den senaste tidens utvecklingsgång och slutligen de öppenhets-
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* Veera Kojo arbetar som regeringssekreterare vid kommunikationsministeriet. Liisa Leppävirta arbetar 
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edistäminen Suomen EU-puheenjohtajakaudella” som publicerats i Defensor Legis 1/2020, s. 98–105.  
1 Juha Manninen, The World’s First Freedom of Information Act: Anders Chydenius’ Legacy Today. 
Anders Chydenius Foundation 2006, s. 22–24. 
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åtgärder som vidtagits under Finlands EU-ordförandeskap som avslutades i 
december 2019.  

2 Den historiska bakgrunden till regleringen av handlingsoffentligheten  

2.1 Introduktion 

Historien bakom regleringen av handlingsoffentligheten binder samman Finlands 
och Sveriges traditioner, fastän lagstiftningsutvecklingen i Sverige och i Finland 
ställvis gick åt olika håll med åren, men efter mitten av 1900-talet närmade ländernas 
utvecklingslinjer sig varandra igen.2 Danmarks första reglering om allmän 
offentlighet är från år 1970.3 Även denna lagstiftning baserar sig på Sveriges 
exempel.4 Av de nordiska länder som inte hör till EU är också Norges första lag om 
handlingsoffentlighet från år 1970 och Islands från år 1996.5 Speciellt från ett 
europeiskt perspektiv står det klart att de nordiska länderna har varit pionjärer med 
avseende på regleringen av handlingsoffentligheten.  

I EU sträcker sig rötterna för regleringen av handlingsoffentligheten till 1980-
talet, men det dröjde flera år innan rätten till handlingar började anta formen av en 
medborgarrättighet i EU.6 Den egentliga diskussionen om skapandet av EU:s 
reglering av handlingsoffentligheten inleddes i samband med förhandlingarna om 
Maastrichtfördraget. Redan då i den deklaration som gavs i fördraget betonades 
öppenhetens betydelse för att stärka demokratin hos EU:s institutioner och öka 
förtroendet.7 Danmark kan i viss mån anses ha haft en stor betydelse för inledandet 
av diskussionen om ökad öppenhet i EU när Danmark förkastade Maastricht-
fördraget i en folkomröstning. I undersökningar har röstningsresultatet kopplats 

___________________________________________________________________ 
2 Om utvecklingen av Finlands lagstiftning se Timo Konstari, Asiakirjajulkisuudesta hallinnossa: tutkimus 
yleisten asiakirjain julkisuudesta hallinnon kontrollivälineenä. Suomalainen Lakimiesyhdistys 1977. 
3 Oluf Jørgensen, Offentlighed i Norden. Offentlige eller hemmelige dokumenter og data: Sammenligning 
af retsregler for acces i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og internationale regler. Nordicom 2014, 
s. 24. 
4 Betænkning om Offentlighedsloven Afgivet af Offentlighedskommissionen nr. 1510/2009, s. 107. 
5 Jørgensen 2014, s. 11. 
6 Deirdre Curtin – Herman Meijers, Principle of Open Government in Schengen and the European Union: 
Democratic Retrogression. Common Market Law Review 32(2) 1995, s. 417 och Maarten Hillebrandt – 
Deirdre Curtin – Albert Meijer, Transparency in the EU Council of Ministers: An institutional analysis. 
European Law Journal 20(1) 2014, s. 9.  
7 Steve Peers, From Maastricht to Laeken: the Political Agenda of Openness and Transparency in the 
European Union, i verket Veerle Deckmyn (ed.), Increasing Transparency in the European Union? 
European Institute of Public Administration 2002, s. 8.  
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samman med framför allt bristerna i EU:s öppenhet och demokratiska legitimitet.8 
Efteråt och i synnerhet vid Europeiska rådets möten i Birmingham, Edinburgh och 
Köpenhamn gjordes utfästelser för att öka öppenheten. Kommissionen utförde 
därefter nödvändigt utredningsarbete och utfärdade två meddelanden om hur öppen-
heten kan ökas.9 På meddelandena följde rådets och kommissionens procedurregler 
som innehöll grundläggande principer för offentligheten för dessa institutioners 
handlingar.10 Vid tolkningen av procedurreglerna hade EU-domstolens avgöranden 
en betydande roll. Dessa avgöranden var principiella till karaktären och de hade en 
central roll i utvecklingen av regleringen.11 Även Europeiska ombudsmannen12 hade 
en viktig roll, och ombudsmannainstitutet är likaså i hög grad en nordisk importvara 
i det europeiska förvaltningssystemet.  

I Amsterdamfördraget togs ett betydande rättsligt steg framåt med tanke på 
stärkandet av öppenheten i och med att man i fördraget skrev in en uttrycklig 
rättsgrund för utfärdande av rättsligt bindande lagstiftning om handlingsoffentlighet. 
Regleringen av handlingsoffentligheten vid unionens institutioner antogs slutligen i 
juni 2001 och den har tillämpats sedan december 2001.13 Förhandlingsfaserna som 
gällde förordningen har beskrivits som utmanande.14 Efter att förordningen antogs 
har kommissionen lagt fram två förslag till ändring av förordningen. Det första 
förslaget som lades fram år 2008 gällde innehållsmässiga ändringar i förordningen 
och det andra förslaget som lades fram år 2011 gällde utvidgning av förordningens 
institutionella tillämpningsområde.15 Kommissionen har dragit tillbaka dessa förslag 

___________________________________________________________________ 
8 Se t.ex. Ian Harden, The Revision of Regulation 1049/2001 on Public Access to Documents. European 
Public Law 15(2) 2009, s. 239.  
9 Peers 2002, s. 9–10 samt kommissionens meddelande, Public access to the Institutions’ documents, 
COM(93) 191 final, 5.5.1993 och kommissionens meddelande, Openness in the Community, COM(93) 
258 final, 2.6.1993.  
10 Code of conduct concerning public access to Council and Commission documents, 93/730/EC, 
31.12.1993. 
11 Se t.ex. T-194/94, John Carvel och Guardian Newspapers Ltd mot Europeiska unionens råd och T-
105/95, WWF mot kommissionen samt Peers 2002, s. 14.     
12 Peers 2002, s. 14–15.  
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens 
tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. 
14 Peers 2002, s. 16 och 25.  
15 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, KOM(2008) 229 slutlig, 30.4.2008 och 
kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 
1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, 
KOM(2011) 137 slutlig/2, 30.3.2011.  
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i början av 2020, eftersom enighet inte kunde nås om förslagen och kommissionen 
ansåg att de var föråldrade.16     

 
2.2 Norden främjar öppenhet  
 
Medlemsstaternas betydelse i denna utveckling har undersökts grundligt i en artikel 
av Maarten Hillebrandt, Deidre Curtin och Albert Meijer.17 Enligt undersökningen 
hade speciellt Danmark och Nederländerna en betydande roll i fråga om att lyfta upp 
öppenheten på agendan. Efter att Sverige och Finland anslöt sig till Europeiska 
unionen utökades medlemsstatsgruppen som arbetade för att öka öppenheten med 
två medlemmar. I sina anslutningsfördrag gav Finland och Sverige förklaringar i 
vilka öppenhet betonades som ett centralt drag för samhällena. När förhandlingarna 
om Amsterdamfördraget fördes var Nederländerna ordförande och gjorde det 
möjligt att behålla ärendet på agendan, samtidigt som Sveriges och Finlands 
anslutning ökade antalet medlemsstater som understödde ökad öppenhet.18 
Ikraftträdandet av Amsterdamfördraget inleddes under Finlands ordförandeskap. 
När kommissionen med stöd av den nya rättsgrunden gav ett förslag till förordning 
om tillgång till institutionernas handlingar, fanns det inte mycket tid för 
förhandlingar. Rådets ordförandeländer Portugal, Frankrike och Sverige som hade 
lett förhandlingarna hade en central roll och under Sveriges ordförandeskap ledde 
förhandlingarna slutligen till ett beslut och förordningen antogs.19 Sverige anses ha 
fått hjälp av framför allt Europaparlamentet, massmedierna och civilsamhället, vilka 
utövade påtryckningar på medlemsstaterna att stå fast vid sina utfästelser enligt 
överenskommelsen i Amsterdamfördraget.20   

Som delningslinjer i förhandlingarna har man identifierat två fronter. Den ena 
fronten leddes av Tyskland och Frankrike och den omfattade även de sydeuropeiska 
staterna samt Belgien och Luxemburg. I detta blocks intresse låg att bevara 
konfidentialiteten i rådets interna arbete. Dessa medlemsstater prioriterade ändå inte 
ärendehelheten särskilt högt.21 Minoriteten i rådet utgjordes av fronten som 

___________________________________________________________________ 
16 Kommissionens arbetsprogram 2020, bilagorna 1–5, KOM(2020) 37 slutlig.  
17 Hillebrandt – Curtin – Meijer 2014. 
18 Hillebrandt – Curtin – Meijer 2014, s. 10–12.  
19 Bo Bjurulf – Ole Elgström, Negotiating Transparency: The Role of Institutions. Journal of Common 
Market Studies 42(2) 2004, s. 249–250 och Hillebrandt – Curtin – Meijer 2014, s. 12. 
20 Hillebrandt – Curtin – Meijer 2014, s. 12. 
21 Bjurulf – Elgström 2004, s. 253. 
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omfattade Sverige, Nederländerna, Danmark och Finland samt i vissa frågor även 
Irland och Storbritannien. Som ordförande lyckades Sverige styra förhandlingarna i 
den riktning som minoriteten eftersträvade, men i förordningen tog man å andra 
sidan även in en motstridig skrivelse som gällde förordningens tillämpning på 
medlemsstaternas handlingar. Vad gällde skrivelsen hade Sverige själv önskat en 
följdriktig linje om att förordningen inte påverkar den nationella lagstiftningen.22 
Konfidentialiteten i rådets interna arbete och skrivelserna om medlemsstaternas 
handlingar har efter att förordningen antogs även tagits upp i EU-domstolens 
rättspraxis. Detta har ökat medlemsstaternas intresse att genom intervention i EU-
domstolen delta i utformandet av rättspraxisen om tillämpningen av förordningen.23 

Efter att förordningen antogs kan man anse att det rådde någon sorts konsensus 
i rådet om att det finns skäl att fortsätta diskussionen utanför det politiska forumet, 
och således fick EU-domstolen en viktig roll som uttolkare av förordningen.24 Under 
Finlands ordförandeskap år 2006 fokuserade man på att öka olika slags praktiska 
öppenhetsåtgärder och samtidigt väntade man redan på kommissionens förslag om 
revidering av öppenhetsförordningen. Förslaget lades fram år 2008. 

Förhandlingarna om revideringen av förordningen förblev resultatlösa och 
strandade efter att den öppenhetspositiva minoriteten fått stöd av framför allt Estland 
och Slovenien och ibland även av Bulgarien samt efter att Europaparlamentet lagt 
fram flera ändringsförslag till kommissionens förslag. Lissabonfördraget utvidgade 
rättsgrunden i Amsterdamfördraget så att vid sidan av EU-institutionerna omfattar 
regleringen av handlingsoffentligheten EU:s byråer och organ. I enlighet med 
rättsgrunden lade kommissionen fram ett andra förslag år 2011 om ändring av 
öppenhetsförordningen på det sätt som Lissabonfördraget kräver. Förhandlingarna 
om helheten med avseende på ändring av förordningen inleddes på nytt under 
Danmarks ordförandeskap, med det ambitiösa målet att även kunna avsluta 
förhandlingarna under samma period. Återigen prioriterade en nordisk ordförande 
ärendet och stöd kom från Europaparlamentet, ombudsmannen och icke-statliga 
organisationer.25 Liksom ovan konstaterats nådde man dock inte enighet om 
förslaget och kommissionen har sedan dragit tillbaka båda ändringsförslagen. 

I EU-regleringens historia kan man tydligt notera att de centrala tidpunkterna då 
öppenheten har lyfts upp på EU:s agenda har varit de tidpunkter då något nordiskt 

___________________________________________________________________ 
22 Bjurulf – Elgström 2004, s. 254 och 263. 
23 Om medlemsstaternas aktivitet i EU-domstolen se Leonor Rossi – Patricia Vinagre e Silva, Public 
Access to Documents in the EU. Hart Publishing 2016, s. 254–267.  
24 Hillebrandt – Curtin – Meijer 2014, s. 12. 
25 Hillebrandt – Curtin – Meijer 2014, s. 15–16.  
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land varit ordförande för rådet. Inte heller Nederländerna kan beskyllas för glömska, 
eftersom Nederländerna bidrog till att behålla ärendet på agendan under sitt eget 
ordförandeskap. Ordförandeskapen har ändå inte varit de enda påverknings-
tillfällena för de nordiska länderna. Mellan de nordiska länderna finns ett etablerat 
samarbete i öppenhetsfrågor och under årens lopp har en brokig skara aktörer 
deltagit i detta samarbete. Bland de aktörer som drivit samarbetet finns regeringarna, 
de nationella parlamenten, de nordiska ledamöterna av Europaparlamentet och de 
nordiska kommissionärerna samt forskare och enskilda personer. Genom samarbetet 
har goda resultat uppnåtts och genomförandet av samarbetet har varit mycket 
okomplicerat under årens lopp. 

 
2.3 Den senaste utvecklingen i EU-domstolens rättspraxis och Europeiska 
ombudsmannens åtgärder  

Öppenheten och handlingsoffentligheten i EU:s verksamhet har utvecklats väsentligt 
under de första åren av Finlands medlemskap.26 Öppenhet är numera en av EU:s 
grundläggande principer och handlingsoffentlighet är en erkänd grundläggande 
rättighet i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Efter att öppenhets-
förordningen om offentlighet för institutionernas handlingar antogs har framför allt 
EU-domstolen haft en stor betydelse i utvecklingen av de tolkningar som gäller 
offentligheten för de handlingar som anknyter till unionens verksamhet. Unionen har 
ingen egentlig befogenhet att reglera öppenheten eller handlingsoffentligheten i 
medlemsstaternas myndighetsverksamhet, men medlemsstaternas deltagande i 
unionens politik, stiftande av lagar och förvaltning medför att offentligheten för 
institutionernas handlingar har betydelse även för offentligheten för de nationella 
myndigheternas handlingar, åtminstone i form av återverkan.27 

I artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i rättsakter som 
utfärdats med stöd av den har särskilt öppenheten för EU:s lagstiftningshandlingar 
betonats. Enligt öppenhetsförordningen bör större tillgång till handlingar ges i de fall 
där institutionerna agerar i egenskap av lagstiftare, även när det rör sig om delegerade 
befogenheter, samtidigt som effektiviteten i institutionernas beslutsförfarande 
bevaras. Sådana handlingar bör göras direkt tillgängliga i så stor utsträckning som 
möjligt. Vidare enligt öppenhetsförordningen bör särskilt handlingar som upprättats 
eller mottagits i samband med ett förfarande för att anta rättsakter som är juridiskt 
bindande i eller för medlemsstaterna, göras direkt tillgängliga. EU-domstolen har 
___________________________________________________________________ 
26 Jämför t.ex. Lasse Lehtonen – Maija Häll – Sampo Brander, Euroopan unionin asiakirjojen salassapito 
yleisen edun perusteella. Lakimies 2/2007, s. 208–227.  
27 Olli Mäenpää, Eurooppalainen hallinto-oikeus. Alma Talent 2011, s. 366.  
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bland annat framhållit att öppenhet stärker demokratin genom att göra det möjligt för 
medborgarna att kontrollera alla uppgifter som har legat till grund för en 
lagstiftningsakt. Medborgarnas möjlighet att få kännedom om de omständigheter 
som ligger till grund för lagstiftningsåtgärderna är enligt EU-domstolen ett villkor 
för att medborgarna konkret ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter.28   

I rådet utarbetas formuleringarna i EU-rättsakterna i praktiken i arbetsgrupper 
som består av medlemsstaternas tjänstemän och i de ständiga representanternas 
kommitté (Coreper) som består av de ständiga representanterna för medlemsstaternas 
regeringar, de s.k. EU-ambassadörerna. I dessa forum framför medlemsstaterna sina 
ståndpunkter och formuleringsförslag till lagstiftningen. På basis av dessa förs i regel 
förhandlingar med Europaparlamentet för att nå en slutlig kompromiss. Offentlig-
heten för medlemsstaternas ståndpunkter i dessa processer har väckt mycket 
diskussion under årens lopp. I EU-domstolens dom i målet Europeiska unionens råd 
mot Access Info Europe29 ansåg EU-domstolen att rådet hade utan grund lämnat ut 
en handling bara delvis till den som begärde att få handlingen, så att landskoderna 
för de medlemsstater som hade lagt fram ändringsförslag inte framgick av 
handlingen. De framförda ståndpunkterna kunde således inte hänföras till en viss 
medlemsstat. Enligt domen är medlemsstaternas ståndpunkter helt och hållet 
offentliga i lagstiftningshandlingar, om det inte finns särskilda skäl att hemlighålla 
dem.  

Offentligheten för medlemsstaternas ståndpunkter är en fråga som har en central 
betydelse vid avgörandet av vissa sedan länge omdebatterade EU-politiska frågor. I 
politiska tal anklagas ofta ”Bryssel” för beslut som antingen hör till den nationella 
befogenheten eller där medlemsstaten inte ens har försökt lägga fram alternativa 
lösningar på EU-nivå. Offentligheten för ståndpunkter binder medlemsstaterna att 
hålla fast vid de synpunkter som har godkänts på nationell nivå genom tillbörliga 
förfaranden. Möjligheten att i efterhand kontrollera de ståndpunkter som medlems-
staterna har framfört kan bidra till att förhindra att någon ”driver två linjer” vid 
förhandlingarna.30 Utgångspunkten är att Finlands ståndpunkter till EU:s lag-
stiftningsinitiativ blir offentliga vid den nationella behandlingen som går genom 
riksdagen. Offentligheten för ståndpunkterna har således inte blivit någon särskild 
stötesten i Finland. När det gäller offentligheten för medlemsstaternas ståndpunkter 
handlar det väsentligen om samma fråga som kom upp redan den första gången när 

___________________________________________________________________ 
28 Se domen i de förenade målen Sverige och Maurizio Turco mot rådet, C-39/05 P och C-52/05 P.  
29 Domen i målet Europeiska unionens råd mot Access Info Europe, C-280/11 P.  
30 Se t.ex. Daniel Naurin – Helen Wallace (eds), Unveiling the Council of the European Union – Games 
Governments Play in Brussels. Palgrave Macmillan 2008.  
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förhandlingar fördes om öppenhetsförordningen. För vissa medlemsstater har det 
varit viktigt att skydda konfidentialiteten i rådets verksamhet och gränserna för denna 
konfidentialitet har nu prövats i EU-domstolen.  

I andra ärenden än lagstiftningsärenden har EU-domstolen förhållit sig mer 
tillåtande till hemlighållande av handlingar. I synnerhet när det rört sig om handlingar 
med anknytning till vissa administrativa förfaranden i kommissionen har domstolen 
erkänt existensen av s.k. allmänna presumtioner om hemlighållande.31  

Europeiska unionens första ombudsman var finländaren Jakob Söderman. Han 
hade en betydelsefull roll i utformningen av institutet i dess inledande skede. Redan 
då låg ombudsmannens fokus på frågor om handlingsoffentlighet.32 Den nuvarande 
Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly har likaså aktivt tagit tag i frågor om 
handlingsoffentlighet under sin mandatperiod.33 Utöver att utreda klagomål om 
handlingsoffentlighet har O’Reilly inlett flera s.k. strategiska utredningar om 
genomförandet av handlingsoffentligheten vid unionens institutioner. Ombuds-
mannens utredningar har fokuserat på bland annat öppenheten i eurogruppens 
verksamhet, öppenheten i rådets lagstiftningsverksamhet, öppenheten i trilog-
förhandlingarna som anknyter till lagstiftningsprocessen och kommissionens 
hantering av intressekonflikter.34  
 

3 Utveckling av rådets funktionssätt och ökad öppenhet som Finlands 
långsiktiga mål  

3.1 Främjande av öppenhet 

När Finland anslöt sig till Europeiska unionen gav Finland en förklaring (förklaring 
45) i vilken betonades att Finland stöder den pågående utvecklingen inom unionen 

___________________________________________________________________ 
31 Se t.ex. målen C-139/07 P, kommissionen mot Technische Glaswerke Ilmenau (statligt stöd); C-477/10 
P, kommissionen mot Agrofert Holding (kontroll av företagskoncentration); C-514/11 P, LPN och Finland 
mot kommissionen (fördragsbrottsförfarande); C-365/12 P, kommissionen mot EnBW (karteller); C-
506/08 P, Sverige mot MyTravel och kommissionen (företagskoncentrationer och juridisk rådgivning).   
32 Päivi Leino, The Wind is in the North – The First European Ombudsman (1995–2003). European Public 
Law 10(2) 2004, s. 333–368.   
33 Emily O’Reilly började som europeisk ombudsman i oktober 2013, varefter hon två gånger har valts för 
en mandatperiod på fem år: första gången i december 2014 och andra gången vid Europaparlamentets 
plenum i december 2019. Europeiska ombudsmannens pressmeddelande nr 6/2019 av den 18 december 
2019, <https://www.ombudsman.europa.eu/fi/press-release/ en/122919>, läst 13.1.2020. 
34 Se ombudsmannens utredningar i ärendena OI/1/2019/MIG; OI/2/2017/TE; OI/8/2015/JAS; 
OI/3/2017/NF; OI/6/2016/AB. Handlingarna finns på adressen <https://www.ombudsman.europa.eu/fi 
/legal-document-search>.   
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mot större öppenhet. I förklaringen konstateras att Finland kommer att fortsätta att 
tillämpa sin egen offentlighetsprincip i överensstämmelse med sina rättigheter och 
skyldigheter som medlem i Europeiska unionen. Vidare konstaterar Finland att 
offentlighetsprincipen, inbegripet rätten att ta del av allmänna handlingar, är en 
princip av grundläggande rättslig och politisk betydelse.35 

I andan av förklaringen som Finland gav i anslutningsfördraget har Finland på 
olika sätt under sitt medlemskap främjat utvecklingen av rådets funktionssätt och 
öppenheten. Förutom att Finland som medlem av rådet har understött ökad öppenhet 
har Finland även främjat temat på olika sätt genom sina kontakter med 
kommissionen, Europaparlamentet, EU-domstolen och Europeiska ombudsmannen. 
Öppenhet var ett centralt tema också under Finlands tidigare ordförandeskap åren 
1999 och 2006. År 1999 låg fokus på genomförandet av rättsgrunden i fråga om 
öppenhet, som införts i fördragen genom Amsterdamfördraget, samt på att förbättra 
tillgången till handlingar. Under ordförandeskapet år 2006 verkställdes färska rikt-
linjer om att öka de offentliga delarna av rådets sammanträden i lagstiftnings-
ärenden.36   

Under ordförandeskapet år 2019 låg tyngdpunkterna på att öka öppenheten i 
rådets verksamhet, bättre reglering om genomförande av principerna i rådets arbete 
samt på utveckling och bättre utnyttjande av digitala arbetsredskap.37 De centrala 
riktlinjerna för verksamheten behandlades vid EU-ministerutskottets sammanträde i 
mars i vilket de ministrar som sköter EU-ärenden deltog. Under våren och sommaren 
preciserades verksamheten. Finlands sätt att ta sig an frågorna var praktiskt och 
övergripande. Bakgrunden till åtgärderna utgjordes av målet att främja genom-
förandet av principerna om god förvaltning och att stöda medborgarnas möjligheter 
att delta och påverka i EU:s beslutsfattande. Åtgärderna motiverades även med målet 
att stärka demokratin i EU liksom unionens godtagbarhet och ansvarighet samt att 

___________________________________________________________________ 
35 Se regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om 
Finlands anslutning till Europeiska unionen (band I) Fördraget om Norges, Österrikes, Finlands och 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen (band II) Fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (band III) Fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen och fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (band 
IV) Fördrag och akter som ändrar fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna (band V), RP 
135/1994 rd, s. 155. 
36 Utöver öppenhet har Finland under sitt ordförandeskap även fokuserat på utveckling av rådets 
verksamhet i övrigt.  Om ordförandeskapet år 1999 se Heidi Kaila, Vahva ja avoin Eurooppa uudelle 
vuosituhannelle – Suomen puheenjohtajakauden oikeudelliset haasteet. Defensor Legis 4/1999, s. 712–
721.  
37 Statsrådets utredning till riksdagen, E-skrivelse E 127/2018 rd, 8.3.2019. 
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främja rättsstaten och tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna. Öppenhet 
och aktiv kommunikation sågs därtill som medel att motarbeta desinformation.  

I tillägg till Finlands egna åtgärder sommaren 2019 inleddes en bredare 
diskussion om utveckling av rådets arbetssätt som en del av genomförandet av ett 
nytt strategiskt program.38 I denna diskussion kom man även in på frågor om 
öppenhet, men tonvikten låg på andra teman.  

 
3.2 Finlands praktiska tillvägagångssätt för att öka öppenheten i rådet  
 
I Finland har den öppna förvaltningskulturen och handlingsoffentligheten traditioner 
som sträcker sig långt tillbaka i historien. Nationellt har vi sett vilka positiva effekter 
öppenheten har haft i samhället. På motsvarande sätt kan förvaltningskulturen och 
lagstiftningen i andra medlemsstater ha utvecklats från andra utgångspunkter. Detta 
kan också vara en förklaring till varför öppenheten uppfattas på olika sätt i de olika 
medlemsstaterna. 

Till följd av olika nationella traditioner och erfarenheter ser man även öppenhet 
som en mycket politisk fråga. Diskussionen blir stundtals utmanande på grund av att 
de praktiska frågor som anknyter till öppenhet är tekniska och de kräver särskild 
sakkunskap: vilka handlingar ska göras offentliga och i vilket skede, vilka 
diskussioner i Europeiska unionens råd ska föras i offentligheten och på vilken grund, 
vilka ärenden kan man informera om och på vilket sätt. Att förena denna politiska 
nivå med den tekniska nivån kan medföra osäkerhet och missförstånd. Även om 
öppenheten i unionen har utvecklats betydligt sedan den första tiden av Finlands 
medlemskap, visar EU-domstolens rättspraxis, klagomålen som Europeiska ombuds-
mannen har behandlat och utredningar som ombudsmannen gjort samt de icke-
statliga organisationernas synpunkter, att det fortfarande finns rum för förbättring i 
institutionernas förfaranden.  

Målsättningen för de praktiska åtgärder39 som vidtogs under Finlands 
ordförandeskap var att få erfarenhet som kan läggas till grund för vidare diskussion, 
att rätta till eventuella missuppfattningar och att allmänt klargöra och konkretisera 
frågan. Det handlade om en läroprocess såväl för Finland i egenskap av ordförande 
som för de övriga medlemsstaterna och rådet i egenskap av institution. De förvärvade 

___________________________________________________________________ 
38 Europeiska unionens råds handling 15132/19, Synthesis report on working methods, 13.12.2019. De av 
rådets handlingar som hänvisas till finns tillgängliga eller tillgång till dem kan begäras på adressen 
<www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/>. 
39 Europeiska unionens råds handling 11999/19, Openness and Transparency – Finland’s Presidency of 
the Council of the European Union, 6.9.2019. Finlands öppenhetsåtgärder presenteras även på 
webbplatsen för ordförandeskapet: <https://eu2019.fi/eupuheenjohtajuus/avoimuus>, besökt 13.1.2020. 
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erfarenheterna rapporterades i slutet av ordförandeperioden.40 Nedan följer en 
närmare redogörelse för öppenhetsåtgärderna som vidtogs under Finlands 
ordförandeskap. 

Vid rådets sammanträden behandlas lagstiftningsärenden alltid offentligt med 
direkt stöd av fördraget om Europeiska unionen.41 Offentlig behandling innebär att 
diskussionen kan följas i realtid via en direktuppspelningstjänst som administreras 
av rådets generalsekretariat. Inspelningarna kan också ses efteråt. Finlands mål var 
att öka antalet offentliga diskussioner i rådet även i andra ärenden än lagstiftnings-
ärenden. Detta var särskilt motiverat av den anledningen att som ett led i genom-
förandet av unionens nya strategiska program fördes diskussioner i rådets olika 
sammansättningar om hur EU:s verksamhet inom olika sektorer borde utvecklas 
under de kommande åren. Det var viktigt att medborgarna kunde följa dessa 
diskussioner på ministernivå. Vid beredningen av föredragningslistorna för rådets 
sammanträden som ordnades under Finlands ordförandeskap försökte man 
systematiskt se till att Finland som ordförande presenterar behandlingen av så många 
ärenden som möjligt offentligt.42 Målsättningen uppnåddes gott och väl. Exempelvis 
principdiskussionen om stärkandet av respekten för rättsstatsprincipen fördes 
offentligt i rådet i enlighet med Finlands förslag.43 

Finlands mål var att kommunicera öppet, tydligt, tillförlitligt och snabbt under 
ordförandeskapet. Hela statsrådet, såväl ministrar som tjänstemän, uppmanades att 
aktivt och öppet exempelvis i sociala medier informera om de offentliga ärenden som 
anknöt till det egna arbetet. I kommunikationen betonades även offentliggörande av 
täckande material med bakgrundsuppgifter samt regelbunden och öppen kommuni-
kation om rådets och dess beredningsorgans sammanträden och om trilog-
förhandlingarna mellan institutionerna i anslutning till lagstiftingsförfarandet. 
Finland fick positiv respons på sin kommunikationsstrategi. Kommunikation har 
också en viktig roll när det gäller att motarbeta desinformation. När det finns 

___________________________________________________________________ 
40 Europeiska unionens råds handling 14856/19, Openness and Transparency during Finland’s Presidency 
of the Council of the European Union – Presidency Report, 13.12.2019. Europeiska unionens råds 
handling 14856/19 + COR 1, 16.12.2019. 
41 Artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen (FEU).  
42 Enligt artikel 8.2 i rådets arbetsordning (Rådets beslut av den 1 december 2009 om antagande av rådets 
arbetsordning 2009/937/EU, EUT L 325, 11.12.2009, s. 35) ska rådet efter beslut med kvalificerad 
majoritet i rådet eller Coreper hålla offentliga debatter i viktiga frågor som är av intresse för Europeiska 
unionen och dess medborgare. Det åligger ordförandeskapet, rådsmedlemmarna eller kommissionen att 
föreslå frågor eller särskilda ämnen för sådana debatter, med beaktande av ärendets betydelse och intresse 
för medborgarna. 
43 Rådets sammanträde 16.9.2019 om allmänna ärenden. Europeiska unionens råds handling 12044/19, 
Enhancing respect for the rule of law in the union: presidency discussion paper, 10.9.2019. 
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tillräcklig tillgång till korrekt information i rätt tid och i tydlig form, blir det mindre 
plats över för felaktig eller vilseledande information. 

Under sitt ordförandeskap förde Finland framåt arbetet för att öka öppenheten 
med avseende på rådets lagstiftningshandlingar. I praktiken innebar detta att vissa av 
rådets handlingar som hänförde sig till EU:s lagstiftningsförfarande gjordes 
offentliga på eget initiativ i stället för att bli offentliga först när någon har framställt 
en begäran hos rådet om att få ta del av en handling och handlingen har lämnats ut 
till den som framställde begäran. På så sätt kan man även lätta på den administrativa 
börda som begäran om handlingar medför. På grund av den institutionella brytnings-
punkten var färre lagstiftningsförslag än normalt uppe för behandling under Finlands 
ordförandeskap. Följaktligen omfattade Finlands försök en förhållandevis liten 
mängd handlingar. En fortsättning på försöket och en överenskommelse om 
eventuella permanenta förfaranden blir en fråga för framtida ordförandeskapsstater 
att besluta om.44  

Ökad transparens vad gäller påverkan som riktar sig mot politiskt beslutsfattande 
är ett centralt element i öppenhetsdiskussionen. Sedan hösten 2016 har man i EU 
behandlat ett förslag om ett gemensamt öppenhetsregister45 för Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen. Registret skulle ersätta det nuvarande öppenhetsregistret 
för Europaparlamentet och kommissionen, i vilket rådet har deltagit som observatör. 
En interinstitutionell överenskommelse om ett öppenhetsregister nåddes under 
Tysklands ordförandeskap.46 Finland främjade temat under sitt ordförandeskap 
genom att offentliggöra uppgifter om ministrarnas möten med intressebevaknings-
organisationer, dvs. lobbare, i EU-ärenden.47 Även Finlands ständiga EU-
representation offentliggjorde uppgifter om möten48 som den ständiga representanten 
och dennas ställföreträdare hade med intressebevakningsorganisationer, och det 
förutsattes dessutom att intressebevakningsorganisationerna registrerade sig i EU:s 

___________________________________________________________________ 
44 Under Tysklands ordförandeskap gjordes också framsteg då en proaktiv öppenhetsmodell som i 
huvudsak motsvarade Finlands försök godkändes som ett allmänt funktionssätt i rådet. Europeiska 
unionens råds handling 9493/20, Strengthening legislative transparency, 9.7.2020. 
45 Kommissionens förslag till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister, 28.9.2016, 
KOM(2016) 627 slutlig. Statsrådets utredning till riksdagen, E-skrivelse E 21/2017 rd, 30.3.2017. 
46 Se pressmeddelandet på adressen <https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/pressemitteilungen/ 
mandatory-transparency-register/2424352>, besökt 6.2.2021. 
47 Meddelande från statsrådets kommunikationsavdelning 309/2019, 14.6.2019. Uppgifterna om mötena 
har offentliggjorts på webbplatsen för ordförandeskapsperioden på adressen <https://eu2019.fi/eu-
puheenjohtajuus/avoimuus/tapaamiset>, besökt 13.1.2020. 
48 EU-representationens öppenhetsregister på adressen <https://finlandabroad.fi/web/avoimuusrekisteri>, 
besökt 13.1.2020. 
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öppenhetsregister. EU-representationen fortsätter offentliggöra uppgifter om möten 
också efter ordförandeskapet. 

Frågor som anknyter till öppenheten i bevakningen av intressen har tagits upp 
också nationellt. Statsminister Sanna Marins regeringsprogram innehåller en riktlinje 
om att inrätta ett nationellt öppenhetsregister.49 Justitieministeriet har huvudansvaret 
för beredningen av lagförslaget. Under mandatperioden för statsminister Juha Sipiläs 
regering50 behandlades inrättandet av ett nationellt öppenhetsregister i en parlamen-
tarisk arbetsgrupp under ledning av riksdagens talman Paula Risikko.51 
 

3.3 EU:s öppenhetsförordning – man ska inte laga det som inte är trasigt  

I syfte att resonera kring den framtida inriktningen för öppenheten och handlings-
offentligheten ordnade Finland under sitt ordförandeskap ett seminarium om 
öppenheten i EU. Seminariet ordnades i samarbete med juridiska fakulteten vid 
Helsingfors universitet. Syftet med seminariet var att samla alla aktörer med intresse 
för EU:s öppenhetsärenden och handlingsoffentlighet på ett evenemang som var 
öppet för alla.52 

På seminariet diskuterades på en allmän nivå utmaningarna med att främja 
öppenhet och handlingsoffentlighet och eventuella behov av att revidera lag-
stiftningen om offentligheten för EU-institutionernas handlingar. I synnerhet de 
aktörer som representerade civilsamhället förhöll sig skeptiska till en revidering av 
öppenhetsförordningen. Anledningen verkade vara rädsla för att man skulle ta ett steg 
tillbaka vad gäller handlingsoffentligheten, om förhandlingarna om revidering av 
förordningen inleds i nuläget. Institutionernas syn på frågan var mer öppen. 
Förhandlingar om revidering av öppenhetsförordningen har förts ordentligt senast 
under Danmarks ordförandeskap år 2012. Då förblev förhandlingarna resultatlösa, 
således har det uppstått en viss tröskel för att inleda förhandlingarna på nytt.  

___________________________________________________________________ 
49 Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 10.12.2019. Ett inkluderande och 
kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, s. 88. 
50 Mandatperioden 29.5.2015–8.3.2019. 
51 Meddelande från riksdagen ”Puhemies Risikko: eduskunta haluaa lobbarit rekisteriin” (Talman Risikko: 
riksdagen vill ha ett register för lobbare), 1.3.2019, tillgängligt på finska på adressen 
<https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Risikko-eduskunta-haluaa-lobbarit-
rekisteriin.aspx>, besökt 1.1.2020. Se även promemorian ”Parlamentaarisen työryhmän kanta 
avoimuusrekisterin valmisteluun”, 28.2.2019, tillgänglig på finska på adressen <https://www.eduskunta.fi 
/FI/tiedotteet/Documents/Lobbarirekisterimuistio%2028022019.pdf>, besökt 13.1.2020. 
52 Se seminarierapporten i Europeiska unionens råds handling 12876/19, Presidency Report on the seminar 
on the future of EU transparency – 24 September 2019, 9.10.2019.  
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På seminariet framkom det också att inom några politiska sektorer har man i 
specialregleringen som anknyter till handlingsoffentligheten redan avancerat till nya 
lösningar som avviker från logiken i öppenhetsförordningen. Dessa lösningar baserar 
sig på proaktiv offentlighet för vissa handlingar. Sådana här nya öppningar ansågs 
vara intressanta såväl ur de icke-statliga organisationernas som ur institutionernas 
synvinkel.  

Både civilsamhället och institutionerna tackade för seminariet. Det verkar ha varit 
viktigt att samla tillämpare av lagstiftningen och representanter för civilsamhället till 
diskussion om hur unionen i framtiden skulle kunna fungera effektivt och samtidigt 
göra medborgarna delaktiga i beslutsfattandet. En viss betydelse torde seminariets 
behållning ha haft även för kommissionens beslut att dra tillbaka båda förslagen om 
revidering av förordningen i sitt arbetsprogram.  

 
4 Framtidsutsikter  

Finlands långsiktiga arbete för att främja öppenhet i EU har uppmärksammats i 
medlemsstaterna, institutionerna och civilsamhället, och man förväntade sig helt 
klart att Finland lyfter upp öppenheten på EU:s agenda också under sitt ordförande-
skap. Finlands praktiska och övergripande tillvägagångssätt för att främja öppenhet 
under ordförandeskapet ansågs ha varit lyckat. Förhoppningsvis visar erfarenheterna 
av Finlands åtgärder att ökad öppenhet inte är ett hot mot EU:s system för besluts-
fattande, utan tvärtom en möjlighet att förbättra beslutsfattandets legitimitet och öka 
medborgarnas förtroende för EU.  

Öppenheten kommer också fram på ett nytt sätt i de prioriteringar som 
presenterats av kommissionen som inledde sitt arbete i december 2019. Värderingar 
och öppenhet har uttryckligen angetts som rubrik för portföljen som innehas av 
kommissionens vice ordförande Věra Jourová. Detta ger hopp om att främjandet av 
öppenhet står kvar på EU:s agenda också efter Finlands ordförandeskap. Sveriges 
ordförandeskap infaller den första halvan av år 2023. Förväntningar på öppenhets-
främjande åtgärder väcks säkert även inför Sveriges ordförandeskap och vikten av 
det nordiska samarbetet betonas åter. Coronakrisen har bidragit till att framhäva 
betydelsen av öppenhet i beslutsfattandet och gjort öppenheten till ett aktuellt tema 
igen. Även i EU:s institutioner blir man tvungen att bedöma hur öppenheten kan 
tillgodoses under undantagsförhållanden. 
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