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912/2019
Lag
om ändring av 12 b § i lagen om statsbudgeten
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statsbudgeten (423/1988) 12 b § 4 och 6 mom., sådana de lyder i lag
1053/2016, som följer:
12 b §
Skötseln av vissa ekonomiförvaltningsuppgifter
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att av ämbetsverk, inrättningar och andra organ som hör till bokföringsenheterna få för skötseln av sina uppgifter
nödvändiga sekretessbelagda handlingar, med undantag av handlingar som med stöd av
lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den klassificerats som handlingar som hör till säkerhetsklass I, II eller III eller andra sådana sekretessbelagda handlingar i fråga om vilka
obehörigt avslöjande eller obehörig användning av sekretessbelagda uppgifter i sådana
handlingar kan orsaka betydande eller särskilt stor skada för de allmänna intressen som
avses i sekretessbestämmelsen. Om det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för
de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna inte enligt detta moment har rätt att få
nödvändiga uppgifter för skötseln av de uppgifter som bestämts med stöd av 1 och
2 mom., ska bokföringsenheten ansvara för denna uppgift i stället för det ämbetsverk eller
den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna, om
inte ämbetsverket eller inrättningen och bokföringsenheten har överenskommit något annat om skötseln av ekonomiförvaltningsuppgiften.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
De handlingar och uppgifter som avses i 4 och 5 mom. kan även ges i elektronisk form
enligt vad som överenskommits mellan det ämbetsverk eller den inrättning som hör till
bokföringsenheten samt det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser
om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.
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