
Innsyn og offentlighet 



Innsyn: (ekstern) forespørsel om å få tilgang til 

saksdokumenter 

 

Sikkerhet 

Gradering  

Tilgangsstyring   

Avklaringer  

Hindre innsyn for andre 

(utenforstående) 



Fire lover: 

Grunnloven 

offentleglova 

forvaltningsloven 

personopplysningsloven 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-18140517-000.html&emne=GRUNNLOV*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060519-016.html&emne=OFFENTLEGLOV*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-000.html&emne=FORVALTNINGSLOV*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20000414-031.html&emne=personopplysnings*&


Grunnloven 

§ 100 5.ledd: «Enhver har Ret til Indsyn i Statens og 

Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i 

Retsmøder og folkevalgte Organer. » 

Ytringsfrihet 

Åpen forvaltning 

Demokrati  



Egen offentleglov 

Formål:  

åpen og gjennomsiktig forvaltning 

Styrke ytringsfrihet og informasjonsfrihet 

Styrke demokratiet 

Styrke rettsikkerheten til den enkelte 

Styrke tilliten til det offentlige 

Legge til rette for videre bruk av offentlig informasjon 

Jamfør Grunnlovens §100 

offentleglova 



Loven gjelder for: 

Staten 

Fylkeskommunen 

Kommunen 

Interkommunale selskap 

Andre (§2 b) 

 

offentleglova 



ALT 

(i utgangspunktet) 

Saksdokumenter 

Journaler 

Andre lignende register  

Hva er offentlig?  



Postlister 

Statlig sektor: OEP 

Kommunal sektor: eget 

initiativ 

Dokumenter ute på 

nett?  

Hele etatens saksarkiv?  

 

http://www.bjerkreim.kommune.no/kommune/content/view/full/611


Alle! 

Anonym 

NB, gjelder innsyn etter offentleglova!  

Til ethvert formål 

Med mindre andre lover er til hinder: 

Åndsverklov, forhold til tredjepersoner   

Skriftlig eller muntlig 

Hvem kan kreve innsyn? 



Opplysninger underlagt taushetsplikt i andre 

lover 

Organinterne dokumenter 

Saksforberedende dokumenter hentet fra 

underordnete organ 

Rettsaksdokumenter 

Opplysninger av nasjonal sikkerhet 

 

Hva er ikke offentlig? 



Opplysninger vedr. økonomi-, lønns og 

personalforvaltning 

Opplysninger som kan føre til straffbare handlinger 

(innbrudd etc) 

Tilsettingssaker   

Men offentlig søkerliste! 

Med mer!  

Hva er ikke offentlig? Forts. 



§11:  

Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet 

likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn.  

Organet bør gi innsyn dersom omsyn til offentleg innsyn 

veg tyngre enn behovet for unntak.  

 

OBS! Gjelder kun for «kan»-unntak! 

Merinnsyn 



Opplysninger unntas offentlighet, ikke hele 

dokumentet 

Med mindre: 

Det resterende gir et misvisende bilde 

Det er urimelig arbeidskrevende å sensurere 

De unntatte opplysningene er det vesentligste av 

dokumentet 

Opplysninger vs. dokument 



 



Kan unntas offentlighet, ikke alltid skal 

Unntak fra unntak 

Meroffentlighet §11 

 

Dessuten: 

Partsinnsyn 

Personopplysninger  
 

 

Er det så enkelt? 



Styrer partenes rett til å få opplysninger om seg selv 

(§13a punkt 1) 

Innsyn bør avgjøres av fagleder for den enkelte etat 

(skole, barnevern, ppt, personal) 

Forvaltningsloven 



Veiledningsplikt overfor parter 

Om gjeldende lover, praksis etc 

Om saksbehandlingen, rettigheter og plikter 

Partens rett til bistand 

Av advokat eller annen fullmektig  

På alle trinn i saksbehandlingen 

Forvaltningsloven forts.  



Alle har rett til innsyn i: 

Om en er registrert 

Hva slags personopplysninger som behandles 

Hvem som er ansvarlig for behandlingen 

Formålet  

Hvor opplysningene er hentet fra 

Om opplysningene vil bli utlevert, evt. til hvem. 

Registrerte har i tillegg rett til innsyn i: 

Sikkerhetstiltakene ved behandlingen 

 

Personopplysninger 





 Bør vi unnta mindre? 

 Tilsettingssaker  

 Personalsaker  

 

 Bør vi unnta mer?  

 Barnehagebilder 

 Offentlige søkerlister 

 Søknader om permisjon fra skole  

 «beskyttes mot seg selv» 

Uproblematisk? 

http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=29936


Journalføres  

Avgjøres av saksansvarlig/ledelse 

«Uten ugrunnet opphold» 

 

Ved avslag: 

Skal være skriftlig 

Vise til rett paragraf 

Opplyse om klagerett 

Rutiner for innsyn 



Lås datamaskinen! 

Legg fysisk arkivmateriale tilbake etter bruk! 

Tenk på plassering av skjerm ift. vinduer etc.  

Ikke send sensitiv informasjon på epost 

Vær obs på registreringer i sak/arkivsystemet som 

kommer ut på offentlig postliste 

  

Sikkerhet 



Lås datamaskinen! 

Legg fysisk arkivmateriale tilbake etter bruk! 

Tenk på plassering av skjerm ift. vinduer etc.  

Ikke send sensitiv informasjon på epost 

Vær obs på registreringer i sak/arkivsystemet som 

kommer ut på offentlig postliste 

  

Sikkerhet 



24 



Betyr hemmeligstemplet 

Etter sikkerhetsloven §11  

Fare for rikets sikkerhet  

Mer allment:  

Unnta dokument for innsyn 

Kalles også klausulering  

Gjøres ved journalføring 

Gradering 



Hindre at uvedkommende har tilgang til saker 

Internt i organisasjonen 

 

Tilgangsstyring 

personal 

Skole/barnehage 

Plan, miljø, 

eiendom 

PPT 
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Taushetsplikt! 



Etiske retningslinjer 

6.Arkivarar bør søkje å fremje størst mogleg tilgjenge 
til alt arkivmateriale og yte upartisk hjelp til alle 
brukarar 

7.Arkivarar bør respektere såvel retten til tilgjenge 
som personvernet, og arbeide innafor rammane av 
relevant lovgjeving 

8.Arkivarar bør forvalte den tilliten som dei har fått til 
beste for samfunnet, og ikkje utnytte stillinga si til 
føremon for seg sjølve eller andre 

 



De viktigste unntaksparagrafene i 

offentleglova:  

§13 – taushetsplikt 

§14 – organinterne dokumenter 

§21 – forsvars- og sikkerhetsinteresser 

§23 – økonomi-, lønns- eller personalforvaltning 

§24 – gjennomføring av lovbrudd 

§25 – ansettelse 

§26 – eksamen  

 

 


