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Kontakten med forvaltningen/Regjeringen 

• Personlig kontakt – intervjuer, bakgrunn, saksopplysninger 

• Møteoffentlighet 

• Dokumentinnsyn 

• Dokumentinnsynet hjemlet ikke bare i offentleglova, også i 
grunnloven og EMK… 



”Jeg skjønte raskt hvor viktig 
offentlighetsloven var. Det tok tid 
før pressen skjønte det.” 

 

 
Arne Fliflet, sivilombudsmann 1990-2014, til Kapital i mai 2015 

 



Innsyn er en forutsetning for ytringsfrihet 

Hvilken verdi har det å kunne si sin mening om regjeringens asylpolitikk hvis 
vi ikke får innsyn i enkeltsaker? 
Hvordan kan vi mene noe om kommunens nye budsjett hvis alle diskusjoner 
og utredninger har vært hemmelige?  
Innsyn gjør oss bedre rustet i en pågående samfunnsdebatt. 
Vi får innsikt i hvilke motargumenter som har blitt fremmet, hvilke 
utredninger som har blitt gjort, hvilke faktagrunnlag beslutninger bygger pa ̊ 
og hvordan ulike beslutninger slår ut i enkeltsaker 
Åpenhet bidrar til at flere synspunkter kommer fram, at saker blir bedre 
belyst. Vi får bedre beslutninger.  
Åpenhet handler om rettssikkerhet. Gjorde vi nok da en ung kvinne tok 
kontakt med ulike hjelpeinstanser, men likevel ble drept… 

 



Rikets tilstand? 



De gode nyhetene 

 

• Vi har en veldig god offentlighetslov. 

   Den står seg godt sammenlignet med andre land. 

 

• Vi er verdensmestre i OEP – Offentlig elektronisk postjournal 

 

• Mange organer som er vant med innsyn håndterer de fleste 
innsynsbegjæringer raskt og profesjonelt 



De dårlige nyhetene 

• INNSYN=TIDSTYV – byråkrater liker ikke innsynsbegjæringer 

• Stor mangel på kunnskap om offentlighetsloven i deler av forvaltningen 

• Liten interesse for offentlighetsloven i deler av forvaltningen 

• En rekke svært lukkede enkeltetater 

• Subkulturer for hemmelighold – praktiserer ALDRI merinnsyn 

• Innsyn treneres 

• Misbruk av unntakshjemler 

• Klagebehandling tar ofte altfor lang tid 

• Ingen sanksjoner – kostnadsfritt å bryte loven 



Slik boikottes innsyn: 

• HEMMELIGHOLD I: Muntlig saksbehandling 

• HEMMELIGHOLD II: Manglende journalføring 

• HEMMELIGHOLD III: For sen journalføring 

• HEMMELIGHOLD IV: Kryptiske titler 

• HEMMELIGHOLD V: Unntatt på forhånd 

• HEMMELIGHOLD VI: Nekte innsyn på søkt grunnlag 

• HEMMELIGHOLD VII: Trenering av saks- og klagebehandling 

• HEMMELIGHOLD VIII: Nekte innsyn der du kan, men ikke må 

 

 



 



EKS: Nigeria-båtene, Dagbladet, 
Skup-prisen 2014 
• Saken «oppdages» ved dokumentinnsyn 

• En svært alvorlig sak: Norge selger militære fartøyer til paramilitære krigsherrer i Nigeria 
– i strid med reglene. 

• Forsvaret/departementet skjuler aktivt spor av det som har skjedd 

• Forsvaret unntar i fem måneder, med tre ulike begrunnelser, besøksloggen på 
Haakonsvern: Rikets sikkerhet, arbeidskrevende, forholdet til fremmede makter 

• Gir innsyn når Dagbladet skriver at besøksloggen ved et «sivilt salg» unntas av hensyn til 
«fremmede makter». Statsråden hadde jo sagt til Stortinget at det var et sivilt salg. 

• Forvaltningen prøver etter beste evne skjule at de selger marinefartøyer til 
paramilitære krigsherrer i Nigeria. 

• I åtte måneder avslår forsvarsministeren personlig intervju. 

• Statråden skriver leserinnlegg i Dagbladet om at journalisten har tatt for mye tran 

• Alle spørsmål/svar går via informasjonsfolk på mail. 





EKS: Asylbarnsaken, Bergens Tidende. 

• Det tar to måneder å utlevere Bergens Tidende i all hovedsak 
offentlige vedlegg i asylbarnsaken (mens saken brenner politisk) 

• Det tar departementet én måned i det hele tatt å svare, tross 
purringer. 

• Alle andre, og ikke BT – den drivende nyhetsjeger i saken – innkalles 
til pressebriefing i asylbarnsaken. 

• BT: Vi opplever trenering og ufattelig dårlig kunnskap om/interesse 
for offentlighetsloven i informasjonsstaben. 

 



Pressens offentlighetsutvalg mars 2015: 

• Regjeringsapparatets innsats for åpenhet er pa ̊ et lavmål 

• Lakmustesten pa ̊ åpenhet er ikke evnen til å sende ut titusenvis av 
ukontroversielle dokumenter pa ̊ forespørsel. Ei heller pa ̊ viljen å gi 
velregisserte intervjuer i forbindelse med nye rapporter.  

• Den virkelige testen er hva Regjeringen og dets apparat, og kommunal 
forvaltning, gjør når den loggfører dokumenter i kontroversielle saker 
og hvordan den møter innsynskrav og intervjuforespørsler fra 
journalister pa ̊ sporet av saker som kan medføre kritikk mot dem som 
sitter ved makten.  

 



EKS: Hotellsaken i Sandnessjøen 

I oktober 2014 startet journalist Jill-Mari Erichsen å jobbe med en sak der ordfører i Alstahaug kommune hadde signert store avtaler 
som tilsynelatende ga en enkelt utbygger i Sandnessjøen store fordeler fremfor andre mulige interessenter. 

 

• Rica Hotell fikk kjøpe sentrumstomt billig og fikk bygge et tilbygg som ga hotellet ti ekstra etasjer. I kontrakten med kommunen ble 
det gjort en avtale om at et parkeringshus skulle settes opp før tilbygget stor ferdig.  

• Parkeringshuset ble aldri ferdig, og hotellet med eiere fikk frikjøpe alle parkeringsplassene, med rabatt (14,1 mill) på kommunens 
vedtatte pris. 

• I tillegg er det i kontrakten mellom Alstahaug kommune og Rica hotel (Nå Scandic hotel) vist videre til en eksklusiv avtale mellom 
kommunen og det nye kulturhuset, som ligger vegg i vegg med gjennomgang til hotellet.  

•  Avtalen viser seg å omfatte leie av storsal og eksklusiv levering av mat og alkohol til kommunale arrangement. 

•  Avtalen er signert av ordfører, som også har stilling som markedssjef ved det samme hotellet . Avtalen var lenge hemmeligholdt 
også vs. politikerne. 

• Kontrollutvalget: Inhabilitet. Saken ikke tilstrekkelig opplyst. Mangelfull politisk behandling. Gavepakke til enkeltaktør. 



• Innsynskampen:  

• Da de første artiklene ble publisert fikk hun tilbakemeldinger fra arkivet i Alstahaug kommune, der hun ba om innsyn i 
dokumenter, at det var bra at hun belyste saken. 

• Applausen stilnet fort:  Bestilte dokumenter veldig ofte ikke ble levert ut. Erichsen måtte purre, ofte helt uten resultat. Da 
journalisten tok opp saken med arkivet, fikk hun beskjed om at alle innsynskrav heretter skulle gå via rådmann. Og rådmannen 
kom det svært lite fra. 

 

• Erichsen klaget en rekke ganger til kommunen på ubesvarte innsynskrav, uten resultat. Etter en stund sendte hun klagene direkte 
til Fylkesmannen, med henvisning om at det ikke var mulig å oppnå kontakt med Alstahaug kommune. I par-tre måneder på 
ettervinteren/våren 2015 godtok Fylkesmannen denne ordningen. 

 

• Fylkesmannen ga kommunen rett og slett “ordre” om å gi Erichsen innsyn. På den måten fikk journalisten etterhvert innsyn I alle 
dokumenter hun ba om. 

•    

• Etter mange runder der Fylkesmannen purret på kommunen på vegne av Erichsen, “føyde” kommunen seg og begynte å praktisere 
offentleglova igjen. 

 

 

 



Eksempelsamlingen ”Innsyn 2015” viser vi at 

Dokumenter holdes aktivt tilbake 

• Det er meningsløst å besvare dette med at forvaltningen er flink til å 
utlevere 200.000 andre dokumenter. 

• Prøvesteinen på åpenhet er de kontroversielle sakene. Det er da 
politikere og byråkrater viser om de er villige til å misbruke sin makt 
for å hindre tilgang til informasjon.  

• Dessverre har vi sett at viljen til maktmisbruk er stor.  

 



Politisk styrt innsyn? 

«Da jeg selv var statssekretær 
gikk alle henvendelser om 
innsyn via min pult for 
godkjenning» 

 
 

Ketil Raknes, statssekretær 

i Miljøverndepartementet, 2012-2013. 

(I dag høyskolelektor Markedshøyskolen) 





«Å verne forvaltningen mot kritikk 

faller utenfor virkeområdet for 
forvaltningsloven § 13» 
 

 

 

Fra «Moxnes-dommen», Oslo tingrett 15.09.20151  

 



”Den største utfordringen i dag er 
at avstanden mellom de styrende 
og de styrte er blitt større. Sjansen 
for å få snakke med en 
saksbehandler er mye mindre enn 
før.” 

 

 
Arne Fliflet, sivilombudsmann 1990-2014, til Kapital i mai 2015 

 


