
Offentlighet 



Kjernen på 30 sek. 

1. Etter Grunnloven § 100 har ALLE krav på 
innsyn i forvaltningens saksdokumenter. 

2. Absolutt unntak for opplysninger belagt med 
lovfestet taushetsplikt 

3. Unntakshjemler for andre viktige hensyn, 
krever konkret vurdering av meroffentlighet. 

 

Altså 3 kategorier 



Rosa helikopter… 



Hovedbegrunnelse 

Hensyn for 

• Mediene – overvåke, 
kontrollere, informere 

• Den enkeltes kontroll – men 
her gir forvaltningslovens 
regler om partsinnsyn et 
godt grunnlag 

• Transparens – tillit 

 

Sentrale hensyn mot 

• Kan vanskeliggjøre 
forvaltningens arbeid – 
”forvaltningens frie 
meningsdannelse” 

• Hensynet til den som er 
omtalt i dokumenter – 
personvern, 
forretningshemmeligheter 

• Sikkerhet 

• [Ressurser] 



Informasjonsfriheten  
rettslig grunnlag 

• Grunnloven § 100 

• EMK artikkel 10 (og artikkel 8) 

 TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT v. HUNGARY, 14. 
april 2009. 

• Pluss ”offentlighetsprinsippets 
sikkerhetsventil”: Pressens kildevern 

• Miljøinformasjonsloven 



Grl § 100    Storting 
(2)(5)(6) ledd    Domstoler 

 

 

• Forvaltningen – offentleglova § 2 

 

• Formål – offentleglova § 1 

 

• Hovedregel – offentleglova § 3 

 

 



”saksdokument” 

• Offl § 4, forvaltningsloven  § 2 (1) f, jf 18 (1) 

• Individualisert 

• Mulig avgrensning mot dokument som: 

    ”verken er gjenstand for saksbehandling eller 
har verdi som dokumentasjon” 
(arkivforskriften 3-18) 

 



Offl: Vid hovedregel.  
Krever modifikasjoner 

 

 

 

Taushetsplikt, § 13          frihet til å velge 

eks fvl. § 13           offl: §§ 14-26 

              meroff.het §11 

              Fritt skjønn? 



Taushetsplikt, offl § 13 (1) 
henviser til andre lover 

 

           Partsinnsyn 

      eks: fvl § 13     fvl § 13b 
         jf. fvl § 18, 19 

 

personlige forhold             forr.hemmeligheter
  



Partsinnsyn 
Kontradiksjon – to grunnkrav 

          rett til å bli  

            kjent med anførsler 

            og bevis 

        

Kontradiksjon     varsel 

 

     rett til å 

             uttale seg 



Fakultative unntak 

• Interne arbeidsprosesser, § 14-16 

• Opplysningenes innhold, § 17-26 

 

 - Husk: Vurdere meroff. etter § 11. 

 - Prinsippet om meroff. til dels reflektert i      

      bestemmelsene selv 



Hvem er dette? 



Henrik Wergeland 



Eks (1): Organinterne dokumenter 

 

Identisk 

 

 

Fvl § 18 a           Offl § 14 

og unntak 18 d,         unntak § 16 

men § 18 c,         mer.off § 11 

merinnsyn fvl. § 18.2 

 



Eks: (2) Dokumenter innhentet utenfra 

Identisk 

 

 

 

Fvl § 18b,              offl § 15 

men § 18c              meroff. 11 

merinnsyn § 18.2 

      



Klage 

Forvaltningsloven 

• Prosessledende, ikke 
enkeltvedtak jf. § 2 

• Egen bestemmelse om 
begrunnelse og klage i § 21 

Offentleglova 

• Krav til utforming av avslag  
§ 31 

• Klage § 32 



Meroffentlighet 
NOU 2003: 30 s 260 

• Dersom hensynene som taler for offentlighet 
veier tyngst, plikter forvaltningen å gi innsyn. På 
dette punktet representerer bestemmelsen en 
endring i forhold til meroffentlighetsprinsippet i 
dagens lov, som bare innebærer at forvaltningen 
har rettsplikt til å vurdere om det likevel skal gis 
innsyn selv om dokumentet kan unntas fra 
offentlighet. [Forvaltningens skjønn vil kunne 
overprøves fullt ut av domstolene og andre 
overprøvingsinstanser.] 



Framgangsmåten 

• ”I de tilfeller der bestemmelsen får anvendelse, vil det, på 
samme måte som etter dagens meroffentlighetsprinsipp, 
være naturlig å gå frem slik at det først spørres om 
begrunnelsen for unntaksregelen gjør seg gjeldende, 
eventuelt om det foreligger et saklig og reelt behov for 
unntak, i det aktuelle tilfellet. Dersom dette besvares 
benektende, vil det måtte gis innsyn uten at det er 
nødvendig å gjennomføre noen avveining av de kryssende 
hensyn. Først hvis organet kommer til at begrunnelsen for 
unntaket gjør seg gjeldende, må det foretas en avveining 
opp mot de hensynene som taler for offentlighet i det 
konkrete tilfelle. Bestemmelsen legger således opp til en 
totrinns vurdering. ” 



Domstolskontroll? 

 Ot.prp.nr.102 (2004-2005), s. 41  

 

• Unntaksheimlane i lova tek sikte på å verne 
ulike interesser og omsyn, og ei generell 
føresegn om interesseveging vil derfor måtte 
vere skjønnsmessig og vag. Det ligg nærmare 
for forvaltninga å gjere ei slik vurdering enn 
for domstolane.  

 



Mer åpenhet – mer demokrati? 

• Åpenhet – begrunnet i demokrati 

• Unntak – også begrunnet i demokrati. 

• Mer spesifikke vurderinger innenfor hvert 
enkelt tilfelle. 

• Ett er klart – mer åpenhet = mer byråkrati 


