
Arkiv og demokrati 

Innsyn og offentlighet 



Retten til innsyn  

 viktig del av den alminnelige 
informasjonsfriheten  

 forutsetning for en opplyst samfunnsdebatt  

 en forutsetning til å virkeliggjøre den 
demokratiske retten til deltaking også mellom 
valgperiodene  



Innsyn  

 gir innbyggerne mulighet til å utøve kontroll 
med kommunen og saksbehandlingen som 
foregår der  

 et viktig redskap for rettssikkerheten  

 Massemedia spiller en sentral rolle ved å 
benytte innsynsretten til å avdekke 
kritikkverdige forhold og å gjøre disse kjent 
for en større krets  



Grunnlovens § 100. 

 ”Enhver har Ret til Indsyn i Statens og 
Kommunernes Akter og til at følge 
Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte 
Organer. Det kan i Lov fastsættes 
Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til 
Personvern og af andre tungtveiende 
Grunde.  

 Det paaligger Statens Myndigheder at lægge 
Forholdene til Rette for en aaben og oplyst 
offentlig Samtale.”  

 



Offentlighetsloven  

 § 2. Lovens hovedregel  

        Forvaltningens saksdokumenter er 
offentlige så langt det ikke er gjort unntak i 
lov eller i medhold av lov.  



Enhver har rett til innsyn 

 Offentlighetsloven gir ENHVER rett til å kreve 
dokumentinnsyn. Her må vi ta loven absolutt 
bokstavelig. Det betyr at ALLE kan kreve 
dokumentinnsyn hos kommunene, enten han 
eller hun er journalist eller privatperson, norsk 
statsborger eller utlending, ung eller gammel, 
eller opptrer på egne eller andres vegne. Det 
er helt uten betydning hvilket formål personen 
har med sin henvendelse. 



Dokumentbegrepet er uavhengig 
av teknologi og lagringsmedium  

 Et dokument kan være på papir, det kan 
være et kart, ei skisse, fotografier eller det 
kan være lydbånd, mikrofilm, video, og det 
kan selvfølgelig være ei datafil. Også 
multimediedokumenter som består av tekst, 
lyd og bilde vil være dekket av 
dokumentdefinisjonen. Saksdokumenter kan 
selvfølgelig også komme som e-post. 



Meroffentlighet 

 § 2. 3 Ledd: Forvaltningsorganet skal 
vurdere om dokumentet likevel bør kunne 
gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter 
bestemmelser i loven kan unntas fra 
offentlighet. 

 Her pålegges kommunen en rettslig plikt til av 
eget tiltak å vurdere om det skal utvises 
meroffentlighet  



Open Society Justice Initiative 
med ny undersøkelse 

 Lovgivning virker 

 Nye demokratier gjør det bedre 

 Åpenbar diskriminering av utsatte 
minoritetsgrupper 

 Kunnskap om lovgivning er viktig 



To vanlige feil 

 Vi er redde for å gjøre feil – leverer heller ut 
for lite enn for mye informasjon, 
meroffentlighetsprinsippet er for lite kjent og 
brukt 

 Mennesker som blir oppfattet som kjente, 
pålitelige og profesjonelle får for mye 
innsyn, spesielt i forbindelse med 
bygdehistorietiltak av ulike slag 



”Lov om rett til innsyn i dokumenta i 
offentleg verksemd (Offentleglova)”.  

 

 utvider retten til innsyn i dokumenter i 
offentlig virksomhet  

 utviding av hvilken type informasjon det kan 
kreves innsyn  

 innsnevrer mulighetene til å gjøre unntak fra 
regelen om innsyn  

 



Offentleglova 

 Som hovedregel i den nye loven vil det bare 
være anledning til å unnta de opplysningene i 
et dokument som kan ha skadelige virkninger 
å offentliggjøre. I dag er det som hovedregel 
anledning til å gjøre unntak for hele 
dokumentet  



Offentleglova 

 Mange typer korrespondanse mellom ulike 
kommunale og fylkeskommunale enheter vil 
heller ikke lenger regnes som interne 
dokumenter.  

 økt innsyn i saker om offentlige innkjøp blant 
annet for å motvirke korrupsjon og andre 
uheldige forhold  



Offentleglova 

 Kravet om at den som krever innsyn skal 
identifisere saken det blir krevd innsyn i blir 
også myket opp. Dette vil gjøre det enklere å 
kreve innsyn i flere saker av et bestemt slag 
samtidig.  


