
Innsynskrav til glede og besvær

Skildringer fra en travel hverdag hos 
arkivtjenesten i en helt ordinær 
kommune.



Innsyn

Hvorfor er innsynsretten så viktig?



Innsynsretten

• er en viktig forutsetning for demokratiet

• skal bidra til at borgerne får tilstrekkelig, relevant og god informasjon om 
saker som behandles og avgjøres av myndighetene og dermed 
mulighet/rett til å delta i debatten – «Offentlighetsprinsippet»

• er viktig for tilliten til forvaltningsorganene og at avgjørelsene de tar er i 
tråd med gjeldene regelverk

• er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold, korrupsjon og 
systemmangler

All offentlig forvaltning skjer på vegne av borgerne og angår derfor oss alle. 
Alle kan be om innsyn.



Grunnloven

Innsynsretten er faktisk så viktig at den er 
nedfelt i Grunnlovens § 100 femte ledd:

«Enhver har rett til innsyn i statens og 
kommunenes dokumenter og til å følge 
forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte 
organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger 
i denne rett ut fra hensyn til personvern og av 
andre tungtveiende grunner.»



Offentleglova § 1
«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er 
open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og 
ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for 
den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal 
òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.»



Formkrav?

- Kan være skriftlig eller muntlig

- Kravet må gjelde «ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av
ein bestemt art»

- Ikke adgang til å spørre hvorfor

- Man kan være anonym

- Gratis (hovedregel § 8)



Saksbehandlingstid
Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold – Offl. § 29 

Dvs. så snart som mulig

• Enkle innsynskrav bør behandles samme dag som de blir mottatt
Maks: Innen 3 arbeidsdager

• Sakens omfang eller sakens karakter kan i visse tilfeller tilsi at det er bruk 
for noe mer tid enn ellers

I alle tilfeller må det foreligge en saklig begrunnelse for å fravike lovens 
utgangspunkt

• Dersom innsynskravet ikke er behandlet innen 5 arbeidsdager, regnes dette 
som et avslag



Primæroppgave?
Å behandle innsynskrav er et viktig ansvar forvaltningen har. 

Innsynsretten blir ikke oppfattet som en primæroppgave, 
men ofte som en sideoppgave som er mindre viktig enn 
primæroppgavene.



Antall
innsynskrav -
økende



Eksempler på innsynskrav

• Uttrekk av kommunens reskontrooversikt som lister opp alle innkjøp kommunen har gjort hittil i år, må 
inneholde selskap og sum for transaksjon

• Offentlig kalender til ordfører og varaordfører for siste året

• Årslønn kommunedirektør etter lønnsforhandlinger 2022

• Sluttavtaler siste 10 år

• Arbeidsavtaler sommervikarer 2022

• Kommunale tilskudd til Steinkjer festivalen siste 10 år samt ansattreglement herunder om det finnes regler 
for ansattes bi verv

• Støtte til landbruksveger og skogsveger 2020, 2021 og 2022

• Antall tilsyn utført i forbindelse med forskrift for bærekraftig skogbruk

• Permisjonssøknader i helseetaten 2020-2022

• Post til postmottak 07.09.22 - 09.09.22

• Avvikshåndtering i sentrum helsetjeneste

• Pasienter i psykiatrien som er innlagt i påvente av kommunalt tilbud

• Bonde – innsyn i egne saker hos enhet landbruk



Innsynssak hos Steinkjerbygg og i kommunen:

Vi krever med dette innsyn i sammenstilling som viser følgende om alle ansatte i Steinkjerbygg:

• Navn

• Enhet personen er ansatt i

• Hvilken stilling personen er ansatt i

• Lønnsansiennitet

• Lønn

• Eventuelle tillegg til lønn

• Stillingsprosent

• Type ansettelsesforhold 

• Kjønn til den ansatte

• Alder på den ansatte
Sammenstilling av opplysninger i databaser – offl § 9 



Primæroppgave for hvem?



Med økende antall innsynskrav og 
nedbemanning – hva gjør vi nå…..

Vi sjekket med våre «kloke hoder» dvs. kommuneadvokatene 

- hvem er det som skal behandle innsynskrav i kommunen?

Offl § 29 første ledd første punktum:

Det forvaltningsorganet som mottar et innsynskrav, 
plikter å vurdere kravet konkret og selvstendig.



Dagens rutine

Arkivet har og har hatt ansvaret siden tidenes morgen

- vi trenger rutineendringer 

Rutineendringer som medfører ekstra arbeid for andre

- må innarbeides over tid



Krevende oppgave for de fleste

- For lite kjennskap til regelverket?

- Redd for å gjøre feil? Skjermer «for sikkerhetsskyld»

- Må vurdere meroffentlighet og avslag skal begrunnes med 
lovhjemmel

- Generell regel om taushetsplikt for ansatte i forvaltningen - fvl § 13
- Brudd på taushetsplikten er straffbart - strl § 209

Plikt til å nekte innsyn i taushetsbelagte opplysninger offl § 13



Eksempel på innsynskrav 

Media ønsket innsyn i alle ufrivillige oppsigelser i kommunen i årene

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

- Personaltjenesten mente dette var arkivet sin oppgave 

- Etter møte og avklaringer 

Ny rutine for behandling av innsyn i
personalmapper



Tiltak:

- Innlegg på fagdag v/Kommuneadvokaten:

Innsynskrav bør normalt behandles av saksbehandler, 
den med best kjennskap til saken

- Nye rutiner for behandling av innsyn i elevmapper og personalmapper

- Innsynskrav der arkivet er usikker eller vi mener er for omfattende,
journalføres på leder/enhet

- Vi «tilrettelegger» før saken overføres til leder 

- Bedre teksting av journalposter – tips fra media

- Intern arbeidsgruppe i enheten



På ledernivå

- Alle innsynskravene har blitt en SNAKKIS

- Til og med ordfører er opptatt av 
innsynskrav, spesielt da vi ramlet ned fra 
plass 31 i 2021 og er nå på plass 222 i 2022 i 
åpenhetsundersøkelsen 2022

- Lederne synes det er krevende med alle 
innsynskravene fra media

- Noen mener at fulltekstpublisering vil løse 
problemene 



Konsekvenser 

• Sparer man (lederne) egentlig tid?

• Er organisasjonen moden for 
fulltekstpublisering?

• Har vi god nok kjennskap til lov og 
forskrift?

• Hvem har ansvaret hvis taushetsbelagt 
informasjon kommer på avveie?

• Rutineendringer - Hvem gjør hva?

• Vurdering av merinnsyn/sladding? 

• Støttesystemer – kunstig intelligens?

https://www.lillestrom.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2022/personvernbrudd-gir-300-000-i-bot/


Kommentarer eller 
spørsmål?

• Takk for meg!
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