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UNNTATT OFFENTLIGHET



Vær Varsom-plakaten 

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet 

og avdekke kritikkverdige forhold. 

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og 

grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter 

og institusjoner, private foretak eller andre.
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ˮStatsministerens kontors tolkning kan dermed åpne for at 

informasjon som i dag sendes per brev eller e-post, 

vil bli sendt ved hjelp av møteinnkallinger i Outlook 

for å unngå at allmennheten får innsyn i informasjonen. 

Sivilombudsmannen, 08.02.2018 







SMK i brevet av 12.mars 2018 

ˮFormålet med loven er å gi allmennheten mulighet til å 

kontrollere offentlige organers virksomhet. 

Vi mener det faller utenfor lovens formål å gi allmennheten 

rett til å overvåke ansatte i de samme virksomhetene.

ˮRegjeringen vil så raskt som mulig fremme forslag om 

lovendringer på området denne saken gjelder. 





ˮDersom statsministeren får gjennomslag for det hun her foreslår vil det 

representere et ganske dramatisk innhugg i innsynsrettighetene. 

Vi kan ikke åpne for å la Outlook-kalenderen, og det som legges inn 

i denne, bli et slags reservat hvor retten til offentlig innsyn ikke eksisterer.  

Professor Jan Fridthjof Bernt til Dagbladet 19.03.2018 





Forslaget:

§ 26 nytt sjette ledd skal lyde: 

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for innføringar i 

elektroniske kalendrar.»



Overskrift

● Punkt

● Punkt
○ Punkt

○ Punkt











Departementets argumenter 

●Ikke et saksdokument 

●Ikke tilstrekkelig vern – sikkerhetsloven og unntakene i offentlighetsloven 

●Har nok åpenhet om dette 

●Plikten til å journalføre gjelder fremdeles 

●Merarbeid 



Grafikk fra Aftenposten 







ˮVi mener innsynsretten for innbyggerne og presse på lokalt nivå bør bestå. 

Det er viktig for allmennhetens demokratiske kontroll at vi legger til rette for 

åpenhet og gjennomsiktighet i vår virksomhet. Ved at innbyggerne kan se 

hvilke møter som finner sted, hvem som deltar og hva som er agendaen, 

unngår vi spekulasjoner og manglende tillit til at beslutninger blir fattet i de 

rette fora og om mulige bindinger mellom ulike aktører.

kommunikasjonssjef Jon Bakkerud i Asker kommune



ˮVår holdning er å tilstrebe en kultur med størst mulig åpenhet overfor både 

innbyggere og presse. Vi tror det vil bidra til å bygge tillit mellom aktørene 

samtidig som man unngår den unødvendige mistenkeliggjøringen som ofte 

kan følge med hemmelighold. 

Erik Lindstrøm, kontorsjef ved politisk sekretæriat i Bærum kommune









ˮSom følge av at ordføreren ba om innsyn i alle kalenderinnføringene i den 

elektroniske kalenderen til statsråd Ola Elvestuen og 

statssekretær Atle Hamar, for perioden 17. januar til 13. juli i år, blir det nå 

offentlig kjent hvem som har fått møte politikerne for å legge frem sin sak, 

på ulike tidspunkt i prosessen.

Dagbladet, 31. august 2018  











Disse er imot 

●Arkivverket

●Norsk Arkivråd                                           

●Fylkesmannen i Oslo og Akershus             

●Rettspolitisk forening

●Akademikerne



Disse er imot 

●Arbeids- og velferdsdirektoratet

●Norsk Kommunikasjonsforening

●UiO 

●Difi 

●Folkehelseinstituttet



Disse er imot 

●Politidirektoratet 

●Jernbanedirektoratet 

●Sokndal kommune 

●Alle presseorganisasjonene (7 stk)



TUSEN TAKK!!!



Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

Slik Fylkesmannen ser det vil innsyn i elektroniske kalenderoppføringer 

bidra til å styrke kontrollhensynet ved at borgerne bl.a. får innsyn i 

styresmaktenes gjøremål, og herunder hvilke møter/arrangementer 

den enkelte tjenestemann deltar på. Vi viser til at et møte ofte kan 

være et viktig ledd i en beslutningsprosess som leder frem til en avgjørelse.



Arkivverket:

«Arkivverket stiller videre spørsmål ved å innføre en hjemmel som gir 

unntak basert på informasjonens produksjonsmedium/produksjonsverktøy 

fremfor innhold, og om dette vil være i tråd med prinsippene som ligger 

til grunn for offentlighets- og arkivreglene. At dokumentasjon er skapt i 

et bestemt verktøy, eller verktøyet i seg selv, vil aldri være arkivverdig eller 

innsynsverdig - det er innholdet som er avgjørende»



Norsk Arkivråd: 

Vi er av den oppfatning at arbeidet som pålegges offentlig forvaltning med å 

behandle slike innsynskrav, herunder sladding av innførsler som ikke er 

omfattet av innsynsretten, vurdering av organinterne dokument med mer, 

ikke kan veie tyngre enn samfunnets rett til innsyn i og kontroll med 

forvaltningen.



Arbeids – og velferdsdirektoratet (NAV)

●Ikke i tråd med det grunnleggende offentlighetsprinsippet i forvaltningen. 

 Ikke behov for ytterligere begrensninger i innsynsretten. 

 Gjeldende regler om offentlighet balanserer hensynene til 

offentlige ansattes personvern og sikkerhet vs. offentlighetsprinsippet 

på en god måte. 

 Hensynet til forvaltningens arbeidsbyrde er ikke en tilstrekkelig 

tungtveiende grunn for å begrense allmennhetens innsynsrett.




