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Vedtak i klagesak etter offentleglova - Oslo kommune, Kulturetaten - 
avslag på krav om i prosjektrapport med vedlegg - dokument 4 sak 
2017/1269 

 
Fylkesmannen viser til klage datert 14.5.2019 fra Andreas Breivik. Klagen gjelder Oslo kommunes 
vedtak av 24.4.2019 om avslag på krav om innsyn i Kulturetatens dokument 4, sak 2017/1269. 
 
Vi mottok dokumentene i saken fra kommunen 12.6.2019.  
 
Fylkesmannen har behandlet saken i medhold av lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (offl.) § 32.  
 
Vårt vedtak er etter dette: 
 
Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 24.4.2019. Klagen er ikke tatt til følge. 

 
Sakens bakgrunn 
Andreas Breivik har anmodet om innsyn i Kulturetatens dokument 4 i sak 2017/1269.  
 
Kommunen avslo innsynskravet i vedtak datert 24.4.2019. 
 
Andreas Breivik påklaget vedtaket i brev datert 14.5.2019. 
 
Kommunen har i sin forberedende klagebehandling av 5.6.2019 ikke funnet grunn til å ta klagen til 
følge. 
 
Vi finner det ikke nødvendig å referere ytterligere fra sakens dokumenter da vi forutsetter at disse er 
kjent. 
 
 
Fylkesmannens vurdering 
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Saken gjelder avslag på innsyn i dokument 4, sak 2017/1269, tilhørende Kulturetaten i Oslo 
kommune.  
 
Hovedregelen om innsyn fremgår av offl. § 3:  
 

«Saksdokument, journaler og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje 
anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov.» 

 
Kommunen har avslått innsynskravet med hjemmel i offl. § 14. Bestemmelsen lyder slik: 
 

«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga 
interne saksførebuing.» 

 
Klager bemerker at dokumentet som er unntatt innsyn er en evalueringsrapport i etterkant av 
forprosjektet Oslo Pilot, og at det derfor ikke gjelder saksforberedelser.  
 
Dokumentet det er anmodet om innsyn i består av en styringsrapport for prosjektet Oslo Pilot med 
vedlegg. Vedleggene består av to brev fra Kommunerevisjonen til Kulturetaten i Oslo kommune, og 
vedrører prosjektregnskapet for Kulturetatens bruk av tilskudd til Oslo Pilot. Kommunen har i 
oversendelsesbrevet opplyst at: 
 

«Klager skriver at dokumentet er en evalueringsrapport. Kulturetaten tilbakeviser dette. Den 
såkalte evalueringsrapporten er et internt arbeidsdokument utarbeidet for Kulturetatens 
egen saksforberedelse og som skisserer noen potensielle gjennomføringsmuligheter. 
Dokumenter er intern saksforberedelse for en Oslobiennale. Navnet på forprosjektet var 
Oslo Pilot og dokumentet innehar vurderinger som ble vurdert internt og som ligger til grunn 
for et styringsdokument (utarbeidet 20.6.2017) til Oslobiennale. Navnet på forprosjektet var 
Oslo Pilot og dokumentet innehar vurderinger som ble vurdert internt og som ligger til grunn 
for et styringsdokument (utarbeidet 20.6.2017) til Oslobiennalen. Styringsdokumentet ble 
deretter oversendt Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Dette styringsdokumentet 
har klager fått innsyn i.» 

 
Fylkesmannen legger i likhet med kommunen til grunn at styringsdokumentet som det er begjært 
innsyn i er et dokument for Kulturetatens interne saksforberedelse. I dokumentet fremkommer 
foreløpige vurderinger. Som etaten påpeker skisseres potensielle gjennomføringsmuligheter for 
prosjektet. Slik vi forstår det har kommunen gitt innsyn i den endelige versjonen av 
styringsdokumentet. Dokumentet det er begjært innsyn i er Kulturetatens interne arbeidsdokument.  
 
Klager anfører at dokumentet ikke kan unntas med henvisning til at dokumentet ikke er utarbeidet 
av ett og samme organ. Det vises til at rapporten er utarbeidet av Oslo Pilot, som er en selvstendig 
enhet underlagt Kulturetaten i Oslo kommune. Klager anfører videre at dokumentet er sendt ut av 
organet, idet rapporten er sendt til Kulturrådet.  
 
Det er en forutsetning for unntaksrett etter offl. § 14 første ledd at dokumentet er utarbeidet av 
organet selv, dvs. for ett og samme organ. Dersom dokumentet sendes ut av organet kan ikke lenger 
bestemmelsen anvendes. Offl. § 14 første ledd angir ikke selv hva som må anses som ett og samme 
organ. Det beror på en konkret vurdering. Utgangspunktet er at en organisasjon som fremstår som 
en selvstendig enhet må regnes som ett organ. 
 



  Side: 3/5 

For kommuner og fylkeskommuner må vurderingen av hvorvidt dokumentet er utvekslet i ett og 
samme organ ses i sammenheng med offl. § 16. Bestemmelsen fastsetter generelt at en rekke 
interne dokumenter som blir utarbeidet i kommuner og fylkeskommuner likevel ikke kan unntas 
offentlighet. Bestemmelsens tredje ledd lyder slik: 
 

«Unntaket i § 14 gjeld heller ikkje for dokument frå eller til ei kommunal eller 
fylkeskommunal eining på område der einingane har sjølvstendig avgjerdsrett.» 

 
Det fremgår videre av forarbeidene til bestemmelsen at: 
 

«Kva som skal seiast å utgjere ei eining som skal reknast som eit eige organ i høve til §  
14, skal avgjerast ut frå om eininga har sjølvstendig avgjerdsrett. Det avgjerande er altså om 
eininga har fått delegert avgjerdsrett innanfor sitt område. Dersom det er tilfellet, vil den 
aktuelle eininga måtte reknast som ei eining som skal sjåast på som eit eige organ i høve til 
unntaket for organinterne dokument. Dette vil likevel berre gjelde i høve til dokument i saker 
som gjeld saksområde der eininga har sjølvstendig avgjerdsrett. Dersom dokumenta først 
vedkjem saker der eininga har sjølvstendig avgjerdsrett, vil dette vere avgjerande, ikkje om 
det er aktuelt for eininga å fatte noko avgjerd i den konkrete saka. I generelle saker der 
eininga ikkje har avgjerdsrett, f. eks. i sakar om planar, det kommunale budsjettet, rekneskap 
og tilsetjingar, vil korrespondanse mellom eininga og andre delar av kommunen vere 
omfatta av unntaket for organinterne dokument.  

 
Ofte vil dei forskjellige einingane i kommunen eller fylkeskommunen ha fått delegert 
avgjersrett innanfor sine saksfelt. Dei skal i så fall reknast som eigne einingar etter føresegna, 
men motsett dersom det ikkje er delegert avgjerdsrett.»1 

 
Kommunen har i oversendelsesbrevet vist til at det ikke er riktig at dokumentet er sendt ut av 
organet. Det bemerkes at Oslo Pilot ikke var en selvstendig enhet underlagt Kulturetaten, men et 
prosjekt i Kulturetaten på lik linje med andre prosjekt. Kommunen har videre opplyst at Kulturetaten 
har utarbeidet en egen revisjonsrapport som ble oversendt Kulturrådet med svar på bruken av 
midler bevilget fra Kulturrådet, og at klager har fått innsyn i denne.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at hoveddokumentet er utarbeidet av ett og samme organ. Oslo Pilot 
er et prosjekt i Kulturetaten, og de aktuelle som har arbeidet med prosjektet tilhører etter det 
opplyste Kulturetaten. Det er Kulturetaten som har ansvaret for prosjektet. Dokumentene er ikke 
sendt mellom ulike enheter i kommunen, men beholdt innad i Kulturetaten og fungert som et 
internt arbeidsverktøy. Fylkesmannen legger til grunn at dokumentet er utarbeidet av ett og samme 
organ.   
 
Vedleggene til dokument 4 i sak 2017/1269 gjelder revisjon av prosjektregnskapet til Kulturetatens 
bruk av tilskudd til Oslo Pilot-prosjektet. Kommunerevisjonen har gjennomgått regnskapet for 
kontroll og vedleggene består av deres uttalelse til regnskapet. Fylkesmannen kan vanskelig se at 
Kulturetaten har selvstendig avgjørelsesrett ved utarbeiding av regnskap for prosjektet. Som det 
fremgår av det siterte i forarbeidene ovenfor vil saker om det kommunale regnskap være omfattet 
av unntaket for organinterne dokumenter. Fylkesmannen legger til grunn at også vedleggene er 
utarbeidet av ett og samme organ i Oslo kommune og at de ikke er sendt ut av organet. 
 

 
1 Ot.prp.nr. 102 (2004-2005) s. 138 
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Vår konklusjon er etter dette at dokument 4 i sak 2017/1269 kan unntas offentlighet etter offl. § 14 
første ledd.  
 
Det følger av offl. § 11 at: 
 

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller 
delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn 
behovet for unntak.» 

 
I det påklagede vedtak har kommunen lagt til grunn at behovet for innsyn veier tyngre enn behovet 
for unntak. I kommunens forberedende klagebehandling er det blant annet påpekt at det er gitt 
innsyn i styringsdokumentet som ble oversendt Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet, samt 
en revisjonsrapport som Kulturetaten har utarbeidet og oversendt til Kulturrådet.  
 
Klager viser til at Oslobiennalen er finansiert gjennom Oslo kommunes kunstordning, og at det er av 
offentlig interesse å vite hvorfor Kulturetaten besluttet å videreføre prosjektet. Det anføres at 
ansettelsen av Oslobiennales to kuratorer fremstår som lite transparent. Det bemerkes at saken er 
av stor samfunnsmessig betydning, med henvisning til at Oslobiennale finansieres av offentlige 
midler og at den første utgaven er ventet å koste 14 millioner. Det vises også til at det er interessant 
å vite hvilke kunstfaglige vurderinger som ligger til grunn for vedtaket om å gjennomføre biennale.  
 
Unntaksbestemmelsen i offl. § 14 første ledd er gitt for å sikre gode interne avgjørelsesprosesser. 
Forvaltningen skal kunne ha en intern sfære der det er anledning til å holde informasjon fortrolig på 
det saksforberedende plan. Dette bidrar til å sikre at saker blir godt opplyst og sikrer i større grad 
hensynet til et riktig resultat, fordi organet ikke blir tilbakeholdne med å diskutere saker og komme 
med frimodige råd og vurderinger. Vurderinger knyttet til potensielle gjennomføringsmuligheter for 
prosjektet er foreløpige, og en offentliggjøring av vurderingene vil kunne svekke de interne 
avgjørelsesprosessene på sikt. Dette idet kommunen kan bli mer tilbakeholdne med å komme med 
frimodige råd og vurderinger i fremtidige saker. Foreløpige vurderinger vil i tillegg kunne skape 
forventninger om et gitt resultat, i tillegg til at dokumentene kan gi grobunn for misforståelser.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at kommunen har et behov for å beholde styringsdokumentet som et 
internt arbeidsverktøy. Vi legger videre til grunn at det er grunn for å unnta Kommunerevisjonens 
innspill til utferdigelse av regnskap, da kommunen også i denne forbindelse har behov for en intern 
sfære på det saksforberedende plan. Vi har merket oss klagers anførsler om at prosjektet er av 
offentlig interesse, både med tanke på innholdet i prosjektet og med tanke på disponering av 
offentlige midler. Det er likevel vårt syn at hensynet til offentlighet er tilstrekkelig ivaretatt ved at 
klager har fått innsyn i det som vi forstår er det endelige styringsdokumentet og 
regnskapsrapporten for prosjektet. Vi opplyser for øvrig om at selve ansettelsesprosessen for 
personene som ble engasjert som kuratorer ikke er omtalt i dokumentet.  
 
Klagen er etter dette ikke tatt til følge.  
 
 
Konklusjon  
 
Kommunens vedtak om avslag på krav om innsyn stadfestes, jf. offl. § 32.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
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En kopi av denne avgjørelsen er sendt klager. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Karin Sand Oftedal 
seniorrådgiver  

  
 
Anja Lisland 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Andreas Breivik    
OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Postboks 1453 Vika 0116 OSLO 


