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Vedtak i klagesak etter offentleglova - Oslo kommune - avslag på innsyn i 
invitasjon til møte om tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen 

 
Fylkesmannen viser til klage datert 23.4.2019 fra Nydalen vel v/ Jon Holm. Klagen gjelder Oslo 
kommunes vedtak av 23.4.2019 om avslag på krav om innsyn i invitasjon til møte om tiltaksliste for 
offentlige rom i Nydalen. 
 
Vi mottok dokumentene i saken fra kommunen 3.6.2019. 
  
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 23.4.2019. Klagen er ikke tatt til følge. 

 
Sakens bakgrunn 
I e-post datert 16.4.2019 ba Nydalen vel v/ Jon Holm om innsyn i invitasjon til møte om tiltaksliste for 
offentlige rom i Nydalen, plan- og bygningsetatens sak 201715421, dokument 32. 
 
Kommunen avslo innsynskravet i vedtak datert 23.4.2019. 
 
Nydalen vel v/ Jon Holm påklaget vedtaket i e-post datert 23.4.2019. 
 
Kommunen har i sin forberedende klagebehandling av 23.6.2019 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 klage over vedtak om avslag på innsyn i plan- og bygningsetatens sak 201715421, 
dokument 32.  
 
Dokument 32 består av et hoveddokument med vedlegg. Hoveddokumentet inneholder en 
invitasjon til et arbeidsmøte for å identifisere tiltak som vil danne grunnlag for 
rekkefølgebestemmelser i arbeidet med tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen. Invitasjonen er 
sendt fra plan- og bygningsetaten til bymiljøetaten, vann- og avløpsetaten, eiendoms- og 
byfornyelsesetaten og enkelte saksbehandlere innenfor disse etatene. Vedleggene består av en 
analyse- og mulighetsstudie og en stedsanalyse for utvikling av Nydalen.   
 
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 henvisning til offl. § 14 første ledd. Bestemmelsen lyder 
slik: 
 

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

 
Hoveddokumentet er en invitasjon til et internt møte. Vedleggene er interne arbeidsdokument til 
bruk for kommunens fremtidige planlegging og utvikling av Nydalen. Vedleggene består av en 
redegjørelse for utvikling av offentlige byrom i Nydalen og inneholder foreløpige vurderinger om 
mulige fremtidige tiltak. Steds- og mulighetsanalysen er i tillegg et utkast som ikke er ferdig 
utarbeidet. Fylkesmannen legger til grunn at dokumentene er utarbeidet for kommunens interne 
saksforberedelse.  
 
Det er videre 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 
bestemmelsen lenger 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 selvstendighet enhet må regnes som ett organ. 
 
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 forarbeidene1 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 

 
1 Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 138 
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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.» 

 
I kommunens forberedende klagebehandling er det vist til at plan- og bygningsetaten ikke har 
selvstendig avgjøreIsesmyndighet på området som dokumentene dreier seg om. Det er vist til at 
kompetansen til å vedta reguleringsplaner ligger hos bystyret. Fylkesmannen finner grunn til å 
presisere at verken plan- og bygningsetaten, eiendoms- og byfornyelsesetaten, vann- og 
avløpsetaten eller bymiljøetaten, har selvstendig avgjørelsesrett i plansaker. Det er bystyret i Oslo 
kommunen som besitter kompetansen til å vedta planer etter plan- og bygningsloven. Ved 
utforming av foreløpige innspill og vurderinger knyttet til utarbeidelse av fremtidige planer etter 
plan- og bygningsloven, er det naturlig å se på de kommunale etatene som en del av ett og samme 
organ. Fylkesmannen legger derfor til grunn at dokument 32 med vedlegg er utarbeidet av ett og 
samme organ og at dokumentene ikke er sendt ut av organet. Vilkårene for å unnta dokumentet 
etter offl. § 14 første ledd er oppfylt.  
 
Klager viser til at kommunen har arbeidet med steds- og mulighetsanalyse for Nydalen i to år, 
samtidig som det pågår konkrete reguleringssaker i Nydalen. Det er klagers syn at det er 
uheldig at opplysningene som vil kunne være relevante for konkrete reguleringssaker unntas, og at 
det fratar innbyggerne i Nydalen muligheten for medvirkning.   
 
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.» 

 
Fra kommunens merinnsynsvurdering i avslaget hitsettes: 
 

«Plan- og bygningsetaten har vurdert meroffentlighet i forbindelse med denne 
innsynsbegjæringen. Innholdet i det aktuelle dokumentet dreier seg om vurderinger av 
intern karakter. Det gir uttrykk for foreløpige opplysninger og vurderinger som kan gi 
grobunn for misforståelser. Vi finner derfor at hensynet til offentlig innsyn ikke veier tyngre 
enn hensynet til den kommuneinterne saksforberedelsen. (…) 

 
Hensynet til fortrolighet og fri diskusjon om saken taler for at kommunen skal kunne gjøre 
fortløpende vurderinger. Hensynet til offentlighet blir ivaretatt da kommunens konklusjoner i 
alle plansaker vil være tilgjengelige i kommunens saksinnsyn. Plansaker vil i tillegg bli lagt ut 
til offentlige ettersyn og bli offentlige ved kunngjøring av planvedtak.» 

 
Fra kommunens merinnsynsvurdering i oversendelsesbrevet hitsettes: 
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«Interne dokument, herunder vurderinger av mulige tiltakslister, og rekkefølgebestemmelser 
kan ha en viss allmenn interesse. Det dreier seg likevel i denne saken, og i de konkrete 
dokumentene, om vurderinger av intern karakter. Hensynet til fortrolighet, taler for 
kommunen skal kunne gjøre seg fortløpende vurderinger.  
 
Etaten mener det er viktig at dokumentene kan unntas. Dokumentene kan inneholde 
uferdige vurderinger som kan gi grobunn for misforståelser i denne delen av prosessen. Det 
bemerkes i Ot.prp.nr. 102 (2004-2005) s. 54 (i en henvisning til et avsnitt i Stortingsmelding 
nr. 32 (1997-1998), som departementet i hovedsak sluttet seg til) at: «offentlighet omkring 
interne dokumenter kan også skape forventninger om et bestemt resultat. Dette kan virke 
uheldig når den endelige avgjørelsen i saken skal tas; det kan føre til at beslutningsfriheten 
innskrenkes og at det foreløpige resultatet legges til grunn også i det endelige vedtaket, selv 
om det alle forhold tatt i betraktning ikke er den beste løsningen».  
 
Selv om de underliggende dokumentene kan komme til å bli offentliggjort på et senere 
tidspunkt, har det foreløpig en intern karakter. (…) Det foreligger på bakgrunn av det 
ovennevnte etter etatens vurdering fortsatt et reelt og saklig behov for å unnta 
dokumentene fra innsyn. Plan- og bygningsetaten opprettholder derfor at det ikke er 
grunnlag for merinnsyn etter offl. § 11». 

 
Fylkesmannen har merket seg klagers anførsler, men finner likevel å kunne slutte oss til kommunens 
vurdering etter offl. § 11. 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 tilknyttet potensielle tiltak 
for utvikling av området i Nydalen og mulige rekkefølgekrav i den forbindelse, er foreløpige, og en 
offentliggjøring av vurderingene kan svekke de interne avgjørelsesprosessene på sikt. Dette idet 
enhetene kan bli mer tilbakeholdne med å komme med frimodige råd og vurderinger i fremtidige 
saker. De foreløpige vurderingene vil kunne skape forventinger om et gitt resultat, i tillegg til at 
dokumentene kan gi grobunn for misforståelser, som kan gå på bekostning av fremdriften i arbeidet 
med utvikling av Nydalen-området. Det er vårt syn at hensynet til offentlighet i planprosessen 
ivaretas tilstrekkelig ved at forslag til planer etter plan- og bygningsloven er offentlige.  
 
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. 
 
En kopi av denne avgjørelsen er sendt klager. 
 
 
Med hilsen 
 
Karin Sand Oftedal 
seniorrådgiver  

  
 
Anja Lisland 
rådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Nydalen Vel v/ Jon Holm    

 
 


