
       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  22.07.2019  2019/39600 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  15.07.2019  201811885 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Maria Giessing Kallevik Rødde, 22003578 
  
 
 
  

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 
Postboks 364 Sentrum 
0102 OSLO 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten - sak 
201811885 dok 16 - Gulleråsveien 24 

 
Fylkesmannen viser til klage datert 1. februar 2019 fra Christian Rytter v/advokatfullmektig Magnus 
Kristoffer Hagen. Klagen gjelder Oslo kommune v/plan- og bygningsetatens vedtak av 29. januar 
2019 om avslag på krav om innsyn i dokument nummer 16 i sak 201811885. 
 
Vi mottok dokumentene i saken fra kommunen først 15. juli 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 29. januar 2019. Klagen er ikke tatt til følge. 
 
Sakens bakgrunn 
I e-post datert 25. januar 2019 ba Christian Rytter v/advokatfullmektig Magnus Kristoffer Hagen om 
innsyn i dokument nummer 16 i sak 201811885 «Utkast til byrådssak».  
 
Kommunen avslo innsynskravet i vedtak datert 29. januar 2019. 
 
Christian Rytter v/advokatfullmektig Magnus Kristoffer Hagen påklaget vedtaket i e-post datert 1. 
februar 2019. 
 
Kommunen har i sin forberedende klagebehandling av 15. juli 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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Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til å understreke at klager etter offentleglova skal 
behandles uten ugrunnet opphold jf. offentleglova § 32 tredje ledd. Fylkesmannen finner det svært 
uheldig at det har tatt etaten i overkant av fem måneder å behandle klagen på innsynskravet. 
Fylkesmannen vil presisere viktigheten av at innsynskrav og behandling av klager på innsyn blir 
behandlet i samsvar med reglene i offentleglova.  
 
Klager har anført at dokumentet utgjør et «saksfremlegg med vedlegg» jf. offentleglova § 16 første 
ledd bokstav a. Videre har klager påpekt at han som part i saken må få merinnsyn i dokumentet. 
Plan- og bygningsetaten har på bakgrunn av klagers anførsler vurdert innsyn etter både reglene i 
offentleglova og etter reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven. 
 
Vurdering av innsyn etter reglene i offentleglova 
 
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.» 

 
Dokumentet det er bedt om innsyn i er utarbeidet av plan- og bygningsetaten for Byrådsavdelingen 
for byutvikling (heretter BYR) Dokumentet er et sammendrag i forbindelse med et mottatt 
planinitiativ i Gulleråsveien 24, Vettakollen.    
 
Kommunen har avslått innsynskravet med hjemmel i offentleglova § 14. Bestemmelsen lyder: 
 

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

 
For at det skal kunne gjøres unntak etter offl. § 14 oppstilles det i hovedsak tre vilkår: (1)  
dokumentet må være utarbeidet av organet selv, (2) dokumentet må være internt, og (3)  
dokumentet må være utarbeidet til organet sin interne saksforberedelse. Bestemmelsen gir  
organet en adgang til, men ikke plikt, til å unnta dokumentet offentlighet. 
 
Plan- og bygningsetaten har ved oversendelse av klagesaken vurdert klagers anførsler slik: 
 

«Etatens avslag er hjemlet i offl. § 14, første ledd. Hovedregelen etter offl. er at 
forvaltningens saksdokumenter er offentlige, med mindre det finnes hjemmel for å unnta 
dokumentet fra offentlighet, jf. offl § 3. 
 
Dokumentet det er begjært innsyn i er utarbeidet av PBE for Byrådsavdelingen for 
byutviklingen (BYR). «Utkast til byrådssak» skal gi et sammendrag hvor det legges vekt på 
sakens fakta og å klargjøre konfliktene ved oversendelse til politisk behandling. «Utkast til 
byrådssak» inneholder et kort sammendrag fra etatens del av saksfremstillingen, planfaglige 
vurderinger, eventuelle innsigelser, bemerkninger og annet som har betydning for 
politikernes vurdering av saken. 
 
Dokumentet vil så oppsummeres i PBEs anbefaling og foreløpige konklusjon i saken. 
Dokumentet er ikke ferdigstilt og byrådsavdelingen kan gjøre endringer i dokumentet før det 
sendes over til politisk behandling. Dokumentene anses som interne dokumenter etter offl.  
§ 14, første ledd.  
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Bestemmelsen lyder slik: 
«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga 
interne saksførebuing.» 
 
Bestemmelsen gir organet en rett, men ingen plikt til å unnta dokumentet dersom de øvrige 
vilkårene er oppfylt, jf. ordlyden «kan». Hensynet bak bestemmelsen er å gi forvaltningen en 
intern sfære, der informasjon kan holdes fortrolig, frem til det er tatt en endelig beslutning i 
saken. Dokumentet «utkast til byrådssak» kan unntas med hjemmel i offl. § 14, første ledd, 
da de er utarbeidet for organets interne saksforberedelse. Dette innebærer at dokumentene 
ikke er sendt ut av organet. Plan- og bygningsetaten har ikke selvstendig 
avgjørelsesmyndighet på området som dokumentene dreier seg om. Kompetansen til å 
vedta reguleringsplaner ligger hos bystyret. Klagen er begrunnet med at dokumentet «utkast 
til byrådssak» utgjør «saksfremlegg med vedlegg til eit kommunalt eller fylkeskommunalt 
folkevalt organ», jf. offl. § 16, første ledd a, og at offl.§ 14 derfor ikke gjelder for dokument 
sendt fra PBE til byrådet. Oslo kommune har en parlamentarisk styreform. Det fremgår av 
offl. § 16, andre ledd, andre setning: «For kommunar og fylkeskommunar med 
parlamentarisk styreform gjeld §§ 14 og 15 likevel for saksframlegg med vedlegg og sakliste 
til førebuande møte i kommuneråd og fylkesråd der ein ikkje skal gjere vedtak eller leggje 
fram innstilling». Offl. § 16, annet ledd kommer derfor ikke til anvendelse for denne 
innsynsbegjæringen.» 

 
Formålet med offl. § 14 første ledd er å gi forvaltningsorganet en internsfære for sitt 
saksforberedende arbeid. For å kunne avslå et innsynskrav med hjemmel i offl. § 14 første ledd er 
det avgjørende at dokumentet er utarbeidet av, og til bruk i, 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. Av merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) fremkommer det 
at det generelle utgangspunktet er at en organisasjon som utad fremstår som en selvstendig enhet 
må regnes som ett forvaltningsorgan. Det må blant annet legges vekt på organiseringen, og om 
enheten har selvstendig avgjørelsesmyndighet. 
 
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 
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 

 
1 Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 138   
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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 avgjørelsesmyndighet på området som dokumentene dreier seg om. Det er vist til at 
kompetansen til å vedta reguleringsplaner ligger hos bystyret. 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 16 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. I offl.  
§ 16 tredje ledd andre setning er det også uttrykkelig slått fast at unntaket i § 14 gjelder for utkast til 
vedtak og innstillinger som blir lagt fram for byråden før det blir fattet vedtak.   

 
Klager har anført at det uansett må gis innsyn etter reglene om merinnsyn og prinsippet om 
kontradiksjon jf. offentleglova § 11. 

 
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.» 

 
Plan- og bygningsetaten har ved oversendelsen av klagesaken vurdert spørsmålet om merinnsyn 
som følger: 
 

«Det anføres at klager uansett må få innsyn etter offl. § 11 etter reglene om meroffentlighet 
og prinsippet om kontradiksjon. Når det ikke foreligger en plikt til å unnta dokumenter, men 
kun en rett, skal organet «likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn», jf. offl. § 11 første 
punktum. Etter bestemmelsens andre punktum bør det gis innsyn dersom «omsynet til 
offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak». 
 
Plan- og bygningsetaten er av den oppfatning at hensynet til offentlig innsyn ikke veier tyngre 
enn hensynet til den kommuneinterne saksforberedelsen i denne saken. 
 
Interne dokument kan ha en viss allmenn interesse. Det dreier seg likevel i denne saken, og i 
det konkrete dokumentet, om vurderinger av intern karakter. Hensynet til fortrolighet og fri 
diskusjon, taler for at kommunen skal kunne gjøre seg fortløpende vurderinger. Etaten 
mener det er viktig for fremdriften av prosessen at dokumentet kan unntas. Dokumentet 
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. 53 (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 
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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». 
Endelige vedtak vil bli offentlig tilgjengelig. Selv om det underliggende dokumentet kan 
komme til å bli offentliggjort på et senere tidspunkt, har det foreløpig en intern karakter. 
Dokumentet gir også uttrykk for foreløpige vurderinger. Det foreligger på bakgrunn av 
ovennevnte etter etatens vurdering fortsatt et reelt og saklig behov for å unnta dokumentet 
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 av bakgrunnen for 
stoppingen av planinitiativet 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 gi 
grobunn for misforståelser for bakgrunnen for etatens syn. 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 på dette punktet. 
 
Vurdering av partsinnsyn etter forvaltningsloven 
 
Reglene om partsinnsyn fremgår av forvaltningsloven § 18. Forvaltningsloven (fvl.) § 18 første ledd 
første setning gir en part rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter «for så vidt ikke annet 
følger av reglene i §§ 18 og 19». Fylkesmannen finner det ikke tvilsomt at klager er part i saken, jf. fvl. 
§ 2 første ledd bokstav e). 
 
Reglene om partsinnsyn har til formål å ivareta partens rettsikkerhet. Unntak fra retten til 
partsinnsyn kan bare gjøres gjeldende dersom det aktuelle dokumentet omfattes av de unntak som 
følger av forvaltningsloven §§ 18 til 19. 
 
Plan- og bygningsetaten har vurdert at dokumentet kan unntas innsyn i medhold av fvl. § 18a første 
ledd. 
 
Bestemmelsen lyder: 
 

«En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument som et forvaltningsorgan har 
utarbeidd for sin egen interne saksforberedelse (organinterne dokumenter).» 

 
Bestemmelsen bygger på offentleglova § 14, og er et unntak for hovedregelen i forvaltningsloven  
§ 18. Bakgrunnen for unntaket i § 18a er behovet for å kunne ha en intern sfære der informasjonen 
kan holdes fortrolig. Det følger imidlertid av § 18d at unntak fra innsyn ikke gjelder for utkast til 
vedtak og innstillinger. I § 18d tredje ledd andre setning fremgår det imidlertid at: 
 



  Side: 6/7 

«Unntaket i § 18 a gjelder likevel for dokument i saker der administrasjonssjefen eller 
kommunerådet gjennomfører kontrolltiltak overfor en enhet,  og for utkast til vedtak og 
innstillinger som blir lagt fram for administrasjonssjefen eller kommunerådet før det blir 
fattet vedtak eller før en innstilling blir lagt fram for et folkevalgt organ.»2 
(vår understreking) 

 
Fylkesmannen viser til at dokumentet som det er begjært innsyn i er et utkast til vedtak som skal 
vurderes, ferdigstilles og senere oversendes Byrådet for endelig avgjørelse. Fylkesmannen er i likhet 
med plan- og bygningsetaten av den oppfatning at dokumentet kan unntas i medhold av 
forvaltningsloven § 18a. 
 
Når det er adgang til å unnta et dokument fra innsyn, skal forvaltningsorganet vurdere om innsyn 
likevel skal gis helt eller delvis jf. forvaltningsloven § 18 annet ledd. Innsynet bør gis dersom 
hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak.  
 
Plan- og bygningsetaten har ved oversendelsen av klagesaken vurdert spørsmålet som følger: 
 

«Etaten mener behovet for unntak veier tyngre enn behovet for parten i denne saken. Det er 
viktig for å ivareta kommunens interne sfære at dokumentet kan unntas. Dokumentet er ikke 
ferdigstilt og byrådsavdelingen kan gjøre endringer i dokumentet før den sendes over til 
politisk behandling. Dokumentet inneholder således uferdige og ufullstendige vurderinger 
som kan gi grobunn for misforståelser i denne delen av prosessen. 
 
Hensynet til parten, herunder hensynet til kontradiksjon er videre ivaretatt i prosessen. 
Parten har kommet med sine innspill til hvorfor planen skal fortsette. Parten er også gjort 
kjent med de vurderinger etaten har gjort i sin beslutning om å stanse planarbeidet. Endelige 
vedtak vil bli tilgjengelig for parten. Det innebærer at parten også vil bli kjent med hvilke 
vurderinger som ligger til grunn for resultatet av vedtaket. Selv om det underliggende 
dokumentet kan komme til å bli offentliggjort eller tilgjengelig for parten€ på et senere 
tidspunkt, har det foreløpig en intern karakter. Dokumentet gir også uttrykk for foreløpige 
vurderinger. Det foreligger etter etatens vurdering fortsatt et reelt og saklig behov for å 
unnta dokumentet fra innsyn. Ellers vises det til redegjørelsen under etatens vurdering av 
meroffentlighet.» 

 
Plan- og bygningsetaten har vurdert at det i foreliggende sak ikke er grunn til å utvise merinnsyn jf. 
forvaltningsloven § 18 annet ledd og Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering. 
Fylkesmannen har lagt vekt på at de hensyn som gjør seg aktuelle for å unnta dokumentet fortsatt 
gjør seg gjeldende. Dokumentet er et internt arbeidsdokument og er av foreløpig karakter og 
kommunens vurderinger i dette dokumentet kan fravike fra det endelige resultatet. For øvrig vises 
det til vår merinnsynsvurdering under offentleglova.  
 
Fylkesmannen er etter en samlet vurdering enig med plan- og bygningsetaten i at dokumentet kan 
unntas fra innsyn i medhold av forvaltningsloven § 18a. 
 
Klagen er ikke tatt til følge.  
 
     ***** 
 

 
2 Fylkesmannen understreking 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19670210z2EzA718A
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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 
 
Gøril Hjelseth 
seniorrådgiver 

  
 
Maria Giessing Kallevik Rødde 
rådgiver 

 
 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
BULL & CO ADVOKATFIRMA AS Postboks 2583 Solli 0203 OSLO 
CHRISTIAN RYTTER GULLERÅSVEIEN 24 0779 OSLO 

 
 


