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Fylkesmannens vedtak i klagesak etter offentleglova - Oslo kommune, 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - innsyn i dokument 120 i sak 
201808158 

 
 
Fylkesmannen viser til klage datert 22. juli 2018 fra NRK ved Vegard Venli. Klagen gjelder Oslo 
kommunes vedtak av 22. juli 2019 om avslag på krav om innsyn i dokument 120 i sak 2018/8158. 
 
Vi mottok dokumentene i saken fra kommunen 11. august 2019, med supplering 16. august 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 om avslag på innsyn i vedtak av 22. juli 2019. 
Klagen er ikke tatt til følge. 
 
 
Sakens bakgrunn 
 
Den 19. juli 2019 ba NRK om innsyn i to dokumenter. 
 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune avslo innsynskravet hva gjelder dokument 
120 i sak 2018/8158 i vedtak datert 22. juli 2019. 
 
NRK påklaget vedtaket i e-post datert 22. juli 2019. 
 
Kommunen har i sin forberedende klagebehandling ikke funnet grunn til å ta klagen til følge. Saken 
er derfor oversendt til Fylkesmannen for avgjørelse. 
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Vi finner det ikke nødvendig å referere ytterligere fra sakens dokumenter da vi forutsetter at disse er 
kjent. 
 
Fylkesmannens vurdering 
 
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 første ledd. Bestemmelsen omfatter 
interne dokumenter og lyder slik: 
 

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

Bestemmelsen gir adgang, men ikke plikt, til å nekte innsyn i hele dokumentet. 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. 
 
For at det skal kunne gjøres unntak etter offl. § 14 oppstilles det i hovedsak tre vilkår. Dokumentet 
må være utarbeidet av organet selv, dokumentet må være internt og dokumentet må være 
utarbeidet til organet sin interne saksforberedelse. 
 
Dokumentet det er bedt om innsyn i, «Oppdatert budsjettinnspill på parkeringsområdet 2020-2023», 
er sendt fra Bymiljøetaten til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 
 
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. 
 
For kommuner og fylkeskommuner må vurderingen av om et dokument er utvekslet i ett og samme 
organ ses i sammenheng med offl. § 16. Bestemmelsen fastsetter generelt at en rekke dokumenter 
som blir utarbeidet i kommuner og fylkeskommuner likevel ikke kan unntas fra offentlighet. 
Bestemmelsens tredje ledd første punktum 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 følger av merknadene til offl. § 16 i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005): 
 

«Kva som skal seiast å utgjere ei eining som skal reknast som eit eige organ i høve til 
lovutkastet § 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 
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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 noka avgjerd i den konkrete saka. I 
generelle saker der eininga ikkje har avgjerdsrett, f.eks. i saker 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 
avgjerdsrett innanfor sine saksfelt. Dei skal i så fall reknast som eigne einingar etter 
føresegna, men motsett dersom det ikkje er delegert avgjerdsrett.» 

 
Vi viser til byrådsavdelingens vurdering i oversendelsen til Fylkesmannen: 
 

«Byrådsavdelingen viser til at det er bystyret som har vedtaksmyndighet for Oslo kommunes 
budsjett, dette er ikke delegert til byrådet. Byrådet avgir sin innstilling med forslag til 
kommunens budsjett. Det aktuelle budsjettdokumentet er utarbeidet av Bymiljøetaten etter 
bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Dokumentet regnes derfor som et 
internt dokument som er utarbeidet til byrådets interne saksforberedelse i budsjettarbeidet. 
 
Offentleglova § 16 regulerer tilfeller der offentleglova § 14 ikke kan brukes. Etter tredje ledd 
gjelder unntaket ikke for «dokument frå eller til ei kommunal eining på område der einingane 
har sjølvstendig avgjerdsrett». Jan Fridthjof Bernt uttaler i lovkommentaren til bestemmelsen: 
 
«i situasjoner hvor én del av den kommunale administrasjon gir bidrag til saksforberedelsen hos 
en annen, det være seg rådmannen eller en annen del av kommunalforvaltningen, betyr det 
regelmessig at det bare er mottakerorganet som har avgjørelsesmyndighet på vedkommende 
saksområde. Avgiverorganet har da ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet på dette 
saksområdet». 
 
Konsekvensen er at i saker der avgiverorganet bistår mottakerorganet, vil dokumentene 
gjennomgående måtte anses som organinterne etter § 14. Byrådsavdelingen mener etter 
dette at det aktuelle dokumentet tilhører denne kategorien, der underliggende etater gir råd 
til byrådsavdelingens saksforberedelse, og at § 14 første ledd dermed kommer til anvendelse 
i denne saken.» 

 
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering av at bymiljøetaten og byrådsavdelingen må 
anses som samme organ i denne sammenhengen. Etter en gjennomgang av dokumentet er 
Fylkesmannen kommet til at dokumentet har et internt preg, blant annet med vurderinger og 
anbefalinger. Dokumentet er etter det opplyste heller ikke sendt til andre. 
 
Fylkesmannen slutter seg etter dette til byrådsavdelingens vurdering av at dokumentene kan unntas 
offentlighet i medhold av offl. § 14 første ledd. Vi kan heller ikke se at unntakene i offl. § 14 andre 
ledd, eller offl. § 16 kommer til anvendelse. 
 
Merinnsyn 
 
Bestemmelsen i offl. § 14 gir organet en rett, men ikke en plikt, til å unnta dokumentene 
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fra innsyn. Det skal derfor foretas en merinnsynvurdering etter bestemmelsen i offl. § 11. Det 
avgjørende for vurderingen av merinnsyn i offl. § 11 er om «omsynet til offentleg innsyn veg tyngre 
enn behovet for unntak». For å kunne nekte innsyn må det foreligge et reelt og saklig behov for det. 
 
Det er sentralt i merinnsynsvurderingen i hvilken grad de hensyn som ligger til grunn for den 
aktuelle unntaksbestemmelsen gjør seg gjeldende for det aktuelle dokumentet, og i hvilken grad 
innsyn i dokumentet vil skade de interessene som er vernet av bestemmelsen, jf. pkt. 4.9.2 i 
veilederen. Dersom de hensyn som ligger til grunn for unntaksbestemmelsen ikke gjør seg gjeldende 
for det aktuelle dokumentet eller opplysningene, bør det gis innsyn. Dersom disse gjør seg 
gjeldende, må disse vurderes opp mot de hensyn som taler for å gi innsyn. 
 
Det følger videre av veilederen til offentleglova at det må legges vekt på innholdet i dokumentet. 
Dersom unntaksbestemmelsen er gitt for å verne bestemte prosesser eller sikre fortrolige 
diskusjoner, vil det være større grunn til å gi innsyn i de delene av dokumentet som inneholder 
faktiske opplysninger enn i skjønnsvurderinger. 
 
Fra veilederens pkt. 4.9.2 siteres videre: 
 

«Meirinnsynsvurderinga må gjerast konkret i samband med det enkelte innsynskravet. Ein 
kan likevel og leggje vekt på meir langsiktige skadeverknader av å gi innsyn. Dette vil 
særleg vere aktuelt for interne dokument som kan haldast utanom innsyn etter §§ 14 og 
15. Desse unntaka skal verne om interne avgjerdsprosessar i forvaltninga, og det er her 
sentralt å unngå at andre organ eller personar innanfor det same organet blir meir 
tilbakehaldne med å kome med frimodige råd og vurderingar. Difor vil det nokså 
gjennomgåande ikkje vere grunn til å utøve meirinnsyn i dei delane av dokument som kan 
haldast utanom innsyn etter offentleglova § 14 og § 15 som inneheld råd og vurderingar.» 

 
Det følger av dette at det i merinnsynsvurderingen må foretas en konkret vurdering knyttet til 
innholdet i de aktuelle dokumentene og den aktuelle situasjonen. Det må vurderes om hensynene 
bak unntaksregelen gjør seg gjeldende for de aktuelle opplysningene. Samtidig er det adgang til å 
legge vekt på dokumentets art og konsekvenser av å offentliggjøre slike typer dokumenter.  
 
Vi siterer byrådsavdelingens begrunnelse i avslaget av 22. juli 2019: 
 

«I merinnsynsvurderingen etter offentleglova § 11 har vi lagt vekt på at dokumentet 
er utarbeidet i forbindelse med det pågående budsjettarbeidet i Oslo kommune, og at 
hensynet til kommunens budsjettprosess i dette tilfellet veier tyngre enn hensynet til 
offentlighet. Det endelig vedtatte budsjettet vil være et offentlig tilgjengelig dokument.» 

 
Merinnsynsvurderingen er utdypet i oversendelsen til Fylkesmannen. Vi siterer: 
 

«Byrådsavdelingen mener at budsjettdokumentet må unntas offentlighet for å verne om 
byrådets budsjettprosesser og for å sikre fortrolige diskusjoner innad i byrådet. Det vil også 
kunne medføre langsiktige skadevirkninger å gi innsyn, da det vil kunne føre til at 
underliggende fagetater blir med tilbakeholdne med å gi råd og vurderinger for 
utarbeidelsen av budsjett i fremtiden. Byrådsavdelingen mener derfor at hensynet til å verne 
om budsjettprosessen og for å sikre fortrolige diskusjoner her veier tyngre enn hensynet til 
offentlighet. 
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Byrådsavdelingen understreker at det i det aktuelle dokumentet hovedsakelig er snakk om 
råd og vurderinger i anledning utarbeidelsen av kommunens budsjett, og at merinnsyn i 
deler av dokumentet derfor ikke er aktuelt.» 

 
Det er ved vurderingen lagt vekt på at de hensyn som begrunner unntaksbestemmelsen gjør seg 
gjeldende. Det vises til at bestemmelsen skal verne om interne prosesser. Det er videre sett hen til 
mer langsiktige skadevirkninger ved å gi innsyn. Vi viser for øvrig til byrådsavdelingens begrunnelse 
som vi kan slutte oss til. Vi er etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunn til å 
overprøve byrådsavdelingens merinnsynsvurdering etter offl. § 11.  
 
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 

  
 
Lise Marie Sundsbø 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
NRK v/ Venli    

 
 


