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Tema 

Åpen, kompetent og modig 

Offentleglova 

 Formål 

 Hovedregel – offentlighet  

 Unntak, ” skal” -” kan” 

 Generelt om meroffentlighet 

 Meroffentlighet i Trondheim kommune 

 Kort om saksbehandling 

Oppsummering  

 



Åpen, kompetent og modig 

Trondheim kommunes verdigrunnlag 

 

Godt kjent i organisasjonen og brukes i 

ulike sammenhenger.   

 

Kommunikasjonsstrategien: Verdiene 

gjennomsyrer alt kommunikasjonsarbeid  

 



Åpenhet – offentleglova  

 Ny lov i 2009 - sterkere fokus på 

åpenhet og innsyn. 

 Informasjons- og ytringsfriheten. 

Demokratiet. 

Tilliten til det offentlige. 

Kontroll fra allmennheten. 

Offentleglova §1 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova


Hovedregel offentleglova § 3 

Saksdokumenter, journaler og 
liknende register er åpne for innsyn, 
dersom ikke annet følger av lov 
eller i medhold av lov. 

 

Alle kan kreve innsyn. 
 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova


Lovens system - unntakene 

Unntaksplikt – ”skal” unntas, § 13. 

 Taushetsbelagte opplysninger  jf. 

forvaltningsloven, lov om barnevern, 

helsepersonell loven, opplæringslova, 

barnehageloven mv. 

Unntak for hele dokumentet jf. § 12b ”det vil 

vere urimeleg arbeidskrevjande for organet å 

skilje dei ut.” 

 Samtykke. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3


Meroffentlighet  

Unntaksrett (”kan”) -  gjelder de øvrige 

unntaksbestemmelser i loven. 

 

Eks. offentleglova § 14, unntak for 

interne dokumenter. Loven setter krav til 

at meroffentlighet skal vurderes. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3


Meroffentlighet § 11 

Når det er anledning til ( ”kan”) å gjøre 

unntak fra retten til innsyn skal organet 

likevel vurdere å gi helt eller delvis 

innsyn ( meroffentlighet). 

Organet bør gi innsyn dersom hensynet 

til offentlige innsyn veier tyngre enn 

behovet for unntak. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_2


Meroffentlighetsvurderingen 

Interesseavveining 

 Gjør de forhold som ligger til grunn for 

unntaket seg gjeldende i dette tilfellet? 

Hvilke hensyn taler for innsyn? 

 Se på formålsparagrafen  i § 1 

 

 Gi innsyn dersom hensyn for innsyn veier 

tyngre enn hensyn mot innsyn. 

 



Omvendt vurdering 

Rettleiaren:  

”ta utgangspunkt i behovet for unntak, og vurdere om det ligg føre 

eit reelt og sakleg behov for å nekte innsyn i dokumentet. 

Dersom eit slikt behov gjer seg gjeldande, må ein forsikre seg 

om at det er heimel for å gjere unntak for dokumentet.” 

Ingen rettslig plikt til å gi innsyn i ” kan ” 

unntak, men loven pålegger visse 

vurderinger og ”gir ei oppmoding om å gi innsyn heilt 

eller delvis dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn 

unntaksbehovet.” 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3a11886db3604e9d9a049e872564467d/rettleiar_offentleglova.pdf


Meroffentlighet ut over loven 

Etiske retningslinjer 
 ”Vi bidrar til at Trondheim kommune er en åpen organisasjon. I en åpen organisasjon er 

offentlighet og ytringsfrihet viktige prinsipper for å sikre innsyn og kontroll med kommunens 

virksomhet. Vi bidrar til at kommunen i enhver sak vurderer offentlighet, ut over det som 

følger av lover og regler.” 

 

God forvaltningsskikk 

 

Svare på spørsmål/ skape nye 

dokumenter.  

 

 



Meroffentlighet i Trondheim 

kommune 
Åpen 

Kompetent 

Modig   

Forståelse av hvor vi jobber og for hvem  

Organisering – behandle innsynskrav 

 ”Gjennomsyring” i alle relevante 

instanser. 

 



Saksbehandling § 31  

Skriftlig  

Vise eksakt hjemmel ved avslag 

 Ved unntak pga. taushetsplikt må man 

også vise til lovhjemmel som pålegger 

taushetsplikt. 

” Meroffentlighet er vurdert”, ved ”kan” 

som unntaksbestemmelse. 

Opplyse om klageadgang og klagefrist. 

 

 



Oppsummering 

Kommunens dokumenter er offentlige. 

Unntak for opplysninger som er 

underlagt lovbestemt taushetsplikt; skal 

unntas. 

Noen opplysninger/ dokumenter ”kan” 

unntas – meroffentlighet må vurderes. 

Åpen, kompetent og modig som 

premisser for vurdering av 

meroffentlighet. 


