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Vedtak i klagesak - innsyn i dokumenter - Sør-Aurdal kommune
Fylkesmannen viser til klagesak mottatt 31. august 2018. Saken gjelder klage på avslag på krav om
innsyn i referat/notater fra dialogseminar i Sør-Aurdal kommune som ble avholdt 23. august 2018.
Konklusjon
Sør-Aurdal kommune må levere ut notater fra dialogseminaret den 23. august 2018 til Hedalen.no.
Bakgrunn for saken
Den 23. august 2018 var det invitert til dialogseminar i Sør-Aurdal kommune. Det var
administrasjonen ved rådmannen som inviterte kommunestyret, hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud til seminaret. Invitasjonen lå ute på kommunen sin møtekalender for
kommunestyremøte. Det fremgikk ikke av invitasjonen hva som var tema på møtet, men det
fremgikk at det skulle innledes ved administrasjonen og hovedtillitsvalgte og at det deretter skulle
gjennomføres gruppearbeid.
24. august 2018 bad Hedalen.no om innsyn i møtereferatet med henvisning til at rådmannen hadde
opplyst om at møtet var offentlig. Kommunen avslo innsynskravet i brev s.d. med begrunnelse at det
kun forelå notater som var til internt bruk for administrasjonen. Det ble vist til offentleglova § 14 som
hjemmel for avslaget. Hedalen.no klagde på avslaget s.d og påpekte at kommunestyret var innkalt til
møtet, og at det også reiste spørsmål om §§ 30 og 31 i kommuneloven var relevante.
Kommunen opprettholdt sin vurdering av at notatene som ble tatt i møtet er organisasjonsinterne, jf.
offl. § 14. Videre anfører kommunen at §§ 30 og 31 i kommuneloven ikke er korrekte å anvende da
dialogseminaret ikke var for et folkevalgt organ, men invitert til, og ledet av rådmannen. Saken ble
oversendt til Fylkesmannen.
Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen er klageorgan for vedtak som kommunale organ har fattet med hjemmel i lov om rett
til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offl.), jf. § 32 første ledd.
Hovedregelen i offl. § 3 er at alle saksdokumenter er åpne for innsyn, så lenge annet ikke er bestemt i
lov eller forskrift.
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Kommunen har anført at notatene fra dialogseminaret er organinterne dokumenter, som det er
hjemmel for å unnta fra offentligheten i offl. § 14. Offl. § 14 første ledd lyder som følger:
«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne
saksførebuing.»
Unntaket gjelder dokumenter som er utarbeidet til intern saksforberedelse i et organ. Unntaket
oppstiller en mulighet til å nekte innsyn i interne dokumenter, men ingen plikt. Hensynet bak
bestemmelsen er blant annet at det er formålstjenlig å ha en intern arena der det er mulighet til å
holde informasjon fortrolig. Behovet for at offentligheten skal kunne gjøre seg kjent med
informasjon, er også mindre, der informasjonen ikke er sendt ut av organet.
Fylkesmannen legger, på bakgrunn av tidligere kontakt med kommunen, til grunn at dialogseminaret
var åpent for presse og tilhørere. På denne bakgrunn kunne enhver møtt opp og fått tilgang til den
informasjonen som ble lagt fram på seminaret. Fylkesmannen vurderer at notater fra seminaret ikke
tilfredsstiller vilkåret til å være organinterne i offl. § 14 sin forstand. Kommunen kan ikke unnta
notatene fra dialogmøtet fra offentligheten.
Fylkesmannen vil avslutningsvis legge til at møter med folkevalgte skal følge saksbehandlingsreglene i
kommunelovens kapittel 6, blant annet §§ 30 og 31.
Vedtak
Fylkesmannen opphever Sør-Aurdal kommune sitt vedtak av 24. august 2018 om å nekte utlevering
av notater fra dialogseminar avholdt den 23. august 2018. Kommunen pålegges å levere ut notater
fra møtet til Hedalen.no.
Med hilsen
Tremoen Sigurd

Asbjørn Lund
stabssjef

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
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