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kapittel 8 om klageordningen. 

Kapittel 8 i Oxford Researchs rapport om evaluering av loven er forholdsvis 
omfangsrik, og dekker 23 sider fordelt på fire underkapitler: 8.1 om selve 
klageordningen i loven, 8.2 om klageordningen i praksis, 8.3 om funn knyttet til 
Sivilombudsmannen som kontrollinstans og i 8.4 er oppsummert Oxford Researchs 
egne funn og vurderinger. 

 

Uavhengig klageorgan er et gammelt krav 
Medieorganisasjonene er samstemte i kravet om at offentlighetsloven må få en 
uavhengig klageinstans. Debatten om dette har pågått lenge, og allerede i den 
såkalte Offentlighetsmeldingen ((St.meld.nr. 32 [1997-98] side 158)) ble dette 
drøftet med grunnlag i et Dokument 8-forslag fra Carl I. Hagen om å innførte et 
«offentlighetsombud». 

”Regjeringen har sympati for det underliggende formålet bak forslaget om å opprette 
et offentlighetsombud og et offentlighetsråd. I likhet med flertallet i daværende 
Justiskomité vil imidlertid regjeringen påpeke at oppgavene som er tiltenkt et 
offentlighetsombud etter forslaget fremsatt i Dokument nr 8:15 (1995-96), i stor grad 
blir ivaretatt av Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Etter regjeringens syn vil 
det være lite heldig å ha to uavhengige organer – Sivilombudsmannen og et eventuelt 
offentlighetsombud og offentlighetsråd – som langt på vei utøver den samme 
funksjonen. Et alternativ kan være å begrense Sivilombudsmannens kompetanse, 
slik at saksforhold knyttet til offentlighetsloven unntas fra ombudsmannens 
saksområde. Hensett til sammenhengen med oppgavene som Sivilombudsmannen 
ellers er tillagt, synes dette verken naturlig eller særlig formålstjenlig. […] 

Når det gjelder innsynsbegjæringer, er det ofte av stor betydning at avgjørelsen om 
innsyn treffes raskt, fordi dokumentene raskt kan miste sin aktualitet, se kapittel 
6.2.4. Det kan derfor hevdes at allerede klagebehandlingen i første instans ideelt sett 
burde forestås av et uavhengig organ. 

Blant annet på grunn av saksmengden kan det imidlertid være vanskelig å 
gjennomføre en ordning der en sentral klageinstans behandler samtlige klager over 
den statlige og kommunale forvaltningens avgjørelser i saker om dokumentinnsyn. 
Den nåværende ordning har dessuten den fordel at klagebehandlingen i første 
instans utføres av et organ som forutsetningsvis har god innsikt i de faktiske 
forholdene på angjeldende forvaltningsområde. Det kan innebære fordeler for 
saksopplysningen at saken har vært undergitt en totrinns behandling av organene 
som har forvaltningsansvaret på området, før den bringes inn for en uavhengig 
klageinstans – i praksis Sivilombudsmannen. Viktigere er det imidlertid at det ut fra 
rettssikkerhetsmessige betraktninger vanskelig kan argumenteres med at behovet 
for en betryggende og objektiv klagebehandling er sterkere i saker om 
dokumentinnsyn enn ellers. Etter regjeringens syn står disse sakene ikke i en slik 
særstilling at det er naturlig å etablere en klageordning som skiller seg såvidt 
radikalt fra ordningen som gjelder i andre typer forvaltningssaker. 

For så vidt gjelder klager over departementenes avgjørelser, kan det dessuten knytte 
seg konstitusjonelle betenkeligheter til opprettelse av et organ – utenom domstolene 
– som skal kunne treffe bindende vedtak i saker som er avgjort av departementene. 
Etter den norske konstitusjonen er Kongen den øverste forvaltningsmyndighet, jf 
Grunnloven §§ 3 og 12. Det er da ikke uten videre gitt at et slikt uavhengig 
forvaltningsorgan kan gis kompetanse til å bestemme hvordan forvaltnings-
myndighet skal utøves av departementene.” 
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Under behandlingen av offentlighetsmeldingen i Stortinget i november 1998 merket 
justiskomiteen seg regjeringens syn om at det ville være uheldig med to uavhengige 
organer som langt på vei utøver den samme funksjonen. Den viste dessuten til de 
konstitusjonelle betenkelighetene som gjør seg gjeldende ved opprettelsen av et 
uavhengig klageorgan med avgjørelsesmyndighet i forhold til klager over departe-
mentets avgjørelser. Endelig ble det vist til Sivilombudsmannens kontroll og at 
hans avgjørelser nesten unntaksfritt blir fulgt.1 

Med bakgrunn i offentlighetsmeldingen sa Stortinget seg enig med Regjeringen i at 
det var aktuelt å nedsette et lovutvalg for å revidere eller lage utkast til ny 
offentlighetslov. Lovutvalget ble utpekt ved kgl. res. den 10. desember 1999. 
Mandatet inneholdt intet spesielt om klageordninger, men inneholdt ellers en del 
begrensninger for utvalgets arbeid, blant annet mht arkivloven med forskrifter. 
Lovutvalget la fram sin innstilling 3. desember 2003.  

 

Lovutvalget (NOU 2003:30) Ny offentlighetslov 
Bare ett medlem av lovutvalget (seniorrådgiver Ingvar Engen fra Kultur-
departementet) mente at det var helt uaktuelt å drøfte andre klagesystem enn 
forvaltningsklage, basert på at han mente at både Offentlighetsmeldingen og 
justiskomiteens merknader til den måtte oppfattes slik at alternativt klagesystem 
ikke var aktuelt. Det han bygde på var antakelig dette utsagnet i punkt 6.3.6 i 
meldingen ”Etter regjeringens syn står disse sakene ikke i en slik særstilling at det 
er naturlig å etablere en klageordning som skiller seg såvidt radikalt fra ordningen 
som gjelder i andre typer forvaltningssaker.”	

Lovutvalget for øvrig ønsket å utrede og vurdere to hovedalternativ; å opprettholde 
dagens ordning med klage som avgjøres av overordnet forvaltningsorgan innenfor 
det ordinære forvaltningshierarkiet, og en ordning med frittstående klageinstanser – 
enten ett sentralt klageorgan eller flere klageorganer som deler på klagesakene. En 
kunne også tenke seg en kombinasjon av de to løsningene: Klageordningen organi-
seres som i dag, men i tillegg opprettes en uavhengig klageinstans som kan 
overprøve den ordinære klageinstansens avgjørelser. 

Fra NOU 2003:30 side 240 siteres dette fra flertallets overveielser: 
”Flertallet viser til at det kan innvendes mot dagens ordning med forvaltningsklage at 
klageinstansen ofte ikke er tilstrekkelig uavhengig av førsteinstansen. Dette kan også 
gjelde ved avgjørelse av klagesaker etter offentlighetsloven. Samtidig er det enkelte 
forhold ved klager etter offentlighetsloven som kan skille disse fra klager i ordinære 
forvaltningssaker. Gjennomgående er forvaltningsmyndighet knyttet til at bestemte 
formål skal tilgodeses, samtidig som disse ofte skal avveies mot andre hensyn. Dette 
innebærer at fagkyndighet og at forvaltningen skal ivareta bestemte hensyn, er en del 
av grunnlaget for den myndighet forvaltningen er gitt. Det vil da ofte være en 
forutsetning at klageinstansen har samme fagkyndighet som førsteinstansen, og ofte 
forutsettes den å skulle ha større faglig kompetanse.  

Å ta stilling til spørsmål om innsyn vil for enkelte spørsmål stille krav om kyndighet 
på det forvaltningsområde det er tale om, for eksempel vurderinger av hvilke skadelige 
følger innsyn vil kunne ha. Samtidig reiser saker om innsyn også spørsmål av generell 
karakter ved tolkningen av loven. Det samme gjelder hvor spørsmålet om innsyn i en 

																																																													
1	Innst.	S.	nr.	21	(1998-99)	s.	19.	
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sak skal vurderes i forhold til hvilken betydning det vil ha for den alminnelige 
samfunnsdebatt. Hensynet til kyndighet fra vedkommende forvaltningsområde kan 
tilsi klage til nærmeste overordnete forvaltningsorgan, mens hensynet til at kla-
georganet skal ha høy kompetanse på de generelle tolknings-spørsmål 
offentlighetsloven reiser, kan tilsi en uavhengig klageinstans.  

Riktignok vil graden av uavhengighet variere. Ved fylkesmannens overprøving av 
avslag som skjer i kommunene, er det grunn til å tro at klageinstansen er relativt 
uavhengig av førsteinstansen. Det kan hevdes at det er prinsipielt betenkelig at klager 
over departementenes avslag avgjøres av Kongen i statsråd. Forberedelsen av slike 
klagesaker skjer i dag i det departementet som har gitt avslaget. Men også ellers i 
klagesaker i den statlige forvaltningen kan det være et problem at den instansen som 
i fagsaker er overordnet førsteinstansen, også skal overprøve offentlighetsvurderingen. 
En ordning med frittstående klageorganer kan bidra til å sikre en uavhengig 
klagebehandling i et større antall saker.  

Kravet om uavhengighet må ses i sammenheng med at det i saker etter 
offentlighetsloven ofte er behov for rask avgjørelse – før realiteten i den saken det 
kreves innsyn i, er avgjort.  

Dagens ordning med klage til overordnet organ er ikke ideell med tanke på å sikre 
overprøving ved en uavhengig kontrollinstans. Problemet gjelder i første rekke at 
overprøving av statlige organer skjer ved annet statlig organ. Men også ved fylkes-
mannens overprøving av innsynskrav mot kommuner og fylkeskommuner kan det 
oppstå problemer. Fylkesmannen skal – etter oppdrag fra regjeringen, 
sentraladministrasjonen eller etter eget initiativ – gi veiledning til kommunene og 
fylkeskommunen.2 Dersom fylkesmannen går for langt i å veilede i enkeltsaker, 
svekkes muligheten for en uavhengig overprøving i klagesaken. Flertallet vil også peke 
på at ordningen med enhetsfylker gjør at oppgaver som i dag ligger til 
fylkeskommunen, flyttes til fylkesmannen. Dermed vil klage over avslag på krav om 
innsyn flyttes til overordnet statlig organ, og problemene vil være de samme som ved 
andre tilfeller av overprøving av statlige organer. Hensynet til uavhengighet kan 
dermed tale for at ordinær klagesaksbehandling skjer ved frittstående klageorganer.  

Flertallet viser til at Ytringsfrihetskommisjonen gikk inn for å opprette en uavhengig 
klageinstans. Spørsmålet settes særlig i sammenheng med behovet for en uavhengig 
kontrollør, jf. NOU 1999: 27 s. 93:  

”I realiteten er Sivilombudsmannen den eneste kontrollør. Sivilombudsmannen har 
imidlertid ingen formell sanksjonsmyndighet. Han er heller ikke autorisert som noen 
overordnet fortolker av den riktige lære. Kontrollmuligheten synes spinkel. Nå er 
Sivilombudsmannen ikke uten en viss autoritet. Han har dessuten den 
sanksjonsmulighet som ligger i å spille på offentligheten, hvilket han da også gjør. Sivil-
ombudsmannen er forsåvidt et godt eksempel på institusjonalisert bruk av 
offentligheten som kontrollorgan i offentlig regi. Oppmerksomheten fra 
Sivilombudsmannen når det gjelder etterlevelsen av loven representerer en positiv 
utvikling. Kommisjonen vil dog anbefale at kontrollsystemet styrkes ved at det opprettes 
en egen klagenemnd for å behandle klager på avslag.”  

Den kan også innvendes mot dagens desentraliserte ordning at den ikke bidrar til å 
samle og styrke en slik kompetanse som er gunstig for å behandle klager etter 
offentlighetsloven. I praksis vil det være lettere å styrke forutsetningene for en god 
klagebehandling dersom en oppretter uavhengige klageinstanser.  

Forvaltningsapparatet er i dag bygd opp rundt en generell hierarkisk struktur, der 
klagesaker går til overordnet organ. En slik ordning, med utgangspunkt i 

																																																													
2	Jf.	instruks	for	fylkesmenn,	gitt	ved	kgl.res.	7.	august	1980,	§	7	første	ledd.	
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forvaltningsloven sitt system, bidrar til å skape et ryddig system uten ubegrunnede 
forskjeller fra det systemet som gjelder behandling av klagesaker mer generelt.  

En uavhengig klageinstans reduserer også det overordnede organs ansvar for 
offentlighetsvurderingene i det underordnede organ. Å sikre en forsvarlig behandling 
av offentlighetsspørsmål er en del av det ledelsesansvar som overordnede har, enten 
det er innenfor et organ eller overordnede organs ansvar for underordnede organ.  

Ønsket om en særskilt klageordning etter offentlighetsloven skyldes behovet for 
både uavhengig og rask behandling. Krav om innsyn etter offentlighetsloven mister 
jevnt over sin aktualitet mye raskere enn andre krav som gjøres gjeldende mot det 
offentlige. Domstolsbehandling – som ville sikre uavhengighet – er i praksis ikke noen 
mulighet på grunn av tidsforløpet. Det må dessuten legges vekt på at 
Sivilombudsmannen verken er eller bør være noen ordinær klageinstans, og at behand-
ling av saker der nødvendigvis må ta en del tid. Det er heller ikke så godt å gjenopprette 
den skaden som ligger i at et krav om innsyn feilaktig ble avslått. Dette har 
sammenheng med at de verdiene offentlighetsprinsippet varetar, er av mer abstrakt 
karakter.  

Det er også grunn til å tro at opprettelse av en uavhengig klageinstans i praksis kan 
gjøre det lettere å prioritere andre funksjoner som kan bidra til å styrke 
offentlighetsprinsippet. Dette gjelder blant annet generell informasjon om loven og 
hvordan den skal praktiseres, opplæring av forvaltningstjenestemenn og utarbeiding 
av rutiner som sikrer god behandling av krav om innsyn. En uavhengig instans kan 
også føre et løpende og overordnet oppsyn med at offentlighetsloven følges, og den kan 
bidra til å sette offentlighetsspørsmål på dagsordenen. Flertallet ser det ikke som sin 
oppgave å komme med forslag i den retning, men nøyer seg med å vise til 
offentlighetsmeldingens drøftelse av noen slike spørsmål.3 

En ordning med uavhengig klageorgan fører også til at det ikke oppstår spørsmål om 
hvilket offentlig organ – om noe – som skal behandle klagesaken. Problemet oppstår i 
saker som er behandlet av rettssubjekter som ikke har noe naturlig overordnet organ 
innenfor det ordinære forvaltningshierarkiet. Tvil kan oppstå både når en spør hva som 
er gjeldende rett i et bestemt tilfelle, og i tilfeller der en ønsker å regulere spørsmålet 
ved særlig lov eller forskrift. Spørsmålet vil bli mer aktuelt ved utvidelse av 
offentlighetslovens virkeområde til å omfatte enkelte private rettssubjekter. Men også 
ellers oppstår det i dag en del tvilsomme tilfeller som kan unngås dersom det opprettes 
en uavhengig klageordning. Problemene med dagens ordning forsterkes ved 
omorganiseringer av det offentlige, særlig ved opprettelse av ”uavhengige” 
forvaltningsorganer eller selvstendige rettssubjekter. Et eksempel her er 
helseforetakene, der departementet i januar 2002 sendte på høring et forslag om at 
vedkommende fylkesmann skal være klageinstans ved helseforetakenes avslag på krav 
om innsyn etter offentlighetsloven.4 Et ytterligere eksempel på at problemer oppstår 
med dagens ordning når organer ligger utenfor den typisk hierarkiske 
forvaltningsstrukturen, er de kirkelige organene. Fordi de kirkelige organene ikke står 
i et generelt over- eller underordningsforhold til hverandre, bestemmer kirkeloven5 § 
38 annet ledd at vedtak i et lovbestemt kirkelig organ ikke kan påklages med mindre 
annet er særskilt bestemt.6 Så lenge særregler ikke er gitt, vil det ikke være klagerett. 
Og dersom det gis særregler, er det ikke opplagt hvem som skal være klageinstans. 

																																																													
3	St.meld.	nr.	32	(1997-98)	s.	106-108.	
4	Brev	fra	Helsedepartementet	29.	januar	2002.	
5	Lov	7.	juni	1996	nr.	31	om	Den	norske	kirke.	
6 En	sak	som	illustrerer	problemet	er	inntatt	i	Sivilombudsmannens	årsmelding	2002	s.	130. 
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Den samlede effekten av en rekke særlige løsninger kan bli et nokså uoversiktlig 
klagesystem på offentlighetslovens område.  

Selv om flertallet i utvalget (alle bortsett fra Ingvar Engen og Nils E. Øy) ser at gode 
grunner taler for å opprette en uavhengig klageinstans, har flertallet etter en samlet 
vurdering kommet til at dagens system med klage til overordnet forvaltningsorgan bør 
videreføres. Ingvar Engen støtter denne konklusjonen.  

Utvalgets leder (Harald Hove) vil for sin del i tillegg bemerke at det kan ha klare 
fordeler å kombinere dagens ordning med klage til overordnet forvaltningsorgan med 
adgang til videre klage til en uavhengig klageinstans. En slik klageinstans vil da ha 
som sin hovedoppgave å ta stilling til mer prinsipielle spørsmål. I og med at det allerede 
har vært foretatt en klageavgjørelse, kan klagenemnden gis kompetanse til enten å 
avvise eller behandle svært summarisk klager over avgjørelser som ikke er åpenbart 
uriktige, og som ikke har interesse utover den konkrete enkeltsaken. Ved en slik 
ordning vil saken allerede være vurdert av to instanser med faglig kompetanse 
vedrørende de spørsmål dokumentene er knyttet til, noe som innebærer at denne siden 
vil være betryggende ivaretatt. Samtidig vil den ordinære klageinstansen fortsatt ha 
ansvar for underordnete organs praktisering av offentlighetsloven.  

En slik ordning vil også innebære at denne uavhengige klageinstansen kan være 
den ordinære klageinstans i de tilfeller der det ikke er en ordinær klageinstans.  

Det er mulig at statsrettslige vurderinger gjør det tvilsomt om en slik uavhengig 
klageinstans kan behandle klager over departementers avgjørelser i klagesaker. I 
praksis vil dette neppe være noen vesentlig begrensning i et slikt klageorgans 
kompetanse. I de tilfeller der det er et departement som har truffet avgjørelse som 
førsteinstans, og det aktuelle er klage til Kongen i statsråd, vil klageorganet ha den 
rådgivende funksjon som oven-for er vurdert.  

Et mindretall i utvalget (Nils E. Øy) er etter en samlet vurdering kommet til at de 
beste grunner taler for å opprette en uavhengig klageinstans og fremmer forslag 
om dette. 

19.2.4.3	En	uavhengig	klageinstans	–	organisering	og	kompetanse	(mindretallsforslag)		

I dette underkapitlet vil utvalgets mindretall (Nils E. Øy) drøfte hvordan en uavhengig 
klageinstans bør organiseres og hvilken kompetanse den bør ha.  

Et aktuelt spørsmål er om det eventuelt bør opprettes en sentral klageinstans, eller at 
klagesakene fordeles mellom flere uavhengige organer. Aktuelle kriterier for deling er 
geografisk plassering av førsteinstansen, eller sakstypen. Mindretallet mener at én 
sentral klageinstans vil være å foretrekke fremfor en desentralisert modell. Det sam-
lede antallet klagesaker i dag tilsier en slik løsning. Det er videre en ulempe i dag at 
kommunene – i og med at fylkesmennene er klageinstans – har 18 ulike klageinstanser 
over seg. En sentral klageinstans kan bidra til å samle og styrke den fagkunnskapen 
som er ønskelig for å avgjøre offentlighetsspørsmål. Dette kan i neste omgang også 
bidra til en mer effektiv behandling av klagesakene. En sentralisering kan også bidra 
til å skape rettsenhet på tvers av geografiske områder og ulike sakstyper. En samling 
av klagesakene bidrar videre til at en samler erfaringer om hvilke punkter ved loven 
som er særlig problematiske. Dette kan tydeliggjøre eventuelle behov for å vurdere 
justeringer eller reformer. Bedre oversikt over klagesakene kan også gjøre det lettere 
å velge ut enkeltsaker som utgangspunkt for å ta opp mer prinsipielle spørsmål til 
grundigere drøftelse med sikte på avklaring for fremtiden. Med dagens 
kommunikasjonsmuligheter vil det være uproblematisk å sende sakens dokumenter 
(eller kopier av disse) fra underinstans til klageinstans. Oftest har ikke partene noe 
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behov for direkte kontakt med avgjørelsesorganet. Én instans vil også fjerne potensiell 
tvil om hvilket av flere mulige organer som har kompetansen.  

Spørsmålet er etter dette hvordan den sentrale klageinstansen bør være sammensatt 
og organisert. To hovedmodeller er aktuelle.  

Modell nr. 1 er opprettelse av en kollegial nemnd. Nemndens medlemmer møtes 
til avgjørelse av klagesakene. Nemnden må i tilfelle ha et sekretariat med 
ansatte tjenestemenn som forbereder sakene. Modell nr. 2 er opprettelse av et 
uavhengig organ med en ansatt leder og ansatte tjenestemenn, der lederen som 
utgangspunkt har avgjørelsesmyndigheten alene, likevel slik at visse 
avgjørelser kan delegeres til andre tjenestemenn.  

Modell nr. 1 – nemndbehandling – kan ha sine fordeler, særlig fordi det i realiteten 
ikke finnes noe ytterligere, overordnet organ som kan treffe bindende avgjørelser om 
innsyn. I miljøinformasjonsloven er en nemndløsning valgt for klager knyttet til private 
rettssubjekter. Dersom en velger en nemndløsning også etter offentlighetsloven, er det 
mulig å slå sammen behandlingen av klager etter miljøinformasjonsloven – både mot 
private og offentlige institusjoner – og klager etter offentlighetsloven. Det ville 
innebære en ytterligere samling av kunnskap når det gjelder spørsmål knyttet til krav 
om innsyn i dokumenter og opplysninger, noe som kan virke ressursbesparende. Det 
virker også rasjonelt at klager over avslag på krav om miljøinformasjon overfor 
henholdsvis offentlige og private organer behandles av samme instans.  

Det kan imidlertid være et motargument at en slik fremgangsmåte i en rekke 
tilfeller virker unødvendig, forsinkende og ressurskrevende. Mindretallet mener derfor 
at modell nr. 2 bør foretrekkes. Forvaltningspolitisk frarådes det i utgangspunktet å 
opprette styrer i forvaltningsorganer.7) Modell nr. 2 kan også mer effektivt oppfylle en 
hovedintensjon bak omlegging av klageordningen: en uavhengig overprøving som 
samtidig kan skje raskt.  

Samordning av klager etter miljøinformasjonsloven og offentlighetsloven kan, 
dersom det er ønskelig, skje ved at klager etter miljøinformasjonsloven legges inn 
under den klageinstansen som opprettes etter offentlighetsloven. Behovet for særlig 
sakkyndighet i saker som angår miljøinformasjon, kan ivaretas også innenfor en slik 
ordning. En mindre omfattende form for samordning kan gå ut på at den forberedende 
behandlingen av klagesaker etter miljøinformasjonsloven og offentlighetsloven skjer 
samme sted.  

Nærmere bestemmelser om klageorganets organisering og saksbehandling bør 
fastsettes i forskrift innenfor de rammene som lovens regler setter. Klageorganets 
uavhengige rolle i forhold til forvaltningsapparatet ellers reiser for øvrig spørsmål om 
dets kompetanse til å behandle klagesaker bør begrenses i visse tilfeller.  

Det kan for det første stilles spørsmål om klageorganet bør ha kompetanse til å 
treffe avgjørelse i spørsmålet om interesseavveining etter flertallets forslag i 
lovutkastet § 10. Når et uavhengig klageorgan skal ta stilling til interesseavveiningen, 
avgjøres spørsmålet av et organ med andre forutsetninger enn når klageorganet også 
er overordnet faglig eller administrativt. Dette er nettopp noe av poenget med å 
opprette et uavhengig klageorgan. Det faktum at klageinstansen ikke er del av det 
fagmiljøet som skal bære konsekvensen av avgjørelsen om å gi innsyn, kan innebære 
at klageorganet har begrenset innsikt i den sammenhengen som innsynsspørsmålet 
avgjøres i. Dette vil imidlertid måtte oppveies gjennom den saksforberedelse som 
avslagsorganet må foreta, på samme måte som det i dag i mange tilfeller skjer overfor 

																																																													
7	Jf.Arbeids-og	administrasjonsdepartementets	retningslinjer	“Bruk	av	styrer	i	staten”	(1993),	som	er	utarbeidet	med	bakgrunn	i	NOU	1991:	26	
Om	bruk	av	styrer	i	statlig	virksomhet	
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klageinstanser med tilsvarende begrenset innsikt, for eksempel fylkesmennene, 
Sivilombudsmannen og domstolene.  

Mindretallet vil for øvrig vise til at fylkesmannen ved behandling av avslag på krav om 
innsyn etter offentlighetsloven ikke bør vise tilbakeholdenhet av hensyn til det 
kommunale selvstyre, sml. forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje punktum. Det går 
fram av forarbeidene til denne bestemmelsen8) at den tar sikte på andre vurderinger 
enn de som skal foretas etter offentlighetsloven. Dette vil nå gjelde enda klarere enn 
etter någjeldende lov, i og med at flertallet gjennom sitt forslag i lovutkastet § 10 har 
forsterket den gjeldende lovens meroffentlighetsvurdering ved at den nå er en del av 
det rettslige skjønnet.  

For det annet må det spørres hvilken oppgave klageorganet skal ha når det gjelder 
avslag på krav om innsyn rettet mot departementet (og Kongen). Etter mindretallets 
oppfatning er dagens ordning uten klageadgang i forhold til spørsmålet om mer-
offentlighet når klagen skal avgjøres av Kongen i statsråd, ikke tilfredsstillende. Også 
i enkelte andre tilfeller er Kongen i statsråd klageinstans, jf. for eksempel domstolloven 
§ 33 b første ledd. Konstitusjonelt sett er det imidlertid tvilsomt om et uavhengig 
klageorgan med bindende virkning kan pålegge et departement å utlevere et dokument 
der innsyn er avslått.  

Uansett hva som er stillingen statsrettslig sett når det gjelder adgangen til å gi et 
uavhengig klageorgan vedtakskompetanse i forhold til departementet, legger 
mindretallet til grunn at disse statsrettslige innvendingene ikke gjør seg gjeldende 
dersom den formelle avgjørelsesmyndigheten i klagesaker mot departementet 
fremdeles legges til Kongen, men slik at det særlige klageorganet avgir rådgivende 
uttalelse i klagesaken. På bakgrunn av behovet for å sikre en bredere og uavhengig 
vurdering av de hensyn som taler for offentlighet, går mindretallet inn for at klager 
som skal behandles av Kongen i statsråd, først skal forelegges det uavhengige 
klageorganet til uttalelse. En slik uttalelse vil deretter danne en del av grunnlaget for 
departementets forberedelse av klagesaken.  

Mindretallet vil i denne forbindelse bemerke at det naturlige er at adgangen til å 
påklage departementsvedtak vil omfatte alle rettslige vurderinger, også de mer 
generelle bestemmelsene i lovutkastet om vilkår for å kunne unnta dokumenter eller 
opplysninger. Dette vil gjelde uavhengig av om det opprettes en uavhengig 
klageinstans, eller en opprettholder dagens klageordning.” 

Hele lovutvalget sa seg ellers enig med regjering og justiskomité i synet på Carl I. 
Hagens forslag om offentlighetsombud og –råd. Det underliggende formål støttes, 
men utvalget var også enig med regjering og komité i at det var lite naturlig å ha to 
uavhengige ombudsorganer som skulle utøve samme funksjon, uten å kunne treffe 
endelige avgjørelser. 

Lovutvalget endte altså med at et flertall (alle unntatt Nils E. Øy) foreslo å fortsette 
med forvaltningsklageordningen. Lovforslaget er gjengitt i NOU 2003:30 side 287, 
med kommentarer, men paragrafens ordlyd ble endret i lovproposisjonen. 
Mindretallsforslaget om ”Klageorgan for offentlighetsloven” er gjengitt side 293, slik: 

§ 37 Klage  

(1) Følgende avgjørelser etter loven kan påklages av den avgjørelsen direkte gjelder 
eller annen med rettslig klageinteresse:  

a) avslag på krav om innsyn,  
b) avvisning av innsynskrav, jf. § 31 annet ledd,  

																																																													
8	Ot.prp.	nr.	51	(1995-96)	s.	41.	
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c) avslag på krav om avskrifter, utskrifter eller kopier av et dokument,  
d) krav om betaling for avskrifter, utskrifter eller kopier av et dokument, og  
e) at det er skjedd brudd på reglene om journalføring i arkivloven med     
forskrifter.  

(2) Dersom den som har krevd innsyn ikke har fått svar innen ti dager etter at organet 
mottok kravet, anses dette som et avslag som kan påklages etter første ledd bokstav 
a. Når det foreligger særlige grunner, kan organet forlenge denne fristen. Organet skal 
uten ugrunnet opphold og senest innen ti virkedager etter at kravet er mottatt opplyse 
om årsaken til forlengelsen og om når avgjørelsen vil bli truffet.  

(3)Klageinstans er Klageorganet for dokumentoffentlighet. Klage over departementenes 
avgjørelser behandles av Kongen i statsråd, etter at Klageorganet for 
dokumentoffentlighet har avgitt rådgivende uttalelse i saken. Ved opplysning om 
klageadgangen, jf. § 36 annet ledd fjerde punktum, skal departementet også opplyse 
klageren om at retten til å klage til Sivilombudsmannen ikke gjelder for avgjørelser 
truffet av Kongen i statsråd. Klage over Klageorganet for dokumentoffentlighets 
avgjørelser som førsteinstans etter loven her, avgjøres av departementet.  

(4) Kongen gir nærmere bestemmelser om Klageorganets for dokumentoffentlighets 
organisasjon og virksomhet.  

(5) Klagen skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold.  

(6) For øvrig gjelder reglene i forvaltningsloven §§ 28-34 og § 36 så langt de passer.  

(7) Klageinstansens vedtak er særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven 
kapittel 13 overfor rettsubjekter som faller inn under § 2 første ledd bokstav b til d.  

Det ble utarbeidet følgende spesialmerknad til bestemmelsen: 
”Bestemmelsen er et alternativ til § 37 i flertallets lovutkast. Første og annet ledd og 
femte til syvende ledd er identisk med flertallets forslag. Tredje og fjerde ledd skiller 
seg imidlertid fra flertallets forslag ved at mindretallet går inn for å opprette en 
uavhengig klageinstans.  

Mindretallets alternative forslag til tredje ledd og fjerde ledd innebærer at det skal 
opprettes en uavhengig klageinstans for saker etter offentlighetsloven. Tredje ledd i 
mindretallets forslag slår fast at Klageorganet for dokumentoffentlighet er klage-
instans, med det forbeholdet som følger av tredje og fjerde ledd. Klagen går dermed 
ikke til nærmeste overordnede organ, slik ordningen er etter forvaltningsloven § 28 
første ledd første punktum. Forvaltningsloven § 28 annet ledd gjelder heller ikke. 
Klageorganets avgjørelse i klagesak kan ikke påklages, jf. Forvaltningsloven § 28 
første ledd annet punktum.  

Tredje ledd annet punktum gjør et unntak fra prinsippet i annet ledd, ved at klager 
over departementets avgjørelser behandles av Kongen i statsråd, etter at 
klageorganet har avgitt rådgivende uttalelse i saken. Nærmere bestemmelser om Kla-
georganets funksjon i slike saker forutsettes gitt i forskriften etter sjette ledd.  

Tredje ledd tredje punktum inneholder en særbestemmelse om veiledningsplikt for 
departementet. Det er ikke knyttet noen særlige sanksjoner til brudd på 
bestemmelsen.  

Tredje ledd fjerde punktum bestemmer at klage over Klageorganet for 
dokumentoffentlighets avgjørelser som førsteinstans etter loven her, avgjøres av 
departementet. I disse tilfellene kan naturlig nok Klageorganet ikke avgjøre 
klagesaken.  

Fjerde ledd gir Kongen myndighet til å fastsette nærmere bestemmelser om 
Klageorganet for dokumentoffentlighets organisasjon og virksomhet.” 
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Av interesse i sammenhengen er klageordningen som ble vedtatt for  
miljøinformasjonsloven (LOV 2003-05-09 nr 31 - Lov om rett til miljøinformasjon og 
deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet 
(miljøinformasjonsloven). Der skal klager på offentlig organ gå til nærmest 
overordnede forvaltningsorgan, mens klager på private virksomheter går til en 
uavhengig klageinstans, Miljøklagenemnda, som ble opprettet 1. januar 2004. Se 
mer om denne på http://www.miljoklagenemnda.no/  

 

Lovproposisjonen (Ot.prp.nr. 102 [2004-2005]) 
Etter høringsrunde våren 2003, brukte daværende regjering lang tid på å forberede 
lovproposisjonen, som ble lagt fram i statsråd 10. juni 2005 – fem – 5 – år etter at 
Stortinget ba om lovrevisjon. 

Klageordningen ble behandlet ganske kort og summarisk i proposisjonen (nederst 
side 103 ff), slik: 

”Departementet kan ikkje sjå at det er tilstrekkeleg grunn til å opprette eit eige 
klageorgan for å behandle saker etter offentleglova. Dette ville ha brote med systemet 
som elles gjeld ved klage over forvaltningsvedtak. Det er viktig med kjennskap til det 
aktuelle område av forvaltninga som saka knyter seg til. Dette talar for at klagene 
bør behandlast av overordna organ som venteleg vil ha minst den same faglege 
kompetansen som førsteinstansen. Tidsaspektet er òg sentralt ved klager etter 
offentleglova. Krav om innsyn etter offentleglova mister jamt over aktualiteten 
raskare enn andre saker. Behovet for raske avgjerder er framheva både av 
tilhengjarane av ein uavhengig klageinstans og av dei som vil halde på ordninga med 
klage til overordna organ. Etter departementet sitt syn er det ikkje sikkert at ei 
ordning med ein sentral klageinstans vil føre til raskare behandling av klagene, da 
saksmengda kan bli svært stor. Ei ordning med utgangspunkt i det systemet som 
følgjer av forvaltningslova, medverkar og til å halde ved lag eit ryddig system utan 
ugrunna skilnader frå det systemet som gjeld for klagesaker generelt.” 

 

Stortingsbehandlingen i 2006 
Under stortingsbehandlingen var det et klart flertall i justiskomiteen som støttet 
forslaget om å opprettholde ordningen med forvaltningsklage. Flertallet besto av 
Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti, mens mindretallet – 
Fremskrittspartiet – fremmet forslag om fristående klageordning. Venstre, Kristelig 
Folkeparti og Senterpartiet var ikke representert i Justiskomiteen ved denne 
saksbehandlingen. Sitat fra Innst. O. Nr. 41 (2005-06) side 23:  

Komiteens f l e r t a l l, m e d l e m m e n e f r a A r b e i d e r p a r t i e t, H ø y r e og  
S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i, har merket seg at dagens klagesystem der 
klagen behandles av overordnet forvaltningsorgan i hovedsak foreslås videreført uten 
endringer. F l e r t a l l e t mener at det er viktig at klageorganet har kjennskap til 
det aktuelle område av forvaltningen som saken knytter seg til. Dette taler for at 
klagene bør behandles av overordna organ som vil ha minst den samme faglige 
kompetansen som førsteinstansen. Et eget uavhengig klageorgan for saker etter 
offentlighetsloven ville dessuten ha brutt med systemet som ellers gjeld ved klage 
over forvaltningsvedtak. 

F l e r t a l l e t vil også bemerke at innføring av et uavhengig klageorgan er en del av 
det større problemkompleks om innføring av forvaltningsdomstoler som må vurderes 
i en bredere sammenheng enn bare klager etter offentlighetsloven. F l e r t a l l e t 
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viser videre til at tidsaspektet er sentralt ved klager etter offentlighetsloven. Krav om 
innsyn etter offentlighetsloven mister aktualiteten raskere enn andre saker. Etter f l 
e r t a l l e t s syn er det ikke sikkert at en sentral klageinstans vil føre til raskere 
behandling av klagene, fordi saksmengda kan bli svært stor. F l e r t a l l e t vil også 
bemerke at den usikkerhet om hvilket organ som er klageinstans som i noen tilfeller 
har oppstått etter gjeldende lov, vil kunne løses gjennom å avklare dette i medhold 
av forskriftshjemlene i utkastet til paragrafen om klage. På denne bakgrunn ser ikke 
f l e r t a l l e t grunn til å foreslå endringer i forslaget på dette punktet. 

Komiteens medlemmer fra F r e m s k r i t t s p a r t i e t registrerer at klage om 
avslag på innsyn følger i realiteten og i grove trekk samme linje som for klage etter 
forvaltningsloven. Det vil si at man klager til nærmeste overordnede 
forvaltningsorgan. 

D i s s e m e d l e m m e r registrerer at spørsmålet om overprøving av vedtak flere 
ganger har vært diskutert, og dagens ordning har tidligere vært kritisert av flere 
parter. 

D i s s e  m e d l e m m e r viser til at Fremskrittspartiet tidligere har foreslått en 
uavhengig klageinstans for offentlighetsloven, jf. Carl I. Hagens forslag i Dokument 
nr. 8:15 (1995-1996). Dette ble også anbefalt av Ytringsfrihetskommisjonen (NOU 
1999:27 side 93). 

D i s s e  m e d l e m m e r mener en felles nasjonal klageinstans vil hindre potensiell 
tvil om hvem som er klageinstans i det enkelte tilfelle og vil overflødiggjøre 
spesialregler. Det vil videre bidra til å samle og styrke den fagkunnskapen som er 
ønskelig for å avgjøre slike spørsmål, og dermed også bidra til en mer effektiv 
behandling. En sentralisering bidrar videre til å skape rettsenhet på tvers av 
geografiske områder, sakstyper og nivåer. Ved å samle klagesakene økes erfaringene 
om eventuelle problemområder ved loven, kompetanse til bruk for undervisning om 
loven, og endelig vil en sentral klageinstans også kunne levere verdifull statistikk 
omkring den praktiske bruk av offentlighetsloven. Di s s e  m e d l e m m e r viser til 
at statistikk var sterkt savnet under arbeidet med å lage ny offentlighetslov. D isse 
medlemmer vil hevde at økt kunnskap er viktig når denne loven igjen skal evalueres. 

Di s s e  m e d l e m m e r mener en uavhengig, sentral klageinstans også løser 
problemene med behandling av klager mot organer som ikke inngår i typiske 
hierarkiske strukturer, og vil dessuten bestå uavhengig av stadig hyppigere 
endringer i forvaltningen. Et åpenbart problem mht. klageordning gjelder for 
eksempel for Kirkens organer, som ikke står i noe over- eller underordningsforhold 
til hverandre, og som forholdsvis enkelt kan løses gjennom et felles, uavhengig 
klageorgan. Det vil videre bli vanskelig å overprøve klage på innsyn i uavhengige 
rettssubjekt, jf. forslaget i lovens § 2 litra e-d. 

Di s s e  m e d l e m m e r viser til at en slik klageløsning, i stor grad, vil samsvare 
med nordisk rettskultur på området. Både Sverige, Finland, og Island har forskjellige 
uavhengige klageløsninger, og i Danmark vurderes tilsvarende ordning i en 
pågående utredning. 

D i s s e  m e d l e m m e r ønsker opprettet en ordning med forvaltningsdomstol i 
Norge blant annet til erstatning for fylkesmannens overprøving. Di s s e                  
m e d l e m m e r mener dette vil være det naturlige uavhengige organet for slik 
prøving. En slik ordning finnes eksempelvis i Sverige. D i s s e  m e d l e m m e r 
registrerer at man i dag ikke har en slik domstol og at innføring av en slik ordning er 
en bredere sak og krever mer utredning enn det som er hensiktsmessig i denne sak. 

D i s s e  m e d l e m m e r mener det er meget viktig å sikre en uavhengig prøving av 
spørsmålet om innsyn. I dag kan man fort få inntrykk av at det er bukken som 
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passer havresekken. Det inngir ikke tillit at det i stor grad er de om kanskje har 
interesse i ikke å bli kikket i kortene som skal avgjøre klagen. D i s s e                    
m e d l e m m e r mener primært en slik prøving bør ligge under en 
forvaltningsdomstol. Men inntil dette er utredet og eventuelt vedtatt som ordning 
ønsker d i s s e  m e d l e m m e r opprette et eget uavhengig organ for overprøving 
av nekting av innsyn. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: 

"§ 32 skal lyde: 

Avgjerder etter denne lova kan påklagast til Klagenemnda for dokumentoffentlegheit. 
Klage over avgjerd i eit departement skal handsamast av Kongen i statsråd etter at 
Klagenemnda har gitt rådgjevande uttale i saka. Avgjerder om å gi innsyn kan ikkje 
påklagast. 

Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at 
organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter 
første ledd. Regelen i første punktum gjeld ikkje i slike tilfelle som fell inn under § 13 
tredje ledd, og når spørsmål om nedgradering må leggjast fram for eit anna organ. 

Klaga skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Elles gjeld reglane i 
forvaltningsloven kapittel VI så langt dei passar. 

Vedtaket til klageinstansen er særleg tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven 
kapittel 13 overfor kommunar og fylkeskommunar og rettssubjekt som er omfatta av § 
2 første ledd bokstavane b til d. 

Kongen kan i forskrift fastsetje føresegner for Klagenemnda sin organisasjon og 
verksemd." 

 

Ved voteringene falt Fremskrittspartiets forslag med 63 mot 16 stemmer. 

 

Oppsummering - klageordningen 

Etter denne gjennomgåelsen kan det oppsummeres at vedtaket om å opprettholde 
ordningen med forvaltningsklage i offentlighetsloven i hovedsak bygde på følgende 
argumenter: 

 Klageinstansen har fagkunnskap 
 Antatt at én klageinstans ikke kan arbeide raskt nok (for stor saksmengde) 
 Etterfølgende uttalelse fra Sivilombudsmannen blir som regel fulgt opp 
 Annen klageordning bryter for sterkt med normalordninger for klager 
 Konstitusjonelle betenkeligheter i relasjon til klager mot departementer 

Som argumenter for en uavhengig klageinstans kan listes opp følgende: 

 Frittstående klageinstans sikrer uavhengighet, sammenlignet med forvaltningsklage 
 En felles klageinstans fjerne tvil om hvem som avgjør klagen 
 En felles klageinstans løser problem overfor selvstendige rettssubjekter m.v. 
 En uavhengig instans løser problemer med fylkesmann som klageinstans i enhetsfylke 
 En felles instans sikrer god kompetanse, effektivitet, raskhet 
 En felles instans sikrer likebehandling, skaper rettsenhet 
 Faglige vurderinger leveres uansett av det påklagde organ 
 Klageinstansen vil, i motsetning til overordnet organ, ha særlig lovkompetanse 
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 Uavhengig kontroll anbefalt av Ytringsfrihetskommisjonen (NOU 1999:27, s 93) 
 At loven ikke har uavhengig klageorgan er i strid med Tromsø-konvensjonen (art. 8) 
 Loven tilfredsstiller heller ikke kriteriene til Global Right to Information Rating9 
 Frittstående instans vil bedre kunne bekjempe trenering m.v. 
 Ett klageorgan generer erfaring og statistikk, samlet på ett sted 
 Klageorganet kan også arbeide generelt med og for åpenhet i samfunnet 
 Kan initiere nødvendig forskning på området 

Ellers bør det fremheves at fordelene med at ingen skal være i tvil om hvor klage 
skal behandles, er enda mer innlysende for hver omorganisering som skjer i 
forvaltningen, for hvert nye tilfelle av ”uavhengig organ”, for hvert tilfelle av 
navneskifte på organer og etter hvert som departementer delegerer 
avgjørelseskompetanse i klagesaker til underliggende organer. Vi møter stadig 
situasjoner der det er uklart hvem som skal avgjøre en klage – mer enn seks år 
etter at loven trådte i kraft. Det er bare få år siden at daværende 
administrasjonsdepartement feilaktig mente at det selv var klageorgan i alle 
klagesaker etter offentlighetsloven, inngitt mot fylkesmannsembetene. 
Justisdepartementet måtte rykke ut og korrigere misforståelsen. 

Misforståelser oppstår ellers ofte, og flere klagesaker blir sendt mellom ulike 
forvaltningsorganer i jakt på korrekt klageorgan. Regjeringen har også selv brutt 
prinsippet om at overordnet forvaltningsorgan skal være klageinstans, ved å 
akseptere at dette kan delegeres til andre organer. Det er skjedd for universiteter og 
høgskoler, der lovens § 5-1 nummer 7 er endret slik at «Felles klagenemnd», som er 
opprettet for å behandle klager fra studenter på utvisning mv, også skal behandle 
avslag på innsynskrav etter offentlighetsloven.  

I løpet av de snart 11 måneder klagenemnda har vært i funksjon har den mottatt og behandlet ti klager 
fra ulike høyskoler og universiteter. I de aller fleste sakene er avgjørelsene kommet ganske raskt, med 
9 og 16 dager som korteste behandlingstid. Det normale synes å være omtrent en måned. I de to 
sakene som tok lengst tid ble vedtak gjort etter 62 og 71 dager. Medieorganisasjonene advarte mot 
innføring av nytt klageorgan, både på grunn av frykt for behandlingstid og frykt for manglende 
kompetanse. Det siste har i alle fall slått til, etter at klagenemnden har avvist en klage fordi den som 
krevde innsyn ved en høgskole ikke ba om innsyn i dokument. Han hadde bedt opplyst om en bestemt 
navngitt person hadde avlagt lærereksamen, uten å be om vitnemål eller andre opplysninger. Både 
høgskolen og klagenemnd skulle selvsagt med grunnlag i offentlighetsloven § 9 gitt denne 
opplysningen, som enkelt kunne hentes ut av skolens datasystemer. 
Det bør også tilføyes at påstanden i argumentene for å opprettholde nåværende 
klageordning, om at etterfølgende kontroll hos Sivilombudsmannen blir fulgt opp av 
forvaltningen nærmest uten unntak, ikke er helt korrekt. Det har vært flere tilfeller av at 
forvaltningsorgan og rettssubjekter ikke retter seg etter ombudsmannens uttalelser, og det 
er faktisk tilfeller av at man også nekter å bøye seg for avgjørelser i ordinære klageorgan. Et 
annet problem med klageordningen er at førsteinstanser – som har avslått innsyn – endog 
nekter å utlevere saksdokumenter til klageorganet og til Sivilombudsmannen. Verken 
fylkesmann eller Sivilombudsmannen har i dag myndighet til å bøtelegge forvaltningsorgan 
som på denne måten saboterer klageordningen. 

																																																													
9	Kriterier	utarbeidet	av	Access	Info	Europe	i	Spania	og		Centre	for	Law	and	Democracy	(CLD)	i	Canada,	som	arbeider	med	
å	registrere	og	sammenligne	innsynslover	i	alle	land.	Se	http://www.rti-rating.org/		
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Se for øvrig klageordningene som er i bruk i offentlighetslovene i alle nordiske land, 
gjenngitt i Oluf Jørgensens bok ”Offentlighet i Norden”, side 195 ff. 

 

 

 


