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Evaluering av offentleglova - Høringsuttalelse
Fylkesmannen viser til brev av 25. februar 2016 med oversendelse av evalueringsrapport og
høringsbrev.
Fylkesmannen tar rapporten fra Oxford Research AS til orientering.
Fylkesmannen har følgende kommentarer og innspill
Vi registrerer at rapporten konkluderer med at offentleglova i utgangspunktet praktiseres i
samsvar med intensjonene når forvaltningen vurderer “vanlige innsynsbegjæringer”, men at
loven er klart mer utfordrende når forvaltningen skal ta stilling til unntaksbestemmelsene med
skjønnsmessige vurderinger. Dette er også i samsvar med vårt inntrykk ved behandling av
egne innsynsbegjæringer og som klageinstans på kommunens vedtak. Innføring av ny
offentleglov i 2009 har vært positivt. Men som påpekt i rapporten gir både lovens ordlyd,
ulike kompetanse i forvaltning og ulike praksis klare utfordringer ved lovens anvendelse.
Merinnsyn og delvis innsyn
Fylkesmannen vil bemerke at bestemmelsene om merinnsyn og delvis innsyn etter vår
vurdering har bidratt til at det praktiseres mer innsyn. Det er blitt større fokus på de
konkrete opplysningene i dokumentet enn på selve dokumentet. Sladding av dokumenter
manuelt kan være ressurskrevende, men dette vil endres med mere brukervennlige systemer
for sladding av dokumenter.
Rett til å kreve innsyn i sammenstilling av dokumenter - § 9
Fylkesmannen har blant på bakgrunn av henvendelser fra kommuner og andre inntrykk av at
hva som ligger i lovens bestemmelse om at “sammanstillinga kan gjerast med enkle
framgangsmåtar” kan være vanskelig å vurdere og avgjøre. Bestemmelsen kunne med fordel
vært mer presis og mindre skjønnsmessig. Praktiseringen vil også ha sammenheng med
kunnskap om søkemuligheter i for eksempel Ephorte.
Fylkesmannen som klageorgan – utfall av klagesaksbehandlingen
Fylkesmannen registrerer at ved enkelte embeter er det en del vedtak som oppheves og sendes
i retur til kommunen, jf Figur 35 på s. 114 i rapporten. Fylkesmannen i Buskerud tilstreber i
størst mulig grad å fatte nytt vedtak i saker hvor vi konkluderer med at klager får delvis eller
helt medhold. Dette er mindre ressurskrevende for den samlede forvaltningen og gir ikke
minst raskere avklaringer for klager.
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