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Innspill Høyring - Evalueringen av offentleglova 

Helse Vest RHF viser til brev av 25. februar 2016 vedrørende «Høyring- Evaluering av 
offentleglova». 

Justisdepartementet inviterer til innspill til ovennevnte evalueringsrapport. I tillegg ber 
departementet om innspill til eventuelle behov for lov- og forskriftsendringer uavhengig 
av innspillet er omtalt eller ikke i rapporten. 

Vi har sendt brevet og rapporten ut til våre helseforetak og bedt om innspill. Det har 
ikke kommet inn innspill fra helseforetakene i Helse Vest. 

Helse Vest RHF har hatt en gjennomgang av rapporten og har ikke noen innspill selve 
rapporten. Imidlertid har vi innspill til eventuelle lovendringsforslag. Helse Vest RHF 
viser til offentleglova § 15 første ledd som åpner for at et organ kan gjøre unntak fra 
innsyn for dokumenter som organet har innhentet for den interne saksforberedelsen fra 
et underordnet organ. Dette kan skje hvis det «er nødvendig for å sikre forsvarlege interne 
avgjerdsprosessar». Selvstendige rettssubjekt som er eid av stat, fylkeskommune eller 
kommune regnes ikke som underordnet organ. 

Vi ser at det vil kunne forekomme tilfeller i helseforetaksstrukturen hvor det vil kunne 
være behov for, på lik linje som innenfor en ordinær forvaltningsstruktur, å unnta for 
innsyn med hjemmel i offentleglova § 15 første ledd. Det vises spesielt til 
situasjoner/saker der det er det eide selskapet som sitter med førstehåndskunnskap om 
situasjonen/område/saken. 

Helse Vest RHF ber derfor Justisdepartementet se nærmere på om det er mulig å endre 
offentleglova § 15 første ledd til også å omfatte «offentlig eide organer». 
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