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Viser til evalueringsrapport om offentleglova fra Oxford Research AS. 

Vestfold fylkeskommune vil benytte anledningen til igjen å ta opp spørsmålet om offentlighet av 
elevlister. Vi har fått opplyst at saken har vært tatt opp av Utdanningsdirektoratet overfor 
Kunnskapsdepartementet, og ber om at saken tas til avsluttende behandling. 

Offentleglovas formål er bl.a. å fremme innsyn i og kontroll med forvaltningen, fremme demokrati, 
styrke rettssikkerheten og øke tilliten til det offentlige. Lovens system innebærer som utgangspunkt at 
enhver kan be om innsyn i opplysninger også om hvilke barn og unge som går i barnehager og 
skoler, deres personalia og kontaktopplysninger og hvilke avdelinger og klasser de hører til i. Dette 
var nytt da Offentleglova ble vedtatt, da tolkning av den tidligere Offentlighetsloven tilsa at slike 
opplysninger ikke var underlagt offentlighet. 

At enhver nå har tilgang til slike personopplysninger har etter Vestfold fylkeskommunes oppfatning 
liten relevans for lovens formål, og gjør det vanskelig for skoleeier å forebygge at barn og unge 
utsettes for ulike former for forfølgelse. Det er en utfordring generelt, f.eks. ifht. markedsaktører som 
ønsker å nå en mindreårig kundegruppe, men det er særlig vanskelig i de sakene hvor elever er i en 
situasjon hvor enkeltpersoner ønsker å oppsøke dem mot elevens og/ eller de foresattes ønske. l 
arbeidet med å skape et godt skolemiljø, et godt læringsmiljø og med fokuset på å legge til rette også 
for elevenes psykiske helse, er det viktig at elevopplysninger ikke er underlagt alminnelig offentlighet. 

Videre mener Vestfold fylkeskommune at offentlighet av elevlister ut over individ perspektivet er en 
beredskapsmessig utfordring i forhold til å forebygge planlegging av hendelser mot skolens brukere. 
Det er et paradoks at innsynsrett i barnas personopplysninger i offentlig skole skaper forskjeller i 
offentlige og private skolers mulighet til å beskytte sine elever. 

Vestfold fylkeskommune mener at personopplysninger om barn og unges elevopplysninger igjen bør 
unntas offentlighet. 

Med vennlig hilsen 

Lisbeth Eek Svensson 
direktør 

Trine Olsen Kvile 
advokat 
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