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Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn – Konkurransetilsynets sak 2003/255 – 
vedtak om dekning av sakskostnader - forvaltningsloven § 36 

Det vises til Deres brev av 24. mars 2006, hvor det i medhold av forvaltningsloven1 § 36, jf. 
offentlighetsloven2 § 9 femte ledd, fremmes krav om å få dekket de kostnader Arntzen de 
Besche Advokatfirma AS (heretter ”Arntzen de Besche”) har hatt med klagen på 
Konkurransetilsynets delvis avslag på begjæring om innsyn i brev til tilsynet fra 
Advokatfirma Haavind Vislie AS (heretter ”Haavind Vislie”) datert 15. august d.å. på vegne 
av Norges Fotballforbund (NFF). 
 
I henhold til fvl. § 36 tredje ledd må et krav om dekning av sakskostnader som hovedregel 
være fremsatt senest tre uker etter at melding om det nye vedtaket er kommet frem til klager. 
Kravet ble fremsatt 24. mars 2006. Departementets vedtak er av 20. mars d.å. Kravet er 
således rettidig. 
 
Når et vedtak blir endret til gunst for en part, gir fvl. § 36 parten rett til dekning av vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes 
partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre 
særlige forhold taler mot det. Departementets vedtak av 20. mars 2006 innebærer en delvis 
endring av Konkurransetilsynets vedtak om delvis avslag på begjæring om innsyn i brevet fra 
NFF av 15. august 2005 i favør av Arntzen de Besche. På denne bakgrunn legger 
departementet til grunn at vedtaket av 20. mars 2006 gir grunnlag for å kreve sakskostnader 
dekket etter fvl. § 36. 
 
I henhold til fvl. § 36 er det kun ”vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret 
vedtaket” som parten har krav på å få dekket. Av kostnadsoppgaven til Arntzen de Besche går 
det fram at det kreves dekket utgifter i forbindelse med klagesaksbehandlingen i 
departementet. Utgiftene som kreves dekket, er knyttet til arbeid med å utarbeide dokumenter 

                                                 
1 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.). 
2 Lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offvl.). 
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m.m. i klagesaken utført av hhv. advokat Stein Ove Solberg og advokatfullmektig Thea S. 
Skaug, totalt 13 timer. Samlet utgjør kravet kr. 22.095 eks. mva. Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet legger til grunn at disse utgiftene er vesentlige og at de har vært 
nødvendige for å få endret vedtaket. 
 
Med hjemmel i fvl. § 36 tredje ledd jf. første ledd og offvl. § 9 femte ledd har departementet 
truffet følgende vedtak: 
 
Arntzen de Besche Advokatfirma AS tilkjennes dekning av sakskostnader kr 22.095. 
 
Ovennevnte beløp vil i tråd med Deres anmodning i brev av 24. mars 2006 innbetales til 
klientkonto 5010 05 08424 merket ”112289-41024”. 
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