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Undersøkelse - innsyn i dokument fra Kommuneadvokaten i Oslo
Vi viser til Statsforvalteren i Oslo og Vikens oversendelse av saksdokumenter 30. april 2021.
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Saken gjelder Statsforvalterens vedtak 8. april 2021 i en sak om innsyn i et notat fra
Kommuneadvokaten i Oslo til Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.
Saken har vært behandlet hos ombudsmannen tidligere (sak 2020/4898). Statsforvalteren i
Oslo og Viken ble da spurt om Kommuneadvokatens notat har vært vedlagt et saksfremlegg
for et kommunalt folkevalgt organ, jf. offentleglova§ 16 første ledd bokstav a, og om notatet
da kunne unntas etter offentleglova§ lS. Statsforvalteren undersøkte saken på nytt med
Oslo kommune og opphevet 3. februar 2021 sitt tidligere vedtak i saken 22. juli 2020 med
følgende begrunnelse:
«Statsforvalteren kan ikke se at byrådsavdelingen har foretatt en vurdering av om
vilkårene i kommuneloven§ 11-13 er oppfylt i dette tilfellet. Det følger av
bestemmelsens tredje ledd at dersom et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn, må
det treffes et vedtak med minst tre stemmer. Dersom dokumentet inneholder
taushetsbelagte opplysninger, må vedtaket treffes med flertallet av de avgitte
stemmene i organet, jf. § 11-13 tredje ledd andre punktum.
Byrådsavdelingen har henvist til en muntlig samtale mellom Finansutvalgets leder og
byrådssekretæren. Statsforvalteren kan ikke se at dette er tilstrekkelig til å slå fast at
det er krevd innsyn etter kommuneloven§ 11-13.»
Oslo kommune behandlet saken på nytt og fastholdt i avgjørelse 18. februar 2021 at
vilkårene for å unnta dokumentet etter offentleglova§ 15, jf. § 16 første ledd bokstav a, jf.
kommuneloven§ 11-13 var oppfylt. Kommunen anførte videre til at dokumentet uansett
kunne unntas etter offentleglova§ 18, da dokumentet er utarbeidet i forbindelse med en
sak der Oslo kommune var part.
I brev fra kommunen til Statsforvalteren 26. mars 2021, der Clemens Saers klage ble
oversendt, skriver Oslo kommune følgende om omstendighetene rundt at Finansutvalget
fikk oversendt notatet:
«Saken skulle behandles i Finansutvalget 02.04.2020. Ifølge utvalgsleder hadde
utvalget et forberedende møte 26.03.2020, der det ble diskutert at utvalget hadde
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