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Statsforvalteren etterlyser kommunens fornyede behandling - Oslo
kommune - Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap - innsyn i
dokument fra Kommuneadvokaten i en erstatningssak
Vi viser til vårt vedtak datert 03.02.2021 i overnevnte sak. I vedtaket omgjorde vi vårt tidligere vedtak
av 22.07.2020. Bakgrunnen for dette var at Statsforvalteren etter Sivilombudsmannens brev ba
kommunen om en ytterligere vurdering i saken. Som det fremgår av vårt vedtak kunne vi ikke lenger
se at saken ikke var godt nok begrunnet fra kommunen sin side til å kunne opprettholde tidligere
stadfestelse. Kommunen ble bedt om å behandle saken på nytt og holde oss orientert.
Statsforvalteren kan ikke se å ha mottatt kommunens fornyede behandling av innsynskravet, og
etterlyser derfor denne.
Vi anmoder kommunen igjen om å prioritere den fornyede behandlingen av innsynskravet i tråd
med offentleglovas krav til hurtig saksbehandling. I henhold til offentleglova § 29 første ledd andre
punktum skal et innsynskrav avgjøres «utan ugrunna opphald». Dette vil si så snart som praktisk
mulig, jf. Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, noe som for vanlige krav betyr 1-3 virkedager. Etter
offentleglova § 32 andre ledd første punktum skal det videre regnes som et avslag på innsyn, som gir
klagerett etter første ledd, dersom den som har krevd innsyn ikke har fått svar innen fem
arbeidsdager.
Vi minner samtidig om at også klager skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold, jf.
offentleglova § 32 tredje ledd.
Klageren er orientert om saksgangen ved en kopi av dette brev
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