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Dokumenter Lagring:
(K) – 
kommunene
(A) – Abakus 
base

Sendingsmåte:
(E) – elektronisk
(P) – ordinær post
(T) - telefon

Paragraf Kommentar

Fagråd:
• Innkalling
• Underlag
• Referat

K og A
K og A
K og A

E
E
E

§ 3
§ 15 (2)
§ 3

• Hovedregelen er innsyn, men 
kan unndras etter § 15 
avhengig av innholdet. I tillegg 
skal opplysninger som er 
taushetsbelagt unndras etter 

     § 13 og fvl § 13 
• Kan unndras under 

forutsetning av at innsyn er 
påkrevd av hensyn til forsvarlig 
ivaretaking av det offentliges 
interesser i saken. Oftest vil 
dette gjelde hele dokumentet. 
Dette følger av § 12 hvis 
vilkårene her er oppfylt. 

• Hovedregelen er innsyn, men 
kan unndras etter § 15 
avhengig av innholdet. I tillegg 
skal opplysninger som er 
taushetsbelagt unndras etter

     § 13 og fvl § 13
Tilbud:
Konkurransedokumenter

• Tilbud
• Sladdede tilbud
• Evalueringsdokument

A
A
A

E og P
P

§ 23(3)
§ 23(3)
§ 15(2)

• Unntak for innsyn til valg av 
leverandør er gjort. Deretter 
gjelder hovedregelen i § 3 om 
innsynsrett med unntak om 
taushetsbelagte opplysninger 
etter § 13 og fvl § 13.
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• Unntak for innsyn til valg av 
leverandør er gjort. Deretter 
gjelder hovedregelen i § 3 om 
innsynsrett med unntak om 
taushetsbelagte opplysninger 
etter § 13 og fvl § 13.

• Kan unndras under 
forutsetning av at innsyn er 
påkrevd av hensyn til forsvarlig 
ivaretaking av det offentliges 
interesser i saken. Oftest vil 
dette gjelde hele dokumentet. 
Dette følger av § 12 hvis 
vilkårene her er oppfylt. 
Hvis det gis innsyn må det 
vurderes om noen 
opplysninger skal unndras pga 
taushetsplikt jfr § 13 og 
fvl § 13

Brukergruppe
• Innkalling
• Underlag
• Referat og vedtak

K – A
K – A
K – A

E
E
E

§ 15(3)
§ 15(2)
§ 15(3)

• Kan unndras under 
forutsetning av at innsyn er 
påkrevd av hensyn til forsvarlig 
ivaretaking av det offentliges 
interesser i saken. Oftest vil 
dette gjelde hele dokumentet. 
Dette følger av § 12 hvis 
vilkårene her er oppfylt. 

     Hvis det gis innsyn må det   
     vurderes om noen  
     opplysninger skal unndras pga 
     taushetsplikt jfr § 13 og fvl § 13
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Rådgivning:
• Uttalelser om spesielle 

saker etter initiativ  fra 
kommunene.

A T 
E

§ 15(2)
• Kan unndras under 

forutsetning av at innsyn er 
påkrevd av hensyn til forsvarlig 
ivaretaking av det offentliges 
interesser i saken. Oftest vil 
dette gjelde hele dokumentet. 
Dette følger av § 12 hvis 
vilkårene her er oppfylt. 
Hvis det gis innsyn må det 
vurderes om noen 
opplysninger skal unndras pga 
taushetsplikt jfr § 13 og 

     fvl § 13

• Meirinnsyn § 11
Selv om forvaltningsorganet kan gjøre unntak for innsyn i et dokument så skal organet av eget tiltak likevel vurdere om det skal 
gis innsyn i hele eller deler av dokumentet. Regelen setter en plikt til organet å vurdere merinnsyn.
Plikten til å vurdere meirinnsyn gjelder kun dokumenter eller opplysninger forvaltningen kan nekte innsyn i, dvs dokumenter de 
har rett til å nekte innsyn i.

• Hovedregel § 3 jfr § 4 definisjoner
Dokumenter som er opprettet av andre enn organet selv er ikke et saksdokument før det har kommet inn eller lagt frem for 
organet. Dokumenter som forvaltningsorganet har tilgang til kun gjennom en ekstern database, regnes ikke for å være kommet 
inn eller lagt frem for organet slik loven krever det. En slik dokument er derfor som utgangspunkt ikke omfattet av offentleglova. 
Blir et slik dokument lastet ned og lagret vil det falle inn under definisjonen og etter loven være et saksdokument, og loven 
kommer til anvendelse. Dokumenter som  er lastet ned fra en allmenn tilgjengelig database faller derimot utenfor.


