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Rett til innsyn

Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at alle skal kunne få innsyn i kommunens arkiver. Et slikt

offentlighetsprinsipp gjør det mulig å kontrollere politiske- og administrative avgjørelser, og bidrar til å

sikre vår rettsikkerhet.

I utgangspunktet har alle rett til innsyn i forvaltningens saksbehandling og i opplysninger og dokumenter

som ligger til grunn for avgjørelsene som er tatt. Det finnes likevel noen unntak.

De kommunale arkivene inneholder en stor mengde opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Det er da

først og fremst snakk om dokumenter som inneholder sensitive opplysninger om enkeltpersoner. Det kan

være opplysninger om helseforhold, personlig økonomi, familierettslige forhold, opplysninger om

trosretning og liknende.

Taushetsplikten faller vanligvis bort etter 60 år, jfr. Forvaltningsloven  13 c siste ledd. Når det gjelder

personlige opplysninger i barnevernssaker, faller taushetsplikten bort først etter 100 år.

Pasientrettighetsloven gir informasjon om pasientens rett til informasjon om egen helsetilstand og

helsehjelp, ( 3-2), gir informasjon til pasientens nærmeste pårørende (  3-3) og særregler om informasjon når

pasienten er mindreårig ( 3-4).

HVEM KAN FÅ SE TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER?

Det er mulig å søke om innsyn i dokumenter og arkiver som inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Forvaltningsloven åpner for innsyn i taushetsbelagte opplysninger for to formål:

PARTSINNSYN:

Enhver har rett til innsyn i opplysninger som gjelder en selv. Dersom en er part i en sak, har en altså som

hovedregel rett til innsyn i sakens dokumenter. En kan da søke om partsinnsyn etter Forvaltningsloven  18.

Adgangen til å gjøre seg kjent med taushetsbelagte dokumenter kan også utøves gjennom fullmektig, for

eksempel advokat.

FORSKNINGSFORMÅL:

Det er i tillegg mulig å få innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål, jfr. Forvaltningsloven

13 d.

Det er flere forhold som må vurderes når innsyn i taushetsbelagte materiale for forskningsformål skal

avgjøres.

Bærum kommune har ikke myndighet til å innvilge innsyn til forskningsformål. Det er det enkelte

fagdepartementet som avgjør om slikt innsyn kan innvilges. Det kreves et formelt vedtak fra departementet.

SØKNAD OM INNSYN SKAL:

Rettes til ansvarlig tjenestested. 

Være skriftlig. Sensitive opplysninger skal sendes i papirpost, da vi ikke ønsker at slike opplysninger

sendes elektronisk. 

Inneholde flest mulig relevante opplysninger, slik at det blir lettere å gjenfinne materialet det bes om

innsyn i. 

Ledsages av en skriftlig fullmakt når den som søker innsyn gjør det på vegne av andre. 
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