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Grunnloven § 100 (5) 

«Alle har rett til innsyn i dokumenta til 
staten og kommunane og til å følgje 
forhandlingane i rettsmøte og 
folkevalde organ. Det kan i lov setjast 
grenser for denne retten av omsyn til 
personvern og av andre tungtvegande 
grunnar.»



Møteoffentlighet

«Folkevalgte organer skal 
behandle saker og treffe vedtak i 
møter», jf. kommuneloven § 11-2
«Alle har rett til å være til stede i 
møter i folkevalgte organer», jf. 
kommuneloven § 11-5



Dokumentoffentlighet 

Kommunens saksdokumenter er 
åpne for innsyn for alle, jf. 
offentleglova § 3

Hva er et saksdokument?
Journalføringsplikten
Unntak krever hjemmel
Meroffentlighet må vurderes



Taushetsplikt 

Forvaltningsloven § 13: Alle som arbeider eller gjør 
tjeneste for kommunen har taushetsplikt om:

forretningshemmeligheter 
noens personlige forhold

Å ha taushetsplikt innebærer en plikt til 
Ikke selv aktivt spre opplysningene 
Ta forholdsregler for å forhindre at andre får 
opplysningene 
Ikke bruke opplysningene til annet enn det de er 
innhentet for



Forholdet mellom reglene om offentlighet og 
taushetsplikt 

Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte 
når det behandler en sak som inneholder 
opplysninger som er omfattet av lovbestemt 
taushetsplikt, jf. kommuneloven § 11-5
Opplysninger som er underlagt lovbestemt 
taushetsplikt er unntatt fra innsyn, jf. 
offentleglova § 13



Etiske normer  

Reglement for folkevalgte organers 
virksomhet, del 1 kapittel 6: Etiske 
normer for Bærum kommunes 
folkevalgte  



Etiske normer forts

Overholde lover og regler 
Arbeide for fellesskapets beste –
i innbyggernes tjeneste
Ikke motta gaver og personlige 
fordeler som er egnet til å 
påvirke

Kommunens forretningsmessig 
virksomhet skal drives på en 
tillitvekkende måte
Registrere seg i 
Styrevervregisteret 



Habilitet 
Verken ansatte i administrasjonen eller folkevalgte kan treffe 
beslutning eller forberede saker dersom de er inhabile, jf. 
forvaltningsloven § 6 flg. og kommuneloven § 11-10

Unntak: Valg til offentlige tillitsverv og fastsetting av godtgjøring 
for slike verv

Man er inhabil når man
selv, en nær slektning, en man er verge/fullmektig for eller et 
selskap man er leder i, er part i saken (absolutte 
inhabilitetsgrunner)  



Habilitet - forts
Man er inhabil når (forts)

det foreligger særegne forhold som 
er egnet til å svekke tilliten til 
upartiskheten
man som ansatt i kommunen har 
behandlet saken 
man har vært med på å forberede 
eller treffe vedtak i førsteinstans og 
saken klagebehandles



Habilitet forts

I kollegiale organer er det 
organet selv som beslutter om 
et medlem er habilt

Vedkommende skal ikke selv 
være til stede
Si fra i god tid
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