Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av
kommunestyremøtet?
Bernt svarer, Kommunal Rapoort 21.09.2020.

Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er
neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kommunestyret fattet følgende vedtak: «I politiske og administrative møter
skal det før møtet starter avklares om møtene skal tas opp/kringkastes. Dersom noen tar opp
fra møter i kommunal regi uten at dette er kjent og avtalt med deltakerne i forkant av møtet,
skal politianmeldelse vurderes». Er dette et lovlig forbud? Kan folkevalgte eller andre straffes
for å opptrådt i strid med det?
SVAR: I kommuneloven § 11–6 er det fastsatt at hvis noen ber om det og det ikke virker
forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal det gis tillatelse til å gjøre opptak av eller
overføre lyd eller bilde fra åpne møter. I det ligger at den som ønsker å gjøre dette, skal
gjøre oppmerksom på at det vil bli gjort, men det kan så vidt jeg kan se ikke være straffbart å
gjøre det uten å ha varslet om det. Det som skjer er jo bare en dokumentering og formidling
av det som allmennheten etter kommuneloven har rett til å ta del i.
For lukkede møter i folkevalgte organer og møter i administrasjonen er regelen den motsatte.
Her er det en klar forutsetning av møtet skal kunne gjennomføres uten at andre enn de som
deltar får innsikt i det som foregår der.
Hvis en utenforstående – herunder en journalist, overfører eller tar opptak av det som foregår
i et lukket møte, vil det være straffbart etter straffeloven § 205 bokstav a, om straff for den
som «uberettiget … ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig
opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i
lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til».
Men denne bestemmelsen gjelder altså ikke den som selv er deltaker i møtet.
Det kan være sterkt kritikkverdig å overføre eller ta opptak fra slike møter også for en som
deltar i møtet, men politianmeldelse vil bare være aktuelt hvis det i det som formidles, er
opplysninger som er det er lovbestemt taushetsplikt om, i praksis om noens personlige
forhold eller forretningshemmeligheter.

