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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har ønsket en sak om de folkevalgtes innsynsrett. 
 
Kommunelovens § 11-13 hjemler utvidet innsynsrett for folkevalgte organer: 
 

«Kommunestyret og fylkestinget har rett til innsyn i alle kommunale og 
fylkeskommunale saksdokumenter, med de begrensningene som følger av denne 
paragrafen. Andre folkevalgte organer har, med de samme begrensningene, rett til 
innsyn i alle saksdokumenter som omhandler de delene av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde.» 

 
Et folkevalgt organ kan bare få innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om 
taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, 
og forvaltningsloven § 13 b første ledd hjemler unntak fra taushetsplikten. 

 
Hvis et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter etter første ledd, må 
et vedtak om å kreve innsyn treffes med minst tre stemmer eller med flertallet av de 
avgitte stemmene i organet. Hvis et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn i 
saksdokumenter etter andre ledd, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med flertallet 
av de avgitte stemmene i organet. 

 
I parlamentarisk styrte kommuner og fylkeskommuner gjelder innsynsretten etter denne 
paragrafen ikke notater fra det enkelte rådsmedlemmet til rådet eller notater mellom 
rådsmedlemmene. Innsynsretten gjelder heller ikke sakslister til og møtebøker for 
forberedende møter i kommuneråd og fylkesråd der rådet ikke skal treffe vedtak eller 
legge fram innstilling. Saksdokumenter som er utarbeidet av administrasjonen som 
sekretariat for rådet, kan rådet unnta fra innsyn hvis saksdokumentene er utarbeidet for 
rådets eller det enkelte rådsmedlemmets egne forberedende vurderinger. 
 
Innsynsrett etter denne paragrafen gjelder fra det tidspunktet saken som 
saksdokumentene tilhører, er sendt til behandling i det folkevalgte organet. For saker 
som blir avgjort av administrasjonen, kommunerådet eller fylkesrådet, gjelder 
innsynsretten fra det tidspunktet sakene er ferdigbehandlet.» 

 
 
Det er videre gitt en særregel for kontrollutvalg i kommunelovens § 23-2 3. ledd: 
 

«Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver 
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine 
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er 
nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette 
leddet.» 

 
 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713b


Som hovedregel plikter enhver selv å bevare taushet om opplysninger unntatt offentlighet. 
Videre stiller loven opp et krav om at kunnskap om slike opplysninger må være nødvendig 
for at en skal kunne utføre sine plikter.  
 
Sekretær vil gi en orientering i møte. 
 
 
 
 




