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Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd 

Forskrift til Opplæringslova 

§ 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve  

Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. 

opplæringslova § 4-8. Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor 

fagområdet, og så langt det er mogleg, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Fylkeskommunen 

skal sikre at det blir tilfredsstillande vurderingsfagleg kompetanse i prøvenemnda. 

Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. 

Fylkeskommunen kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre. 

Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått 

opplæring. 

Kommentar til forskrifta 

Paragraf 3-56 tredje ledd fastsetter hovedregelen om at prøvenemnd medlemmene skal være 

eksterne. Med eksterne menes det at medlemmene ikke er ansatte i lærebedriften eller skolen der 

kandidaten har fått sin opplæring. Det kan unntaksvis avvikes fra dette, men fylkeskommunen må 

sørge for at prøvingen blir i samsvar med forskriftens krav. 

 

Utdrag av forvaltningslova (LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker). 

Kapittel II. Om ugildhet.  

Overskriften endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  

§ 6. (habilitetskrav).  

       En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak  

a)  når han selv er part i saken;  

b)  når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 

    nær som søsken;  

c)  når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

    fosterbarn til en part;  

d)  når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en 

    part etter at saken begynte;  

e)  når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et 

    selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et samvirkeforetak, eller en 

    forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.  

       Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 
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tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.  

       Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte 

underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.  

       Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til 

saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private 

interesser tilsier at han viker sete.  

       Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av 

Kongen.  

Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 29 juni 2007 nr. 81 (i kraft 1 jan 2008 iflg. 

res. 23 nov 2007 nr. 1287).  

§ 7. (foreløpig avgjørelse). 

       Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak 

dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning.  

§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).  

       Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge 

spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.  

       I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av 

dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers 

ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.  

       Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet 

avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen 

dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  

§ 9. (oppnevning av stedfortreder).  

       Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder for 

vedkommende.  

       Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan Kongen for det 

enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan.  

Endret ved lov 19 juni 1969 nr. 54.  

§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for).  

       Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for enhver 

annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke 

statsråd i egenskap av regjeringsmedlem.  

Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 12 jan 1995 nr. 4 (i kraft 1 april 1995).  
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Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen.  

§ 11. (veiledningsplikt). 

       Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet 

med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte 

saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte 

forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.  

       Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak 

vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller 

partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om:  

a)gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og  

b) regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om 

    mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan 

    få betydning for resultatet.  

       Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning 

som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som 

har aktuell interesse for ham.  

       Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar 

henvendelsen, om mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et 

forvaltningsorgan feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, 

skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp 

mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres.  

       Kongen kan gi nærmere bestemmelse om utstrekningen av veiledningsplikten og om den måten 

veiledningen skal ytes på.  

Endret ved lov 12 jan 1995 nr. 4 (i kraft 1 april 1995 iflg. res. 12 jan 1995 nr. 22).  

§ 11a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar).  

       Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.  

       Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 

skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret 

skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig 

angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart 

unødvendig.  

       I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40 (tidligere § 22), endret ved lov 12 jan 1995 nr. 4 (i kraft 1 april 

1995). 

§ 11b. (adgang for Kongen til å fastsette frister)  

       Kongen kan på bestemte områder fastsette frister for forvaltningens behandling av saker om 

       enkeltvedtak. Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om beregningen av fristene.  
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Tilføyd ved lov 25 juni 1999 nr. 47 (i kraft 8 sep 2000 iflg. res. 8 sep 2000 nr. 898).  

§ 11c. (adgang for Kongen til å gi regler om nemnder).  

       Kongen kan gi regler om oppnevning og sammensetning av statlige nemnder (styrer, råd og 

       andre kollegiale forvaltningsorganer), herunder om plikt til å gjøre tjeneste, om funksjonstiden 

       og om løsning fra vervet. Kongen kan også gi regler om saksbehandlingen i nemndene og om 

       delegasjon innen nemnda eller til nemndas sekretariat. Om delegasjon av myndighet kan gis 

        regler også for den enkelte nemnd.  

       Kongens myndighet etter første ledd gjelder bare spørsmål som ikke uttømmende er regulert i 

lov.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lover 25 sep 1992 nr. 107, 25 juni 1999 nr. 47 (i 

kraft 8 sep 2000 iflg. res. 8 sep 2000 nr. 898 - tidligere § 11 b).  

§ 11d. (muntlige konferanser og nedtegning av opplysninger).  

       I den utstrekning en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater det, skal en part som har saklig 

       grunn for det, gis adgang til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som 

       behandler saken. Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder 

       dette også den mindreårige selv.  

       Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part gitt nye 

opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de såvidt mulig nedtegnes 

eller protokolleres. Det samme gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved befaring m.m.  

Tilføyd ved lov 12 jan 1995 nr. 4 (i kraft 1 april 1995), endret ved lover 25 juni 1999 nr. 47 

(tidligere § 11 c, i kraft 8 sep 2000 iflg. res. 8 sep 2000 nr. 898), 1 aug 2003 nr. 86 (i kraft 1 okt 

2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991).  

§ 12. (advokat eller annen fullmektig).  

       En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av 

       saksbehandlingen.  

       Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller en organisasjon som vedkommende er 

medlem av. Forvaltningsorganet kan likevel tilbakevise den som uten å være advokat, søker erverv 

ved å opptre for andre i forvaltningssaker, men ikke i saker der vedkommende har rett til å yte 

rettshjelp etter domstolloven § 218. Tjenestemann tilsatt ved forvaltningsorgan innenfor det 

forvaltningsområde som saken hører under, kan ikke opptre som fullmektig.  

       Alle henvendelser i en sak kan gjøres ved fullmektig, og parten har rett til å ha med seg 

fullmektig når han møter personlig for forvaltningsorganet. Alle meddelelser og henvendelser fra 

forvaltningsorganet skal skje til partens fullmektig forsåvidt forholdet dekkes av fullmakten. Når 

det finnes hensiktsmessig, kan parten også underrettes direkte. Parten kan kreve å bli underrettet 

ved siden av eller i stedet for fullmektigen.  

       Fullmektig som ikke er advokat, skal legge frem skriftlig fullmakt. Advokat behøver ikke å 

legge frem skriftlig fullmakt, med mindre forvaltningsorganet finner grunn til å kreve det.  

Endret ved lover 13 mai 1988 nr. 26, 4 juli 1991 nr. 44.  
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§ 13. (taushetsplikt).  

       Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får 

        adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:  

1) noens personlige forhold, eller  

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 

    konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  

       Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, 

statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et 

klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere 

forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi 

privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes 

personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.  

       Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han 

kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste 

eller arbeid for andre.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.  

§ 13a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse).  

       Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:  

1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de 

   som har krav på taushet samtykker,  

2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk 

    form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og  

3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de 

    er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  

§ 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser). 

       Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:  

1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter,  

2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i 

    forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og 

    kontroll,  

3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den 

    utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved 

    vegledning i andre saker,  

4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i 

    forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen,  
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5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med 

    organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi 

    for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag,  

6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til 

    påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne 

    omsyn eller forfølging av lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver, 

    og  

7. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i 

     lov om Oppgaveregisteret.  

       Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan 

bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. 

Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge 

taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler 

seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 121, 

dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 6 juni 1997 nr. 35 (i kraft 1 nov 1997).  

§ 13c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt).  

       Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den 

       gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene.  

       Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal 

forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte.  

       Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er 

undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av 

taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i 

medhold av foregående punktum.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  

§ 13d. (opplysninger til bruk for forsking).  

       Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan 

      departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for 

      forsking, og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter § 13.  

       Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om 

hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring 

og tilbakelevering av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal 

ha adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt 

opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig.  

       Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  

§ 13f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover).  

       Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt 
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       ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder  

       §§ 13 til 13 e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.  

       Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt 

taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at 

taushetsplikten ikke skal gjelde.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 16 mai 1986 nr. 21.  

 

§ 14. (saksforberedelse og klage ved pålegg om å gi opplysninger).  

       Blir noen pålagt å gi opplysninger, skal heimelen for pålegget angis. Vedkommende har rett til 

       å klage over pålegget dersom han mener at han ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi 

       opplysningene. Han skal gjøres oppmerksom på klageadgangen i forbindelse med pålegget. 

       Klage, som kan være muntlig, må framsettes straks når den pålegget angår er til stede, og ellers 

       innen 3 dager. Dersom vedkommende forvaltningsorgan finner det påtrengende nødvendig for 

      å gjennomføre sine oppgaver etter loven, kan det kreve at opplysningene blir gitt før klagesaken 

      er avgjort. For øvrig gjelder bestemmelsene i kapittel VI tilsvarende så langt de passer.  

Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40. 

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 

§ 18. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter).  

       En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av 

      reglene i §§ 18 til 19. Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder 

      dette også den mindreårige selv. Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i 

      saken. En mindreårig under 15 år skal ikke gjøres kjent med opplysninger som er underlagt 

      lovbestemt taushetsplikt.  

       Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt 

eller delvis innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak.  

Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 11 juni 1982 nr. 47, 25 sep 1992 nr. 107, 15 des 2000 nr. 98 (i 

kraft 1 jan 2001 iflg. res. 15 des 2000 nr. 1259), 25 jan 2002 nr. 2, 1 aug 2003 nr. 86 (i kraft 1 okt 

2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 19 mai 2006 nr. 16 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 

1118).  

§ 18a. (dokument utarbeidet for egen saksforberedelse).  

       En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument som et forvaltningsorgan har 

       utarbeidd for sin egen interne saksforberedelse (organinterne dokumenter). Første punktum 

       gjelder ikke foredrag til saker som blir behandlet av Kongen i statsråd, etter at saken er avgjort, 

       og presedenskort, med mindre kortet gjengir organinterne vurderinger.  

       Kongen kan gi forskrift om at det ikke skal kunne gjøres unntak etter første ledd for bestemte 

dokumenter i bestemte statlige eller statlig tilknyttede organer.  

Tilføyd ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).  

§ 18b. (dokumenter innhentet utenfra for den interne saksforberedelsen).  

       Når det er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser, kan organet gjøre 
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       unntak fra innsyn for dokument som organet har innhentet fra et underordnet organ til bruk for 

       sin interne saksforberedelse. Det samme gjelder dokument som et departement har innhentet fra 

       et annet departement til bruk for sin interne saksforberedelse.  

       Det kan gjøres unntak for deler av dokument som inneholder råd om og vurderinger av hvordan 

et organ bør opptre i en sak, og som organet har innhentet til bruk for sin interne saksforberedelse, 

når det er påkrevd av hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentliges interesser i saken.  

       Unntakene i paragrafen her gjelder tilsvarende for dokument om innhenting av dokument som 

nevnt i første og andre ledd, og innkallinger til og referater fra møter mellom overordnede og 

underordnede organer, mellom departementer og mellom et organ og noen som gir råd eller 

vurderinger som nevnt i andre ledd.  

Tilføyd ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).  

§ 18c. (innsyn i faktiske opplysninger mv.).  

       Selv om dokumentet eller deler av det er unntatt etter reglene i §§ 18 a og 18 b, har parten rett 

        til å gjøre seg kjent med de deler av det som inneholder faktiske opplysninger eller 

        sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum. Dette gjelder likevel ikke faktiske 

        opplysninger uten betydning for avgjørelsen og heller ikke når opplysningene eller 

        bearbeidelsen finnes i et annet dokument som parten har tilgang til.  

Tilføyd ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).  

§ 18d. (innsyn i interne dokumenter hos kommunene og fylkeskommunene).  

       Unntakene i §§ 18 a og 18 b gjelder ikke:  

a) saksframlegg med vedlegg til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ,  

b) saksliste til møte i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner,  

c) dokument fra eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, revisjonsorgan og 

klagenemnder, og  

d) dokument i saker der en kommunal eller fylkeskommunal enhet opptrer som ekstern part 

overfor en annen slik enhet.  

§ 18 a gjelder likevel for dokument som blir utvekslet mellom kommunale og fylkeskommunale 

kontrollutvalg og utvalgets sekretariat.  

       Unntaket i § 18 a gjelder ikke for dokument fra eller til et kommunalt eller fylkeskommunalt 

særlovsorgan eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11.  

       Unntaket i § 18 a gjelder heller ikke for dokument fra eller til en kommunal eller 

fylkeskommunal enhet på områder der enhetene har selvstendig avgjørelsesmyndighet. Unntaket i § 

18 a gjelder likevel for dokument i saker der administrasjonssjefen eller kommunerådet 

gjennomfører kontrolltiltak overfor en enhet, og for utkast til vedtak og innstillinger som blir lagt 

fram for administrasjonssjefen eller kommunerådet før det blir fattet vedtak eller før en innstilling 

blir lagt fram for et folkevalgt organ. Unntaket i § 18 a gjelder også for administrasjonssjefens eller 

kommunerådets merknader til slike utkast som nevnt i forrige punktum.  

Tilføyd ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 

 


