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Sammendrag 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om de kommunale 
selskapene praktiserer offentlighet. Selskapene forvalter vesentlige oppgaver og store verdier på 
vegne av kommunen. Formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlig virksomhet er 
åpen og gjennomsiktig, for å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltagelsen, 
rettsikkerhet for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten.  
 
Undersøkelsen er avgrenset til de kommunale selskapene Arba Inkludering, Asker og Bærum 
brannvesen, Asker og Bærum vannverk og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS).  
 
Tre av de fire selskapene fører journal og har et avklart forhold til behandling av innsynskrav. Fra 
disse tre selskapene mottok revisjonen alle opplysninger som etterspurt selv om fristene var korte. 
Revisjonen fant ingen alvorlige mangler i disse selskapenes journaler eller i innsynssakene.  

Hovedutfordringer 

• Manglende innsyn hos Arba Inkludering 

• Enkelte mangler ved innsynssakene 

• Mangelfull journalføringen 

 
Manglende innsyn hos Arba Inkludering 

I motsetning til de øvrige selskapene har revisjonen ikke mottatt etterspurt dokumentasjon fra 
Arba inkludering under undersøkelsesperioden selv etter gjentatte purringer. Som svar på høringen 
av denne rapporten har selskapet oversendt en redegjørelse for hvordan de praktiserer 
offentlighet. Manglende innsyn for revisjonen gjør at vi ikke kan vurdere om offentleglova og 
arkivlova etterleves. At selskapet ikke leverer etterspurt dokumentasjon kan indikere at 
dokumentasjonen ikke finnes og at behandling av andre innsynskrav heller ikke skjer i tråd med 
lovens krav. 
 
Enkelte mangler ved innsynssakene 

Revisjonen har gjennomgått selskapenes innsynssaker. Av de fire innsynssakene mottatt fra VEAS 
og Asker og Bærum brannvesen er det enkelte mangler. Selskapene mottar imidlertid få 
innsynskrav og opparbeider seg derfor trolig liten erfaring på området.1  
 
Mangelfull journalføring 

Tre av selskapene fører journal eller tilsvarende register slik loven krever, for eksempel postliste, 
men enkelte påkrevde felt i journalen mangler. 
 
Revisjonen har funnet dokumenter som skulle ha vært oppført i journalen, henholdsvis tre hos 
VEAS og to ved Asker og Bærum vannverk. Kontrollsøkene er basert på utvalgte postlister for andre 

                                                 
1 Se også rapporten «Innsyn i forvaltningen –  Kompetanse, etterspørsel og makt» fra 2016 utarbeidet av Oxford Research 
om evalueringen av offentleglova. 
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offentlige organer og en periode på to måneder. Selskapene opplyser også at visse type 
dokumenter ikke oppføres i journalen. Etter vår vurdering tyder dette på at selskapene ikke 
journalfører dokumenter i tilstrekkelig grad. At selskapene dokumenterer sin korrespondanse i 
journal eller tilsvarende er en sentral forutsetning for at innsyn skal kunne praktiseres.  

Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til representantene i selskapenes 
styre: 
 

1. Arba Inkludering bør gjøre tiltak for å etterleve offentleglova og arkivlova. 

2. Asker og Bærum vannverk og VEAS bør føre fullstendig journal. 

3. Asker og Bærum brannvesen bør sikre korrekt behandling av innsynskrav. 

 

 



Kommunale selskapers praktisering av offentlighet Høringssvar 

 

Bærum kommune                                                                                                                                                      Kommunerevisjonen 

 

 

Høringssvar 

Asker og Bærum vannverk 

Asker og Bærum vannverk har gitt følgende merknader til rapporten: 
 

«4.1.1 Innsyn 
Eierstrategien til Asker og Bærum Vannverk IKS vedtatt i 2017 slår fast under punkt 5 at 
‘Selskapet skal kjennetegnes av åpenhet, samt praktisere prinsippet om mer offentlighet.’ 
Dette praktiseres ved at ABV svarer ut innkommende henvendelser, det være seg fra private 

bedrifter, offentlige instanser eller publikum.[…] Ved neste revisjon av eierstrategien 

anbefales det at punktet knyttet til praktisering av meroffentlighet vurderes opp mot ny lov 
om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven), som trådte i kraft 1 januar 2019. 
 
4.1.2 Unntak 
Det omtalte dokumentet beskriver risikostyringen samt risiko og sårbarhetsanalyser for 
ABVs to vannverk, og det er etter ABV og eierkommunen vurdert til å være unntatt 
offentligheten. Om det i dette tilfelle er riktig å henvise til offl. § 21 eller § 24 er vurdert 
forskjellig av kommunerevisjonen og eierkommunene m/ABV. En nærmere presisering med 
hensyn til bruken av offl. § 21 eller § 24 vil kunne bli tydeliggjort gjennom implementering 
av sikkerhetsloven i vannforsyningen og vurdering av tilstedeværelse av eventuelle 
grunnleggende nasjonale funksjoner. ABV tar kommunerevisjonens diskusjon og vurdering 
til etterretning. 
 
4.2.2 -4.2.4 Journal og journalføring 
ABV vil endre praksis ved at journalføringen gjøres fortløpende/ukentlig og det innskjerpes 
at krav etter arkivforskriften oppfylles. ABV vil vurdere kost/nytten av å gå til anskaffelse av 
et elektronisk innsyn/arkivsystem tilsvarende det en av eierkommunen benytter. Utsendelse 
av saksdokumenter til Representantskap og Styret vil bli journalført.» 

Asker og Bærum brannvesen 

Asker og Bærum brannvesen uttaler følgende i høringssvaret: 
 
«Det er nå utarbeidet en prosess- og rutinebeskrivelse for behandling av innsynskrav hos 
oss. I påvente av innsynsløsning på nett er punktet ‘postliste på nett‘ markert med gult da 
denne ikke vil gjelde før dette er på plass. Legger ved prosess -og rutinebeskrivelse for 
innsyn. Ut over dette har ikke ABBV merknader til rapporten.» 

 

Arba Inkludering 

Arba Inkludering redegjør i høringssvaret for selskapsstrukturen og hvordan selskapet praktiserer 
offentlighet. Det fremgår at selskapet i utgangspunktet kommer inn under offentleglovas 
bestemmelser. Hovedaktiviteten omfatter imidlertid bistand til enkeltpersoner som er unntatt fra 
loven etter forskrift til offentleglova § 1.  



Kommunale selskapers praktisering av offentlighet Høringssvar 

 

Bærum kommune                                                                                                                                                      Kommunerevisjonen 

 

 

For øvrige dokumenter vises det til at flere unntaksbestemmelser kan være aktuelle, for eksempel 
at kommunikasjon om salg av varer og tjenester kan være unntatt offentlighet på bakgrunn av 
konkurransemessige forhold, eventuelt sikkerhetsmessige forhold hos kunder. Kontrakt med 
leverandører eller underleverandører vil normalt være offentlige med unntak av delpriser, 
strategier mv. Selskapet hevder at i praksis innebærer det at loven ikke kommer til anvendelse for 
en stor del av selskapets virksomhet. I redegjørelsen fremgår det at selv om mengden slike 
dokumenter er liten, vil selskapet se på konkrete utbedringer i løpet av høsten for å avklare hva 
som faller inn under offentlighetsloven og deretter implementere systemer og rutiner i tråd med 
bestemmelsene i denne. 

I redegjørelsen vises det til at Arba Inkludering har mottatt ett krav om innsyn siden 2014. 
Innsynskravet gjaldt de ansattes lønnsforhold og kravet ble avvist. 

 



Kommunale selskapers praktisering av offentlighet Innhold 

 

Bærum kommune                                                                                                                                                      Kommunerevisjonen 

 

 

INNHOLD 

1. INNLEDNING ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Avgrensing ............................................................................................................................. 1 
1.2 Metode og gjennomføring .................................................................................................... 2 

2. VURDERINGSKRITERIER ......................................................................................................................... 3 

2.1 Offentleglova ......................................................................................................................... 3 
2.2 Journalføring ......................................................................................................................... 4 
2.3 Vurderingskriterier ................................................................................................................ 5 

3. VEAS ..................................................................................................................................................... 7 

3.1 Behandling av innsynskrav .................................................................................................... 7 
3.2 Journal ................................................................................................................................... 7 
3.3 Vurdering ............................................................................................................................... 8 

4. ASKER OG BÆRUM VANNVERK ............................................................................................................. 9 

4.1 Behandling av innsynskrav .................................................................................................... 9 
4.2 Journal ................................................................................................................................. 10 
4.3 Vurdering ............................................................................................................................. 11 

5. ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN ....................................................................................................... 12 

5.1 Behandling av innsynskrav .................................................................................................. 12 
5.2 Journal ................................................................................................................................. 13 
5.3 Vurdering ............................................................................................................................. 13 

6. ARBA INKLUDERING ............................................................................................................................ 14 

6.1 Vurdering ............................................................................................................................. 14 

7. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER ....................................................................................................... 15 

7.1 Anbefalinger ........................................................................................................................ 16 

KILDER .......................................................................................................................................................... 17 

VEDEGG ....................................................................................................................................................... 18 

 





Kommunale selskapers praktisering av offentlighet Innledning 

Bærum kommune                                                                            1                                                                     Kommunerevisjonen 

 

1. INNLEDNING  

Kontrollutvalget har vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om de 
kommunale selskapene praktiserer offentlighet.2 
 
I vedtatt prosjektskisse var følgende problemstillinger angitt: 

- Følger selskapene offentlighetsloven? 

- Hvor hyppig brukes unntaksbestemmelsene og hvilke unntaksbestemmelser er mest brukt? 

- Følger selskapene reglene for journalføring? 

 
Kontrollutvalget har satt frist for avlevering av rapporten til møtet 26. august 2019.  
 
Denne undersøkelsen begrenses til selskapene Arba Inkludering AS, Asker og Bærum brannvesen 
IKS, Asker og Bærum vannverk IKS og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS). Disse er direkte eller 
indirekte eid av Bærum kommune eller sammen med andre offentlige organer. I disse selskapene 
har revisor innsyns- og undersøkelsesrett i medhold av kommuneloven § 80.  

1.1 Avgrensing 

Bærum kommune har eierinteresser i følgende selskaper:3 Bærum Kommunale Eiendomsselskap 
AS, Arba AS (med datterselskapet Arba Inkludering AS), Vårt Sandvika AS, Simula School of Resarch 
and Innovation AS, Filmparken AS, Centro Asistencial Noruego SLU, Asker og Bærum brannvesen 
IKS, Asker og Bærum vannverk IKS, Vestfjorden avløpsselskap (VEAS), KLP, Bærum kommunale 
pensjonskasse, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse, stiftelsen Lommedalsbanen, stiftelsen 
Polhøgda, stiftelsen Utleieboliger i Bærum, og Snarøya Sanitetsforenings Stiftelse. 

 
Revisors rett til innsyn og undersøkelser i selvstendige rettssubjekter etter kommuneloven § 80 
gjelder for interkommunale selskaper, interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 og 
aksjeselskap som direkte eller indirekte er fullt ut eid av kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunalt selskap. For andre selvstendige rettssubjekter, for eksempel stiftelser eller 
aksjeselskap deleid av private, er revisors innsyn og undersøkelser betinget av avtale eller basert på 
offentlig tilgjengelig informasjon. 
 
I selskapet Vårt Sandvika AS har det offentlige, ved Bærum kommune, en eierandel på 20 prosent.4 
Tilsvarende har kommunen kun en liten eierandel i Simula School of Research and Innovation AS og 
Filmparken AS. Stiftelser og pensjonskasser er selveide. Ingen av de nevnte selskapene har etter det 
vi er kjent med avtalt innsyns- og undersøkelsesrett for revisor. 
 
Kommuneloven inneholder ikke bestemmelser som uttrykkelig regulerer lovens stedlige 
anvendelse. Når det gjelder reglenes anvendelse overfor selskaper som er etablert i og utøver sin 
virksomhet i utlandet, støtter vi oss på tolkningsuttalelse fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om at adgangen er begrenset til de muligheter som eventuelt finnes 

                                                 
2 Kontrollutvalgets sak 28/19. 
3 Bærum kommune Eierskapsmelding del 2 vedtatt av kommunestyret 27. mars 2019, s. 1, se sak 046/19. 
4 Eierskapsmelding del 2, s. 1. 
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i det aktuelle landets lovgivning.5 På denne bakgrunn legger vi til grunn at revisor har begrenset 
adgang til innsyn og undersøkelser i det spanske selskapet Centro Asistencial Noreuego SLU som er 
heleid av Bærum kommune.6  
 
Selv om enkelte stiftelser og pensjonskasser vil kunne være omfattet av offentleglova (offl.), jf. 
dennes § 2 første ledd bokstav d,7 vil revisors innsyns- og undersøkelsesrett være begrenset. 
Tilsvarende gjelder for Simula School of Research and Innovation AS og Filmparken AS på grunn av 
delvis privat eierskap. Når det gjelder Bærum kommunale Eiendomsselskap AS er det usikkert om 
selskapet er omfattet av offentleglova på grunn av antatt direkte konkurranse med private, jf. offl. 
§ 2. 

1.2 Metode og gjennomføring  

Fra hvert av selskapene har vi innhentet journal for januar og februar 2019, de sist mottatte 
innsynskrav, og av disse eventuelle vurderinger av merinnsyn, avslag og klagesaker, samt 
selskapenes egne redegjørelser for hvordan selskapet praktiserer offentleglova og arkivlova, i 
tillegg til ytterligere informasjon og avklaringer når det har vært nødvendig. 
 
Vi har gjennomført søk i postlistene til Asker, Bærum og Oslo kommune og statlige etater som 
benytter tjenesten einnsyn.no.  

Vi har bedt om innspill fra journalister i Budstikka som jobber mest med å dekke saker relatert til de 
kommunale selskapene. Journalistene vi har vært i kontakt med sa at de ikke sender innsynskrav i 
dokumenter og journaler. De tar ofte direkte kontakt med selskapene, for eksempel styreleder, når 
det er aktuelt og får normalt informasjonen de ber om. Ingen av dem kan huske at de er nektet 
innsyn.  

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon.8 

 

                                                 
5 se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-77-nr.-5-og--80-om-kontrollutvalgenes-ansvar-for-interkommunale-
selskap/id2425600/. Departementet vektlegger at det følger implisitt av lovens system at den er ment å skulle gjelde kun 
innenfor landets grenser, blant annet under henvisning til lovens forarbeider, ordlyden som eksplisitt nevner særskilte 
rettsobjekter, samt prinsippet i norsk rett om at norske offentlige organer som utgangspunkt og hovedregel ikke vil kunne 
utøve sin myndighet utenfor landets grenser uten at dette er hjemlet i en avtale mellom Norge og vedkommende land. 
6 Eierskapsmelding 2018 del 2 s. 1. 
7 Bokstav d gjelder rettssubjekter der det offentlige har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene i det øverste 
organet på annet grunnlag enn eierskap. Bestemmelsen tar særlig sikte på selvstendige rettssubjekter som ikke har eiere, 
for eksempel stiftelser. 
8 Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 1. februar 2011. 
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2. VURDERINGSKRITERIER 

2.1 Offentleglova 

2.1.1 Virkeområde 

Etter offentleglova § 2 gjelder loven i tillegg til kommunen også andre rettssubjekter der det 
offentlige direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i det 
øverste organet i rettssubjektet. I så fall omfattes hele virksomheten og uavhengig av hva slags 
virksomhet selskapet driver. Loven gjelder likevel ikke dersom selskapet hovedsakelig driver næring 
i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private, jf. offl. § 2, eller selskapet er uten fast 
ansatt i administrativ stilling, jf. forskrift til offentleglova § 1 annet ledd bokstav a. 
 
Bærum kommune eier samtlige aksjer i Arba AS9. I følge opplysninger fra selskapet selv er Arba 
Inkludering AS et heleid datterselskap av Arba AS. Deltagerne i interkommunale selskaper er 
utelukkende offentlige organer, se lov om interkommunale selskaper § 1. Ifølge kommunens 
eierskapsmelding er Vestfjorden avløpsselskap organisert som interkommunalt samarbeid etter 
kommuneloven § 27. Vi legger til grunn at selskapet er et selvstendig rettssubjekt. I følge 
opplysninger fra Enhetsregisteret er ovennevnte selskaper oppført med en eller flere ansatte, 
herunder daglig leder.  

2.1.2 Innsynsrett, unntaksregler og merinnsyn  

Saksdokument, journaler og lignende register for selskapet10 er som utgangspunkt åpent for innsyn 
dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offl. § 3, og enhver kan kreve 
innsyn. Med lignende register som journal menes postlister, saks- og dokumentoversikter og 
lignende. Den som opplysningene gjelder eller er part i en sak vil også kunne ha rett til innsyn etter 
andre regler, for eksempel personopplysningsloven. 
 
Taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra innsyn, jf. offl. § 13, for eksempel personlige forhold og 
næringsopplysninger av konkurransemessig betydning etter forvaltningsloven § 13. Innsyn i enkelte 
organinterne dokumenter kan nektes, jf. offl. § 14. Det kan gjøres unntak fra innsyn i opplysninger 
når det er påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller 
personalforvaltningen til selskapet, jf. offl. § 23 første ledd. Tilbud og protokoll etter 
anskaffelsesregelverket kan unntas inntil valg av leverandør er gjort, jf. offl. § 23 tredje ledd. Det 
kan også gjøres unntak fra innsyn for opplysninger når unntak er påkrevd fordi innsyn ville lette 
gjennomføringen av straffbare handlinger, jf. offl. § 24 tredje ledd. 
 
Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal selskapet likevel vurdere å gi helt eller delvis 
innsyn, jf. offl. § 11 (merinnsyn). Selskapet bør gi innsyn dersom hensynet til innsyn veier tyngre 
enn behovet for unntak. Merinnsyn skal altså vurderes når det etter lovens unntaksregler er adgang 
til helt eller delvis å nekte innsyn i et dokument og det ikke inneholder opplysninger som er 
underlagt taushetsplikt. 

                                                 
9 Bærum kommune Eierskapsmelding del 2 vedtatt av kommunestyret 27. mars 2019, s. 1. 
10 I offentleglova benyttes «organ», men begrepet er ment å omfatte alle virksomheter som loven gjelder for, se offl. § 4. 
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Avslag på innsynskrav skal være skriftlig, jf. offl. § 31. Selskapet skal alltid vise til hjemmelen som gir 
grunnlag for avslaget. Dersom offl. § 13 er grunnlag for avslaget, skal selskapet også vise til 
hjemmel som pålegger taushetsplikt. 

2.2 Journalføring 

2.2.1 Utgangspunkter og unntak 

Selskap som er omfattet av offentleglova plikter å føre journal etter reglene i arkivlova med 
forskrifter, jf. offl. § 10, selv om arkivlova for øvrig ikke kommer til anvendelse. Arkivlovas 
virkeområde er begrenset til offentlige organ, jf. § 1, og de øvrige reglene i arkivlova med 
forskrifter, for eksempel bestemmelser om arkivering og avlevering, gjelder derfor ikke selskaper 
som er omfattet av offentleglova, men ikke av arkivlova. 
 
Kravet til bruk av Norsk standard og godkjenning av system for elektronisk journalføring, jf. 
arkivforskriften § 11, gjelder likevel ikke selskap som kun har journalføringsplikt etter offentleglova 
og som øvrig ikke er omfattet av arkivlova.11 
 
De sentrale bestemmelsene om journalføring fremgår av arkivforskriften §§ 9 og 10. I journalen 
skal alle innkommende og utgående dokumenter som etter offentleglova § 4 regnes som 
saksdokument registreres dersom de er eller blir saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon, 
jf. arkivforskriften 10. 
 
Opplysninger omfattet av lovpålagt taushetsplikt skal ikke fremgå av journalen, jf. arkivforskriften § 
10. Dokument i sak om innsyn er ikke omfattet av journalføringsplikten med mindre dokumentet 
gjelder eller inneholder en nærmere begrunnelse, en klage, et krav om betaling for innsyn eller et 
spørsmål om hvordan innsyn skal gis, jf. arkivforskriften § 9. 
 
Organinterne dokumenter etter offentleglova § 14 skal registreres i journalen så langt selskapet 
finner det tjenlig, jf. arkivforskriften § 9.12  

2.2.2 Saksdokument, saksbehandling og dokumentasjonsverdi 

Et «saksdokument» er et dokument som er kommet inn til eller lagt frem for selskapet, eller som 
selskapet selv har opprettet, og som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til selskapet, jf. 
offl. § 4. Et dokument er opprettet når det er sendt ut av organet eller ferdigstilt dersom 
dokumentet ikke er sendt ut. I følge forarbeidene til bestemmelsen i offl. § 4 er et dokument 
«kommet inn til eller er lagt frem» for organet når det er mottatt pr. post, telefaks, elektronisk 
(epost, web, SMS mm.) eller på annen måte.13  
 

                                                 
11 se Arkivverket https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkivering/journalforing#!#block-body-6 
12 Enkelte organinterne dokumenter skal likevel alltid journalføres, blant annet dokumenter som nevnt i offl. §§ 14 annet 
ledd, 16 første ledd bokstav a til d, 16 annet ledd og 16 tredje ledd første punktum. 
13 jf. Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 120. 
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Det skal lite til for at vilkårene om saksbehandling og dokumentasjonsverdi er oppfylt.14 Generell 
veiledning kan ligge utenfor saksbehandlingsbegrepet, og det kreves noe mer vurdering enn at 
dokumentet kun er mottatt. Det avgjørende for dokumentasjonsverdien er om dokumentet blant 
annet kan gi andre innsikt i hva som ble vurdert. 

2.2.3 Innhold i journalen 

Etter arkivforskriften § 10 skal registrering i journal gjøre det mulig å identifisere dokumentet. Ved 
registrering av dokument i journal skal følgende opplysninger være med:15 
 

- journalføringsdato, 
- saks- og dokumentnummer (journalnummer i papirbaserte journaler), 
- avsendernavn eller -mottaker, 
- opplysninger om saken, innholdet eller tema, 
- dokumentdato, 
- ekspedisjons- eller avskrivingsdato, og 
- avskrivingsmåte 

2.2.4 Tidspunkt for journalføring 

Det er ikke satt noen frist i lov eller forskrift for når et dokument skal journalføres. 
Sivilombudsmannen har i flere uttalelser lagt til grunn at de hensynene offentleglova skal ivareta 
tilsier at journalføring som utgangspunkt skal skje fortløpende, jf. blant annet uttalelser fra 
Sivilombudsmannen16. Arkivverket viser til Justisdepartementets uttalelser i St.meld. nr. 32 (1997-
98) om gjeldende rett og at journalføring blant annet skal skje kontinuerlig og forløpende.  

2.3 Vurderingskriterier 

Vi kan ikke se at det er fattet politiske vedtak i kommunen som gir føringer for temaet. Enkelte av 
selskapene har i sin eierstrategi (eierinstruks) et krav om at selskapet skal kjennetegnes av åpenhet, 
samt praktisere prinsippet om meroffentlighet. For øvrig har vi ikke funnet omtale av hvorvidt 
selskapene skal praktisere offentlighet i andre styringsdokumenter.  
 
For å vurdere om selskapene følger offentleglova, reglene for journalføring og hvilke 
unntaksbestemmelser som benyttes oppstilles følgende kriterier utledet av ovennevnte krav i 
offentleglova og arkivlova med tilhørende forskrifter: 

 

- Selskapet skal gi innsyn i dokumenter og journal eller lignende register 

- Unntak fra innsyn skal ha hjemmel 

                                                 
14 Se Sivilombudsmannens sak 2018/4884 og videre henvisninger til juridisk teori, blant annet Brandt m.fl., Offentleglova. 
15 Etter arkivforskriften § 10 skal i utgangspunktet klasse etter organets klassifikasjonssystem (arkivnøkkel) være med i 
journalen. Arkivverket bekrefter at kravet om klassifikasjon i § 5 likevel ikke gjelder for selskaper som kun skal føre journal 
etter arkivforskriften uten å være underlagt andre bestemmelser i arkivregelverket, blant annet fordi dette ville innebære 
et nytt krav for disse selskapene og at klassifikasjon ikke er det mest sentrale for å oppfylle formålet med 
journalføringskravet. 
16 Se uttalelser i sakene 2014/157, 2016/2902 og 2018/4884. 
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- Selskapet skal føre journal over innkommende og utgående saksdokumenter 

- Journalen skal inneholde påkrevde opplysninger
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3. VEAS 

3.1 Behandling av innsynskrav  

3.1.1 Innsyn 

Revisjonen ba blant annet om å få tilsendt journal, innsynskrav, avslag og klagesaker. Fra selskapet 
har vi mottatt arkiv- og postliste, arkiv- og journalføringsrutiner, innsynssaker og supplerende 
skriftlige redegjørelser innen ønsket frist. 
 
Vi har ikke funnet omtale av om og eventuelt hvordan selskapet skal praktisere offentlighet i 
styringsdokumenter for selskapet, for eksempel i eierstrategi. 

 
VEAS uttaler i sin tilbakemelding at bedriften praktiserer offentleglova i den forstand at alle 
henvendelser om innsyn vil bli behandlet i henhold til lovens retningslinjer.  
 
VEAS har oversendt de to innsynskravene de har mottatt siden 2009 og tilhørende svar i den ene 
saken. I begge tilfeller er delvis innsyn gitt. 
 
Utfra korrespondansen i den ene saken om innsyn i tilbud ble trolig opplysninger som ble ansett 
som forretningshemmeligheter sladdet. Svarbrevet i saken kunne ikke oppdrives. VEAS har ikke 
oppgitt unntakshjemmel, men det er nærliggende å anta at det er offl. § 13 om taushetsplikt som 
ble benyttet.  
 
I den andre saken, som gjelder innsyn i tilbud og kontrakt, ble priser i tilbudet sladdet. VEAS har 
ikke oppgitt unntakshjemmel, og svarbrevet er heller ikke påført unntakshjemmel. Utfra 
dokumentene fremgår det at leverandør allerede er valgt, slik at unntak etter offl. § 23 tredje ledd 
om tilbud etter anskaffelsesregelverket er uaktuell. Leverandørers tilbudte priser kan etter en 
konkret vurdering utgjøre forretningshemmeligheter som kan unntas fra innsyn i medhold av offl.  
§ 13, jf. aktuell taushetspliktbestemmelse. 

3.2 Journal 

3.2.1 Rutiner og journalføring 

I sin tilbakemelding skriver VEAS at de tolker arkivloven slik at de ikke er omfattet av 
bestemmelsene om å føre offentlige arkiver, men har likevel en prosedyre på at all relevant 
dokumentasjon og korrespondanse skal føres i en postliste og arkiveres. VEAS har skriftlige 
rutinebeskrivelse for postliste, journalføring mv. som er fremvist for revisjonen. 
 
VEAS har oversendt dokumentet «arkiv og postliste» for perioden januar og februar 2019 med 
oversikt over dokumenter med angivelse av arkivdato og dokumentdato, nummer som antagelig er 
saks- eller dokumentnummer, om dokument er innkommende eller utgående, mottager- og 
avsendernavn og tema/innhold. Ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte er ikke 
angitt. 
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VEAS skriver i din tilbakemelding at ikke all korrespondanse føres i postlisten, men det gjøres en 
individuell vurdering av relevans. 

3.2.2 Manglende dokument i journalen 

Ved gjennomgang av offentlig elektronisk journal for kommunene Asker, Bærum, Oslo og enkelte 
statlige etater har vi funnet tre dokumenter17 for de to månedene revisjonen har gjennomgått som 
ikke gjenfinnes på postlisten fra VEAS. VEAS skriver at ved gjennomgang av rutiner er det avdekket 
noen hull og ufullstendige prosessbeskrivelser som kan forklare hvorfor disse dokumentene ikke 
ble oppført i postlisten. 

3.2.3 Når journalføres dokumenter? 

I sin tilbakemelding skriver VEAS at de skrevne rutiner for journalføring av inn-/utgående post er 
uklare i forhold til når tid registrering skjer, men intensjonen er at postlisten skal oppdateres 
løpende. 

3.3 Vurdering 

VEAS har hatt to innsynssaker hvorav deler av dokumentene trolig ble sladdet, uten av hjemmel er 
oppgitt. Når det gis delvis innsyn i dokumenter, skal unntakshjemmel oppgis, jf. offl. § 13. 
 
VEAS mener de ikke er omfattet av bestemmelsene om å føre offentlige arkiver. Det stemmer at 
arkivloven gjelder for «offentlege organ», noe VEAS trolig ikke er. Selskap som er omfattet av 
offentleglova får imidlertid en plikt til å følge reglene om journalføring. Selskapet fører journal, men 
journalen mangler enkelte påkrevde felt.  
 

Revisjonen har funnet tre manglende dokumenter i journalen for en relativt eierstrategi for Asker 
og Bærum vannverk begrenset periode på to måneder og basert på søk i utvalgte postlister for 
offentlige organer. Etter vår vurdering kan det tyde på at VEAS ikke journalfører dokumenter i 
tilstrekkelig grad. VEAS erkjenner også at det er avdekket noen hull og ufullstendige 
prosessbeskrivelser som kan forklare hvorfor disse dokumentene ikke ble oppført i postlisten 
 
VEAS skriver at ikke all korrespondanse føres i postlisten, men det gjøres en individuell vurdering av 
relevans. Revisjonen presiserer at vurderingstemaet er om korrespondansen representerer et 
saksdokument som er eller blir saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon, jf. arkivforskriften 
10. 
 
 

                                                 
17 To dokumenter fra Bærum kommune datert 15. og 27. februar, og dokument fra Oslo kommune datert 16. januar. 
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4. ASKER OG BÆRUM VANNVERK 

4.1 Behandling av innsynskrav 

4.1.1 Innsyn 

I følge eierstrategien (eierinstruks) til Asker og Bærum vannverk skal selskapet «kjennetegnes av 
åpenhet, samt praktisere prinsippet om meroffentlighet.18  
 
Revisjonen ba blant annet om å få tilsendt journal, innsynskrav, avslag og klagesaker. Fra selskapet 
har vi mottatt arkivlogg og supplerende skriftlige redegjørelser innen ønsket frist. 
 
Asker og Bærum vannverk skriver i sin tilbakemelding at de er et interkommunalt selskap og må 
derfor følge offentlighetsloven. Selskapet har ikke har mottatt innsynskrav fra media eller private 
instanser etter 1. januar 2012 som er kjent for dagens ledelse. 

4.1.2 Unntak 

Et utgående dokument i arkivloggen er påført forhåndsklassifisering som unntatt offentlighet. Asker 
og Bærum vannverk uttaler at dokument er unntatt offentlighet etter offl. § 21 fordi «dokumentet 
omhandler vannverkets risikostyring, risiko og sårbarhetsanalyse og beskrivelse av ABVs to 
vannverk. I samarbeid med eierkommunen er det vurdert å ligge inn under § 21, utfra et nasjonalt 
trygghetssyn».  
 
Etter offl. § 21 kan det gjøres unntak for innsyn i opplysninger når det er påkrevd av nasjonale 
sikkerhetshensyn eller forsvaret av landet. I følge forarbeidene til bestemmelsen omfatter 
alternativet «nasjonale tryggingsomsyn» også opplysninger som kan være til skade for  
det sivile beredskapsopplegget i landet.19 I følge kommentarene til Rettsdata fremgår det imidlertid 
at «bestemmelsen antagelig forstås slik at den bare angår virksomhet som tar sikte på å verne 
nasjonens eksistens og fysiske integritet, og ikke unntak ut fra mer avgrensede ‘sivile’ 
sikkerhetshensyn, altså knyttet til ulike typer kriminalitetsforebygging, herunder terrorpregede 
angrep på samfunnsmessig viktige anlegg og funksjoner. Dette må anses uttømmende regulert i § 
24.»20 Selv om det her gjøres kun en hypotetisk vurdering av dokumentet uten at noen har bedt om 
innsyn (forhåndsklassifisering), kan det basert på begrunnelsen som er oppgitt og uttalelsene i 
juridisk teori vurderes om hjemmel for et eventuelt unntak skal være offl. § 24 tredje ledd (lette 
gjennomføringen av straffbare handlinger). 

                                                 
18 Jf. eierstrategi for Asker og Bærum vannverk pkt. 5 om selskapets samfunnsansvar.  
19 Jf. Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 143.  
20 Jan Fridthjof Bernt (2014) note 287.  
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4.2 Journal 

4.2.1 Rutiner 

Asker og Bærum vannverk skriver at de under eget kvalitetssystem i internkontrollhåndboken har 
følgende skriftlige rutine for arkivering: Innkommet og utgående post, som ikke er en del av 
internkontrollsystemet eller en del av driften som arkiveres i loggbøker, arkiveres i eget arkiv. 
 
Asker og Bærum vannverk skriver i sin tilbakemelding at direkte henvendelser fra publikum, for 
eksempel spørsmål om vannkvalitet mv., ikke blir journalført med mindre det følger med et 
vedlegg/brev som er offentlig. Henvendelser fra publikum blir henvist videre til eierkommunene 
eller egne hjemmesider hvis det er knyttet opp til ledningsnett, drift eller spørsmål relatert til 
vannkvalitet/kjemi etc. Styredokumenter sendes til alle styremedlemmer pr. e-post, til 
tjenesteleder hos Asker og Bærum kommuner og varaordførere i begge kommuner. Det opplyses at 
styredokumentene ikke føres på arkivlisten, men blir gjort offentlig tilgjengelig etter forespørsel. 

4.2.2 Journal 

Asker og Bærum vannverk har oversendt dokumentet arkivlogg for januar og februar 2019, 
inkludert en tilsvarende liste som inneholder en oversikt over dokumenter om tilsyn. Følgende 
opplysningstyper er angitt i arkivloggen: Avsender- og mottakernavn, emne, angivelse av om 
dokumentet er innkommende eller utgående, avsenders referanse, hvor dokumentet er lagret 
internt, intern saksbehandler og felt for merknader, for eksempel forhåndsklassifisering. Loggen 
viser også det som trolig er dokumentdato, men ikke journalføringsdato i tillegg eller saks-
/dokumentnummer. Ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte er heller ikke angitt. 

4.2.3 Når journalføres dokumenter? 

Asker og Bærum vannverk skriver at de er en liten organisasjon og få i administrasjonen, så 
journalføringen forsøkes å gjøres fortløpende, uten at det praktiseres strengt. Det hender at noe 
blir liggende en kort periode, før det blir registrert i arkiveringslisten. 

4.2.4 Manglende dokumenter i journalen 

Ved en gjennomgang av offentlig elektronisk journal for kommunene Asker, Bærum, Oslo og 
enkelte statlige etater har vi funnet to dokumenter som ikke var oppført i arkivloggen for de to 
månedene vi ser på (januar og februar). Asker og Bærum vannverk uttaler i sin tilbakemelding til 
revisjonen at det ene dokumentet21 er «rapportering til Mattilsynet via Altinn, dvs vi må logge oss 
inn på Mattilsynets skjematjenester og rapportere direkte inn der og vi får ikke noe kopi av dette. 
Det vi har er en kvittering for innsendt rapport.» Ettersom Mattilsynet har vært i stand til å 
journalføre dokumentet som innkommende, antar revisjonen at det er mulig å oppføre referansen 
til dokumentet som utgående i egen journal. 
 

                                                 
21 Dokument fra Asker og Bærum vannverk til Mattilsynet datert 29. januar 2019.    
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For det andre dokumentet22 uttaler Asker og Bærum vannverk at dokumentet gjelder faktura for 
mottak av varer og fakturakontroll som selskapet gjør for Bærum kommune, og at dokumentet er 
sendt til kommunen. Siden dokumentet inngår i en eller annen form for korrespondanse med en 
ekstern instans, burde dokumentet etter revisjonens vurdering vært oppført i journalen. 

4.3 Vurdering 

Asker og Bærum vannverk har ikke mottatt innsynskrav siden 2012. Ett dokument i journalen for 
januar og februar er forhåndsklassifisert som unntatt offentlighet jf. offl. § 21. Etter revisjonens 
vurdering kan det være grunn til å vurdere om hjemmel for et eventuelt unntak skal være offl. § 24 
tredje ledd, og om det er nødvendig at hele dokumentet unntas innsyn etter offl. § 12, jf. 
begrensningen til opplysninger i offl. §§ 21 og 24. 
 
Asker og Bærum vannverk fører journal, men journalen inneholder ikke journalføringsdato eller 
dato for når dokumentet ble avskrevet/ekspedert, avskrivningsmåte, eller saks- eller 
dokumentnummer. Journalen inneholder derfor ikke alle elementene som er påkrevd etter 
arkivforskriften § 10. 

 
Asker og Bærum vannverk uttaler at henvendelser fra publikum ikke journalføres. Med mindre 
dokumentet omfattes av unntakene som nevnt i arkivforskriften, alternativt ikke blir saksbehandlet 
eller har dokumentasjonsverdi, skal henvendelser fra publikum oppføres i journalen. Selv om 
innsynsretten ikke nødvendigvis gjelder for dokumenter som er feilsendt, skal likevel slike 
dokumenter også føres i journalen. Når styredokumenter sendes ut fra selskapet bør de 
journalføres, også når det kan være grunnlag for å unnta opplysninger fra innsyn. 
 
Revisjonen har funnet to manglende dokumenter i journalen for en relativt begrenset periode på to 
måneder, basert på søk i utvalgte postlister for offentlige organer. Etter vår vurdering kan det tyde 
på at Asker og Bærum vannverk ikke journalfører dokumenter i tilstrekkelig grad.  
 
 
 

                                                 
22 Dokument fra Asker og Bærum vannverk til Bærum kommune datert 9. januar 2019.    
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5. ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN 

5.1 Behandling av innsynskrav 

5.1.1 Innsyn 

Vi har ikke funnet omtale av om og eventuelt hvordan selskapet skal praktisere offentlighet i 
styringsdokumenter for selskapet, for eksempel eierstrategi.  
 
Revisjonen ba blant annet om å få tilsendt journal, innsynskrav, avslag og klagesaker. Fra selskapet 
har vi mottatt arkivplan, arkiv- og saksbehandlingsrutiner, postjournal, innsynssaker og supplerende 
skriftlige redegjørelser innen ønsket frist. 
 
Asker og Bærum brannvesen skriver i sin tilbakemelding at offentlig postjournal vil bli utlevert på 
forespørsel. 

5.1.2 Innsynskrav og unntak 

Asker og Bærum brannvesen har oversendt de to innsynskravene de har mottatt siden 1. januar 
2015, og tilhørende svar som er gitt. I begge tilfeller er fullt innsyn gitt.  
 
I det ene tilfellet er enkelte opplysninger sladdet for denne undersøkelsens formål. Asker og 
Bærum brannvesen opplyser at disse delene «inneholder personsensitiv informasjon og er derfor 
gradert med hjemmel: Unntatt offentlighet, jf. ofl §13, jf. fvl. § 13-1 da det inneholder navn og 
adresse på person og pårørende i forbindelse med bekymringsmelding.» Det fremgår ikke utfra 
korrespondansen om identiteten til vedkommende som anmoder om innsyn er kontrollert. Det bør 
etter revisjonens vurdering sikres at taushetsbelagte opplysninger ikke utleveres til andre enn den 
opplysningene direkte gjelder, jf. for eksempel forvaltningsloven § 13a. 
 
Korrespondansen i saken er relativt omfattende og strekker seg over noe tid. Det fremgår her at 
Asker og Bærum brannvesen opplever at spørsmål stilles fordi vedkommende som anmoder om 
innsyn «kanskje mistenker at brannsjefen holder tilbake informasjon». Det uttrykkes også at 
«denne saken har tatt mye administrativ kapasitet for brannvesenet i de siste ukene» og at den 
oppleves som krevende. Revisjonen understreker at hvem som helst, uavhengig av motivasjon, kan 
be om innsyn, også når innsyn ikke vil bli gitt. Selv om opplysningene ikke befinner seg i et 
dokument slik dette er definert i offentleglova, kan innsyn i opplysninger være (mer) aktuelt etter 
personopplysningsloven. Asker og Bærum brannvesen erkjenner at rutine for innsyn er mangelfull 
og må oppdateres. Revisjonen har mottatt en prosess- og rutinebeskrivelse for behandling av 
innsynskrav fra Asker og Bærum brannvesen sammen med høringsuttalelsen. 
 
Asker og Bærum brannvesen uttaler at i det i saken ble vurdert merinnsyn i samråd med jurist og 
innsyn ble innvilget. Revisjonen understreker at det er først når det er adgang til å gjøre unntak fra 
innsyn at selskapet skal vurdere merinnsyn, jf. offl. § 11. Hvis det ikke er anledning til å nekte 
innsyn etter offentleglovas unntaksregler er vurdering av merinnsyn overflødig. Alternativt skal det 
heller ikke vurderes merinnsyn dersom opplysningene er underlagt taushetsplikt. 
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5.2 Journal 

5.2.1 Rutiner og journalføring 

Asker og Bærum brannvesen benytter et kvalitetssystem med rutiner som fungerer som 
brukerveiledning for type saker, men som de erkjenner ikke er en rutine for journalføring.  
 
Asker og Bærum brannvesen har oversendt dokumentene offentlig postliste for innkommende og 
utgående dokumenter. Dokumentet viser blant annet felt for saksnummer og arkivkode, 
mottakernavn og -avsender, sakstittel, innhold, brevdato og registrert dato. Ekspedisjons- eller 
avskrivingsdato, og avskrivingsmåte er ikke angitt. 
 
Asker og Bærum brannvesen skriver at det journalføres fortløpende og daglig. 
 
Vi har ikke funnet dokumenter som ikke er oppført i journalen. 

5.3 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering bør Asker og Bærum brannvesen sikre korrekt behandling av 
innsynskrav, herunder at taushetsbelagte opplysninger ikke utleveres til andre enn den 
opplysningene gjelder. Rutinebeskrivelse for behandling av innsynskrav som Asker og Bærum 
brannvesen har lagt frem i forbindelse med høringen kan være ett virkemiddel for å oppnå dette. 
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6. ARBA INKLUDERING 

Ingen dokumentasjon etterspurt ved brev datert 3. mai er mottatt fra selskapet, tross påminnelser 
henholdsvis ved brev 4. juni og epost 11. juni, og kontakt pr. telefon. 

Som svar på høringen av denne rapporten har Arba oversendt en redegjørelse for hvordan 
selskapet praktiserer offentlighet. I redegjørelsen fremgår det at Arba Inkludering i utgangspunktet 
kommer inn under offentleglovas bestemmelser. Hovedaktiviteten omfatter imidlertid bistand til 
enkeltpersoner som er unntatt fra loven etter forskrift til offentleglova § 1 om «dokument hos 
arbeidsmarknadsføretak godkjent av Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som gjeld enkeltpersonar 
som får bistand frå føretaket».  

For øvrige dokumenter vises det til at flere unntaksbestemmelser er aktuelle, for eksempel at 
kommunikasjon om salg av varer og tjenester kan være unntatt offentlighet på bakgrunn av 
konkurransemessige forhold, eventuelt sikkerhetsmessige forhold hos kunder. Kontrakter med 
leverandører eller underleverandører vil normalt være offentlige med unntak av delpriser, 
strategier mv. I praksis innebærer det at loven ikke kommer til anvendelse for en stor del av 
selskapets virksomhet. I redegjørelsen fremgår det at selv om mengden slike dokumenter er liten, 
vil selskapet se på konkrete utbedringer i løpet av høsten for å avklare hva som faller inn under 
offentlighetsloven og deretter implementere systemer og rutiner i tråd med bestemmelsene i 
denne. 

I redegjørelsen vises det til at Arba Inkludering har mottatt ett krav om innsyn siden 2014. 
Innsynskravet gjaldt de ansattes lønnsforhold og kravet ble avvist. Innsynskravet er ikke lagt frem 
for Revisjonen som anmodet. 

Revisjonen har ikke mottatt etterspurt journal. I oversendt høringssvar fremgår det at dokumenter 
knyttet til enkeltpersoner som får bistand skal ikke føres i et offentlig tilgjengelig journalsystem. 

6.1 Vurdering 

Det bemerkes at selv om innsynsretten og journalføringsplikten ikke gjelder for særskilte 
saksområder, gjelder offentleglova på vanlig måte for selskapets øvrige dokumenter. Og selv om de 
øvrige dokumentene eller opplysninger i disse kan eller skal unntas fra offentlighet, kommer likevel 
offentleglova til anvendelse.  
 
Manglende innsyn for revisjonen gjør det vanskelig å vurdere om offentleglova og arkivlova 
etterleves. At selskapet ikke leverer etterspurt dokumentasjon, kan indikere at dokumentasjonen 
ikke finnes og at behandling av andre innsynskrav heller ikke skjer på en korrekt måte.  
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7. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

I prosjektskissen for undersøkelsen er følgende problemstillinger angitt: 
 

- Følger selskapene offentlighetsloven? 

- Hvor hyppig brukes unntaksbestemmelsene og hvilke unntaksbestemmelser er mest brukt? 

- Følger selskapene reglene for journalføring? 

 

Følger selskapene offentlighetsloven? 

Revisjonen mener Asker og Bærum brannvesen, Asker og Bærum vannverk og VEAS i all hovedsak 
følger offentleglova. Det er ukjent om Arba Inkludering gjør det.  
 
Selskapene mottar relativt få innsynskrav, for eksempel sammenlignet med kommunen som i løpet 
av et år kan motta over 60 innsynsbegjæringer.23 Utfra erfaringene til journalistene i Budstikka 
sendes det ikke innsynskrav, men eventuell informasjon etterspørres og utleveres under en mer 
uformell dialog. Trolig fører det lave antallet innsynskrav til at erfaringen på området blir 
begrenset. I rapporten «Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt»24 som 
evaluerer offentleglova er et av funnene knyttet til selskapene at de nettopp får svært få 
innsynsbegjæringer, og enda færre klager på avslag. Rapporten konkluderer blant annet med at det 
er lite offentlig søkelys på majoriteten av selskapene, og etterspørselen fra presse og andre er lav. 
 
Av innsynssakene revisjonen har gjennomgått er blant annet hjemmel for unntak ikke påført, 
merinnsyn er feilaktig vurdert, det er trolig ikke brukt korrekt hjemmel for unntak, og 
taushetsbelagte opplysninger kan i for liten grad være sikret mot andres adgang eller kjennskap. I 
rapporten om evalueringen av offentleglova25 er et av hovedfunnene at kunnskapen om loven hos 
selskapene er lav, som igjen utgjør et hinder for korrekt praktisering av loven. Basert på funnene 
vurderes det i nevnte rapport at betydelige kollektive midler derfor brukes i kommunene uten at 
virksomheten utsettes for offentlighet. 
 
Hvor hyppig brukes unntaksbestemmelsene og hvilke unntaksbestemmelser er mest brukt? 

Av de totalt fire innsynssakene som VEAS, Asker og Bærum brannvesen og Asker og Bærum 
vannverk har mottatt, er fullt innsyn gitt i én. I de resterende tre sakene er det gitt delvis innsyn 
med hjemmel i offl. § 13 om taushetsplikt, hvorav to er begrunnet med forretningshemmeligheter 
og en om personlige forhold. I ytterligere ett tilfelle om forhåndsklassifisering er det henvist til offl. 
§ 21 om unntak for opplysninger av nasjonale sikkerhetshensyn. 
 
I rapporten om evaluering av offentleglova26 ble det avdekket at hovedgrunnen til at 
innsynsbegjæringer avslås er at dokumentene inneholder personopplysninger eller 
taushetspliktig informasjon. 
 

                                                 
23 Tall for 2017 hentet fra rapport av Bærum kommunerevisjon «Praktisering av offentlighet» s. 23.  
24 Rapport fra 2016 utarbeidet av Oxford Research på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, se 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9a7303bd1c1142cf86785be59430b151/innsyn-i-forvaltningen.pdf  
25 Rapport fra 2016 utarbeidet av Oxford Research på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 
26 Rapport fra 2016 utarbeidet av Oxford Research på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.  
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Følger selskapene reglene for journalføring? 

Asker og Bærum brannvesen IKS, Asker og Bærum vannverk IKS og Vestfjorden avløpsselskap 
(VEAS) fører journal eller tilsvarende register, for eksempel postliste, men enkelte påkrevde felt i 
journalen mangler. Det er ukjent om Arba Inkludering AS fører journal eller tilsvarende register slik 
loven krever. 
 
Revisjonen har funnet dokumenter som skulle ha vært oppført i journalen, henholdsvis tre hos 
VEAS og to ved Asker og Bærum vannverk. Kontrollsøkene er foretatt i utvalgte postlister for andre 
offentlige organer og basert på en begrenset periode på to måneder. Disse to selskapene uttrykker 
også at visse type dokumenter ikke oppføres i journalen. Etter vår vurdering kan det tyde på at 
selskapene ikke journalfører dokumenter i tilstrekkelig grad. 
 
At selskapene dokumenterer sin korrespondanse i journal eller tilsvarende er en sentral 
forutsetning for at innsyn skal kunne praktiseres. 

7.1 Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til representantene i selskapenes 
styre: 
 

1. Arba Inkludering bør gjøre tiltak for å etterleve offentleglova og arkivlova. 

2. Asker og Bærum vannverk og VEAS bør føre fullstendig journal. 

3. Asker og Bærum brannvesen bør sikre korrekt behandling av innsynskrav. 
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KILDER 

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 
Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv 
Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger 
Forskrift 15. desember 2017 nr. 2105 om offentlege arkiv 
Forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova 
 
Ot.prp. nr. 77 (1991-1992) Om lov om arkiv 
Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 
 
Bærum kommune Eierskapsmelding 
Eierstrategi for Asker og Bærum vannverk
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VEDEGG 

Vedlegg 1: Høringssvar fra Asker og Bærum vannverk 
Vedlegg 2: Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen 
Vedlegg 3: Høringssvar fra Arba  



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


