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ANMODNING OM REDEGJØRELSE FOR UTDANNINGSETATENS INTERNE 

REGLEMENT OG RETNINGSLINJER SOM ER KNYTTET TIL ÅPENHET OG 

INNSYN 

 

Alle byrådsavdelingene har fått følgende henvendelse/bestilling fra Byrådslederens kontor: 

 

Stortinget gjorde 8. juni 2015 følgende vedtak (oppmodningsvedtak nr. 619 (2014- 

2015)): 

 

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at offentlige institusjoner og etater 

gjennomgår reglement og retningslinjer med sikte på å bedre åpenhet og innsyn i 

offentlig virksomhet» 

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) videreformidlet vedtaket i brev 13.03.2017 

(vedlagt) til bl.a. landets kommuner, der de orienterte om innholdet i innstillingen og 

der det bl.a. heter at «flertallet ber regjeringen ta initiativ til at alle offentlige 

institusjoner og virksomheter gjennomgår reglement og retningslinjer med sikte på å 

bedre åpenhet og innsyn i offentlig virksomhet.» 

 

Av oversendelsen fra JD fremgår følgende om forståelsen av oppdraget:  

 

«Som ledd i oppfølginga av stortingsvedtaket, ber vi med dette om at alle adressatar går 

gjennom interne reglement og retningslinjer som er knytt til openheit og innsyn. Dette 

kan til dømes gjelde rutinar i samband med innsynskrav, interne reglar for kva som skal 

gjevast ut, rutinar for journalføring osv. 

 

Vi ber om at departementa formidlar denne førespurnaden til underordna eller tilknytte 

organ som ikkje står på adressatlista her. Alle adressatar bør vurdere om 

førespurnaden skal formidlast vidare til tilknytte sjølvstendige rettssubjekt som er eller 

kan vera omfatta av Offentleglova.» 

 

Byrådslederens kontor ber byrådsavdelingene om å følge opp bestillingen fra 

Justisdepartementet i egen avdeling og sektor. Vi minner i denne sammenheng om at 
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hver virksomhet i Oslo kommune har ansvaret for offentlighetsvurderinger i tråd med 

lov og forskrift, herunder å ha gode rutiner som sikrer god og rask håndtering og 

behandling av innsynskrav. Det vises til Instruks for virksomhetsstyring i Oslo kommune 

av 02.07.2015 pkt 5.3.1. 

 

JD har ikke bedt om en tilbakemelding fra offentlige virksomheter. Byrådet er opptatt av 

åpenhet. Byrådslederens kontor ønsker derfor en enkel og oversiktlig rapportering fra 

byrådsavdelingene og deres sektorer. Vi ber byrådsavdelingene koordinere dette og gi 

en samlet oppsummering til Byrådslederens kontor.  

 

I rapporteringen ønskes kort omtalt: 

 

 Byrådsavdelingens vurdering av om eventuelle interne reglementer og retningslinjer 

virksomhetene har, anses å være i tråd med offentleglova.  

 Byrådsavdelingens korte omtale av forhold virksomhetene eventuelt vil ta tak i som ledd 

i ovennevnte gjennomgang - med sikte på bedre åpenhet og innsyn.  

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap ber om kort redegjørelse for Utdanningsetatens 

interne reglement og retningslinjer som er knyttet til åpenhet og innsyn, dersom dette 

foreligger. 

 

Videre ber byrådsavdelingen om etatens vurdering av om eventuelle interne reglementer og 

retningslinjer virksomhetene har, anses å være i tråd med offentleglova. I tillegg bes det om en 

kort omtale av forhold etaten eventuelt vil ta tak i som ledd i ovennevnte gjennomgang, med 

sikte på bedre åpenhet og innsyn.    

 

Byrådsavdelingen ber om rapportering innen 30.06.2017. 

   

 

 

Med hilsen 

 

Bente Fagerli 

kommunaldirektør 

Knut Jørgensen 

spesialrådgiver 

  

  

Godkjent elektronisk 

 

Vedlegg: 1. Brev 13.03.2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet 

 

 

  

 


