Vedlegg 1
RETNINGSLINJER
OFFENTLIGHET I STYRESAKER
fastsatt av styret ved sirkulasjon etter styremøte 15. desember 2014
1. Grunnlag og utgangspunkt
Domstoladministrasjonens virksomhet er omfattet av forvaltningsloven og offentleglova.
Domstoladministrasjonens praksis for innsyn i styresaker skal til en hver tid være i samsvar
med offentleglovas og forvaltningslovens regler.
2. Hovedregel
Lovens hovedregel er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige. I en del tilfeller har
forvaltningen adgang til å unnta en opplysning eller et dokument inkludert sakstittel fra
offentlighet, men ikke plikt til det. I disse tilfellene bør det bare gjøres unntak fra offentlighet
når det foreligger konkrete og tungtveiende behov.
Domstoladministrasjonens styresaksdokumenter skal være offentlige så langt det er mulig,
og gjøres tilgjengelig på Domstoladministrasjonens nettsider. Med styresaksdokumenter
menes dagsorden, direktørens saksframlegg og styreprotokoll.
3. Plikt til å unnta fra offentlighet
Dokumenter eller opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal ikke
offentliggjøres eller spres på annen måte.
4. Utsatt offentlighet
Dersom det er adgang til å unnta et dokument eller en opplysning fra offentlighet, skal utsatt
offentlighet alltid vurderes som et alternativ. Dersom utsatt offentlighet er tilstrekkelig til å
ivareta behovene som begrunner begrenset offentlighet, skal utsatt offentlighet benyttes
framfor unntatt offentlighet.

5. Saksbehandling
Direktøren avgjør om en sak helt eller delvis skal unntas fra offentlighet, eller om offentlighet
skal utsettes. Avgjørelse skal så vidt mulig treffes før dagsorden til styremøtet saken skal
behandles på, blir ferdigstilt. Unntak fra eller utsatt offentlighet skal framgå av dagsorden.
Direktøren skal drøfte spørsmålet om unntak fra eller utsatt offentlighet med den
avdelingsdirektøren som har ansvar for saken.
6. Klage fra offentligheten
Den som ber om innsyn i en sak, et dokument eller en saksopplysning og får avslag, har
klagerett. Styret er klageorgan for direktørens vedtak om unntak fra eller utsatt offentlighet.
Klage framsettes overfor Domstoladministrasjonen. Direktøren forbereder og legger fram
eventuelle klager for styret etter forvaltningslovens og offentleglovas alminnelige regler.

