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§ 1. Formål og virkeområde
Reglene om innsynsrett skal sikre at de folkevalgte får et best mulig grunnlag for å treffe vedtak i
fylkestinget. Sålangt det er mulig skal prinsippet om meroffentlighet tilstrebes under tilbørlig
hensyn til andre interesser.
Fylkestinget har som overordnet organ for hele den fylkeskommunale forvaltning rett til innsyn i
alle fylkeskommunale saksdokumenter, med de presiseringer som følger av bestemmelsene i dette
reglement.
Innsynsreglementet innebærer ingen innskrenkning i den rett de folkevalgte har etter
offentlighetsloven.
§ 2. Retten til innsyn i ikke taushetsbelagte dokumenter
Ethvert medlem og møtende varamedlem av fylkestinget har rett til innsyn i dokumentene i saker
som er til behandling i fylkestinget.
Fylkesordfører eller minst 3 faste representanter i fylkestinget kan kreve innsyn i alle
fylkeskommunale saksdokumenter.
§ 3. Retten til innsyn i taushetsbelagte dokumenter
Folkevalgtes rett til innsyn omfatter i utgangspunktet ikke taushetsbelagte opplysninger.
Fylkestinget kan ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger der dette anses
nødvendig for behandlingen av en konkret sak i fylkestinget, jfr. forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og 4.
§ 4. Begrensninger i innsynsretten; interne dokumenter
Notater som er utarbeidet av fylkesadministrasjonen som sekretariat for fylkesrådets forberedende
vurderinger, kan unntas for innsyn.
Notater fra den enkelte fylkesråd til fylkesrådet og notater fylkesrådene imellom omfattes ikke av
innsynsretten.
§ 5. Tidspunkt for rett til innsyn
Retten til innsyn i saker som fylkesrådet avgir til fylkestinget, inntrer når fylkesrådets innstilling er
avgitt. Med innstillingen skal følge en oversikt over alle relevante dokumenter med oppgave over
trykte og utrykte vedlegg. Det må sørges for at alle sakens fakta fremgår av de dokumenter som
oversendes.
For saker som avgjøres i fylkesrådet eller på lavere nivå inntrer retten til innsyn når saken er
ferdigbehandlet.
Denne bestemmelsen innskrenker ikke retten til innsyn etter offentlighetsloven.
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§ 6. Taushetsplikt
Fylkestingets representanter plikter å bevare taushet om dokumenter og opplysninger som de får
innsyn i når disse er undergitt taushetsplikt.
Medlemmer av fylkestinget undertegner taushetserklæring når de får innsyn i lovbestemt
taushetsbelagte opplysninger.
Når en sak behandles for lukkede dører, jfr. kommuneloven § 31, skal det ikke orienteres eller
refereres fra forhandlingene om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt med mindre
vedkommende folkevalgte organ bestemmer noe annet.
Overtredelse av taushetsplikt kan straffes etter straffeloven § 121.
§ 7. Fremgangsmåten ved krav om innsyn
Henvendelser fra fylkestinget om innsyn i saksdokumenter skal behandles umiddelbart.
Henvendelser fra enkeltrepresentanter skal behandles snarest og innen 3 virkedager.
Henvendelser til administrasjonen skal skje tjenestevei.
Forespørsler om saker som er under behandling skal besvares med en kort redegjørelse for
behandlingsmåte, tidsplan m.v.
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