
Forslag fra Hovedstyret til Lovendring for IL Tyrving’s lover 
 

Følgende paragrafer tilføyes § 19: 

§ 19B Hovedregel om innsynsrett  

Idrettslagets saksdokumenter, journaler og liknende registre er åpne for innsyn for alle dersom annet 
ikke følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.  

Som dokument menes en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for 
seinere lesing, lytting, framvisning, overføring eller liknende. 

Som saksdokument menes dokument som er kommet inn til eller lagt fram for idrettslaget, eller 
dokument som idrettslaget selv har opprettet, og som gjelder idrettslagets virksomhet. Et dokument 
er opprettet når det er sendt ut av idrettslaget eller når det er ferdigstilt. 

Som saksdokument regnes også idrettslaget regnskap, herunder bilag til regnskapet. 

Idrettslaget kan kreve betaling for innsyn dersom det er rimelig i forhold til kostnadene. 

§ 19C Unntak fra innsynretten 

Opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller med hjemmel i lov er unntatt fra innsyn. 
Taushetsplikten gjelder alle personlige forhold, jf. forvaltningsloven §§ 13 og 13 a – f. Dersom enkelte 
opplysninger i et dokument er underlagt taushetsplikt, kan det gis innsyn i resten av dokumentet.    

Råd og vurderinger i dokument som er utarbeidet for lagets interne saksbehandling er unntatt fra 
innsyn. Det er likevel innsynsrett dersom et internt dokument inneholder endelig avgjørelse i en sak 
eller i dokumentets faktiske opplysninger.   

 

Kommentarer til forslaget 
Hovedstyrets forslag er å plassere nye regel om innsyn etter § 19A. Det kan vel vurderes å endre hele 
nummereringen slik at bokstavene fjernes. 

Paragraf 19B bygger på Offentleglova §§ 3 og 4. Denne bestemmelsen lovfester prinsippet om åpenhet for alle. 

Innsyn kan kreve arbeid og utgifter til papir og kopiering. Derfor kan det kreves betaling. 

 

Paragraf 19C bestemmer noen viktige unntak. De viktigste lovbestemmelser om taushetsplikt står i 
forvaltningsloven § 13 og gjelder personlige forhold. Hvis noen ber om innsyn i bilag til regnskapet vil 
medlemmers navn unntas offentlighet. Det gjelder for eksempel hvem som skylder penger til Tyrving 
(inkassoliste ol.). En del dokumenter må derfor sladdes og anonymiseres for det kan gis innsyn.  

Interne dokumenter kan inneholde råd og vurderinger. Hensynet til fri meningsutveksling blir som regel brukt 
for å unnta opplysninger i organinterne dokumenter fra innsyn. Ordet opplysninger innebærer at ikke hele 
dokumentet unntas innsyn. Faktiske opplysninger bør kunne sees av andre, men ikke råd og vurderinger i 
interne dokumenter. 


	Forslag fra Hovedstyret til Lovendring for IL Tyrving’s lover
	Kommentarer til forslaget


