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Vedrørende klage etter offentleglova – Ryeng Anlegg AS 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til kommunens oversendelse av klage etter offentleglova 
datert 14.12.2022. Vi viser også til telefonsamtaler med saksbehandler den 21.12.2022 og 
22.12.2022. Saken gjelder klage fra Ryeng Anlegg AS over kommunens avslag på innsyn i tilbud 
«212908 – 2019/270 – Vintervedlikehold Storfjord kommune 2019-2023» og advokatkorrespondanse 
i forbindelse med prosjekt «Avløp Olderelv camping». 
 
Sakens bakgrunn 
Ryeng Anlegg AS henvendte seg til Statsforvalteren den 29.11.2021 med klage over manglende 
behandling av innsynskrav fremsatt overfor Storfjord kommune den 18.11.2021. Ryeng Anlegg AS 
anså den manglende behandling som et avslag, jf. offentleglova § 32 tredje ledd. 
 
Statsforvalteren anmodet deretter kommunen flere ganger om å behandle innsynskravet og 
eventuelt oversende saken for klagebehandling i flere brev og telefonsamtaler i perioden 2.12.2021 
– 13.12.2022. Kommunen oversendte deretter klagen den 14.12.2022. 
 
Storfjord kommune opplyste Statsforvalteren i telefonsamtale den 22.12.2022 om at 
tilbudsdokumentene i konkurransen «vintervedlikehold Storfjord kommune», var oversendt Ryeng 
Anlegg AS den 11.11.2022. Etter å ha sjekket saksbehandlingssystemet så kommunen likevel at 
oversendelsen ikke var gjennomført av systemet. Kommunen oversendte deretter 
tilbudsdokumentene til Ryeng Anlegg AS etter telefonsamtalen den 22.12.2022. 
 
I telefonsamtale med Ryeng Anlegg AS samme dag bekreftet de at de hadde mottatt oversendelsen 
fra kommunen. De bekreftet videre at de ville gi beskjed dersom det var foretatt sladding som de var 
uenig i. Statsforvalteren har ikke mottatt flere henvendelser fra Ryeng Anlegg AS angående sladding 
av tilbudsdokumentene. Ryeng Anlegg AS informerte i samme telefonsamtale at de reagerte på 
begrunnelsen fra kommunen i brev av 14.12.2022 der det fremkommer at advokatkorrespondansen 
som kommunen har nektet innsyn i gjelder endringsmeldinger sendt i forbindelse med prosjektet. 
Ryeng Anlegg AS opplyste at de ønsker svar på hvorvidt det foreligger advokatkorrespondanse i 
forkant av at Ryeng Anlegg AS ble sagt opp fra prosjektet i fjor høst. De har ikke bedt om innsyn i 
korrespondanse vedrørende endringsmeldinger.  
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Tilbudsdokumenter «Vintervedlikehold Storfjord kommune 2019-2023» 
Kommunen har oversendt tilbudsdokumentene fra konkurransen «vintervedlikehold Storfjord 
kommune 2019-2023» og klager har ikke i ettertid klaget på den foretatte sladdingen i 
dokumentene. 
 
Statsforvalteren viser i denne forbindelse til tolkningsuttalelse fra lovavdelingen datert 6.9.2019 i sak 
18/5324 der spørsmålet om kommunens adgang til å kreve å få tilbake oversendt klagesak før 
Fylkesmannen hadde fattet endelig vedtak, ble vurdert. Det fremkommer av uttalelsen at det ikke er 
noe rettslig hinder for at en kommune omgjør sitt eget vedtak etter fvl. § 35 etter at klagesak er 
oversendt Fylkesmannen. Det fremkommer for øvrig av uttalelsen at forvaltningsloven heller ikke er 
til hinder for at kommunen får saken i retur for videre behandling, etter at saken er oversendt 
Fylkesmannen. 
 
Ved å oversende en sladdet versjon av tilbudsdokumentene har Storfjord kommune omgjort sitt 
eget avslag. Dette nye vedtaket er ikke påklaget og Statsforvalterens syn er derfor at denne delen av 
innsynskravet er ferdig behandlet.  
 
Statsforvalteren ønsker likevel å knytte noen bemerkninger til Storfjord kommunes behandling av 
innsynskravet generelt da vi har funnet at kommunen ikke har overholdt saksbehandlingsreglene 
etter offentleglova, jf. offl. kap. 4 og har gjort klare saksbehandlingsfeil i sin behandling av saken.  
 
Storfjord kommunes saksbehandlingstid i saken er en omfattende oversittelse offentleglovas frister 
for behandling av innsynskrav i offentleglova. Det følger av offentleglova § 29 at et organ som mottar 
et innsynskrav, skal vurdere kravet konkret, selvstendig og «utan ugrunna opphold». Det foreligger 
langvarig og fast praksis på at «ugrunna opphold» skal forstås som én til tre dager. Statsforvalteren 
viser til at Ryeng Anlegg AS fremmet innsynskravet den 18.11.2021 og at kommunen først 
oversendte dokumenter den 2.6.2022. Dokumentene som ble oversendt var tilbudsdokumenter for 
to konkurranser, men ikke konkurransen «Vintervedlikehold Storfjord kommune 2019-2023». 
Kommunen informerte Ryeng Anlegg AS i brevet om at det måtte foretas omfattende sladding av 
dokumentene som gjelder konkurransen «Vintervedlikehold Storfjord kommune 2019-2023» og at 
oversendelse av disse dokumentene ville skje i midten av juli 2022. En sladdet versjon av 
tilbudsdokumentene ble likevel først forsøkt oversendt i november 2022 og faktisk oversendt den 
22.12.2022. Saksbehandlingstiden for kravet hva gjelder tilbudsdokumentene har derfor vært på 
over ett år. Statsforvalteren kan ikke se at det foreligger forhold ved saken som kan begrunne en slik 
tidsbruk.  
 
Etter Statsforvalterens vurdering har kommunen videre brutt kravet til god forvaltningsskikk i sin 
saksbehandling. Kommunen har gjentatte ganger unnlatt å besvare henvendelser fra klager. Som 
nevnt ovenfor, fremsatte klager innsynskravet den 18.11.2022. I løpet av kommunens behandling av 
saken kan vi ikke se at kommunen har tatt direkte kontakt med klager mer enn én gang. Dette ble 
gjort gjennom brevet av 2.6.2022 med oversendelse av dokumenter som ble sendt etter gjentatte 
purringer fra Statsforvalteren. Kommunen satte heller ikke klager på kopi på klageoversendelsen 
som ble sendt til Statsforvalteren den 14.12.2022. Statsforvalteren viser til at kommunens rolle som 
underinstans i innsynssaker innebærer å holde parten informert om saksgang og besvare ut 
henvendelser som parten måtte ha i forbindelse med saken.  
 
Vi viser videre til at kommunen, I medhold av offentleglova § 31 første ledd, er forpliktet til å gi en 
skriftlig begrunnelse for at innsynskrav avslås. Vi bemerker at kommunen først i klageoversendelsen 
datert 14.12.2022 oppga hjemmelen for at kommunen unntok advokatkorrespondansen fra innsyn. 
Statsforvalteren kan heller ikke se at kommunen har gitt noen begrunnelse for hvorfor den ikke 
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tidligere har gitt innsyn i tilbudsdokumentene for konkurransen «Vintervedlikehold Storfjord 
kommune 2019-2023». Klager har heller ikke, så vidt vi kan se, blitt informert om klagemulighet og 
klagefrist, jf. offentleglova § 31 første ledd.  
 
Vi ber kommunen hensynta det ovennevnte ved behandling av innsynskrav i fremtiden.  
 
Advokatkorrespondanse i forbindelse med prosjekt «Avløp Olderelv camping» 
Ryeng Anlegg AS har krevd innsyn i eventuell advokatkorrespondanse som foreligger i forkant av at 
de ble sagt opp fra prosjektet «Avløp Olderelv camping». Statsforvalteren forstår Ryeng Anlegg AS 
slik at de ønsker å vite om kommunen innhentet råd fra advokat om oppsigelsen. Statsforvalteren 
kan ikke se at denne delen av innsynskravet er besvart da det kun er oversendt 
advokatkorrespondanse vedrørende endringsmeldinger, noe som klager etter det opplyste ikke 
ønsker innsyn i. 
 
Statsforvalteren ber derfor kommunen om å straks behandle innsynskravet og besvare den innen 
den 19.1.2022. Dersom slik korrespondanse ikke eksisterer, må kommunen informere Ryeng Anlegg 
AS om dette skriftlig. Ellers viser vi til vår veiledning om saksbehandling av innsynskrav i dette brevet. 
Vi ber om å bli satt i kopi på kommunens svarbrev til Ryeng Anlegg AS. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tone Selseth Bertheussen (e.f.) 
leder for juridisk seksjon 

  
 
Jennifer Sveinbjørnsson 
seniorrådgiver juridisk seksjon 
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