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Betydningen av åpenhet og ytringsfrihet i forvaltningen

Program
Ordstyrer: Aslak Bonde

09:00  Registrering

09:30  Velkommen ved sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

09:45  Åpningsinnlegg om Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10
 Dr. juris Anine Kierulf, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Dokumentoffentlighet

10:15  Om offentleglova og ombudsmannens arbeid med innsynssaker
 Annette Dahl, kontorsjef, Sivilombudsmannen

10:45  Pause

11:00  Dokumentinnsyn og meroffentlighet i politiske prosesser i kommunesektoren
 Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk, KS

 Slik boikottes innsyn
 Siri Gedde-Dahl, leder for Pressens offentlighetsutvalg og journalist i Kapital

 Diskusjon og spørsmål fra salen

12:00  Lunsj

Møteoffentlighet

13:00  «Den som vet hvordan kommunale vedtak treffes, kan ikke sove godt om natten»
 Om åpne og lukkede beslutningsprosesser i kommunalpolitikken
 Dr. juris Jan Fridthjof Bernt, professor, Universitetet i Bergen

 «Men tankene mine får du aldri» - bør det være grenser for innsyn?
 Hanne Harlem, kommuneadvokat i Oslo

 Diskusjon og spørsmål fra salen

14:00  Pause

Offentlig ansattes ytringsfrihet

14:15  Ytringsfrihet for offentlig ansatte og offentlige organer
 Dr. juris Kyrre Eggen, advokat (H)

Diskusjon

14.45 Hindrer økt åpenhet gode beslutningsprosesser?
 Elisabeth Kjær, kommunikasjonssjef, Forsvarsdepartementet
 Jan Fridthjof Bernt, professor, Universitetet i Bergen
 Hanne Harlem, kommuneadvokat i Oslo
 Siri Gedde-Dahl, leder, Pressens offentlighetsutvalg
 Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk, KS

15:45  Avslutning ved sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

16:00  Seminarslutt

Onsdag 14. oktober 2015, kl. 09:00-16:00
Litteraturhuset, Oslo

#SivOmbSeminar



Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2015
Betydningen av åpenhet og ytringsfrihet i forvaltningen

Innledere

Anine Kierulf, dr. juris, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Anine Kierulf er forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, Juridisk fakultet, Uni-
versitetet i Oslo. Anine Kierulf har juridikum fra Universitetet i Oslo, LL.M. fra Northwestern 
University, Chicago (2001), var gjesteforsker ved Univeristy of Chicago i 2010 og forsvarte sin 
Ph.D. om domstolenes rettighetsprøving i Norge ved Universitetet i Oslo i 2014. Hun har vært 
ytringsfrihetsrådgiver for Europarådet, arbeidet i Advokatfirmaet Schjødts prosedyreavdeling 
(2001-2009) og var dommerfullmektig ved Ringerike tingrett (2004-2006).

Annette Dahl, kontorsjef, Sivilombudsmannen
Annette Dahl er kontorsjef ved avdeling 5 hos Sivilombudsmannen som blant annet behand-
ler saker om innsyn og offentlighet. Hun tok juridikum høsten 1986 og har blant annet vært  
dommerfullmektig og arbeidet som advokat.

Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk, KS
Helge Eide startet i KS i januar 2010. Han har tidligere vært varaordfører i Skedsmo kommune 
og seniorrådgiver for KrFs stortingsgruppe. Han har vært statssekretær både i Finansdeparte-
mentet og Arbeids- og sosialdepartementet. Eide har vært representant i Bergen bystyre og i 
Skedsmo kommunestyre fra 1995. Han har også hatt ledende stillinger i Norges Bank. 

Siri Gedde-Dahl, leder for Pressens offentlighetsutvalg og journalist i Kapital
Siri Gedde-Dahl vant journalistprisen SKUP-prisen i 2005 og 2010 for ”Vannverkskandalen 
på Romerike”. I 2015 har hun markert seg som en forsvarer for åpenhet i forvaltningen. Som 
leder for Pressens offentlighetsutvalg har hun skrevet kronikken ”Prøvesteinen på åpenhet er 
de kontroversielle sakene”.

Jan Fridthjof Bernt, professor dr. juris, Universitet i Bergen
Jan Fridthjof Bernt er professor (emeritus) ved Juridisk fakultet i Bergen. Han er cand. jur. fra 
Universitetet i Oslo 1969, MCL University of Michigan 1971 og dr. juris Universitetet i Bergen 
1979. Bernt har arbeidet med forvaltningsrett, kommunalrett, helse- og sosialrett og rettste-
ori. Bernt er blant annet medforfatter til kommentarutgave til Offentleglova (sammen med 
Harald Hove, d. 2014) og Kommuneloven (sammen med Oddvar Overå). Han har vært leder 
for flere lovutvalg, blant annet Kommunelovutvalget (NOU 1990:13).
Hanne Harlem, kommuneadvokat, Oslo kommune
Hanne Harlem er kommuneadvokat i Oslo. Hun har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvoka-
ten og Norsk Hydro. Harlem har vært bystyremedlem og byråd i Oslo og var justisminister i 
Regjeringen Stoltenberg I. I perioden 2004-2007 var hun universitetsdirektør ved 
Universitetet i Oslo.

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann
Aage Thor Falkanger er dr. juris og tidligere professor ved Universitetet i Tromsø. Falkanger 
har vært dommer i Norges Høyesterett fra 2010. I 2014 valgte Stortinget Aage Thor Falkan-
ger som sivilombudsmann.

Elisabeth Kjær, kommunikasjonssjef i Forsvarsdepartementet

Elisabeth Kjær har tidligere hatt ulike lederstillinger i NRK, blant annet nyhetssjef for NRK 
Radio og programsjef for nyheter på tv og radio. Hun var kultursjef i Aftenposten i flere år og 
har vært kommunikasjonssjef i Redd Barna. Kjær er utdannet samfunnsviter og journalist.

Kyrre Eggen, advokat (H), dr. juris
Kyrre Eggen er partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han skrev en doktoravhandling om 
ytringsfrihet og har også prosedert flere prinsipielle ytringsfrihetssaker overfor Høyesterett 
og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Eggen regnes blant Norges fremste ek-
sperter på feltet.


