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Vedr nytt adgangsreglement for Oslo rådhus 
 
Vi er gjort kjent med at byrådet i Oslo skal behandlet et utkast til nytt adgangsreglement for 
Oslo rådhus. Slik vi leser reglementet og slik det har blitt forklart for oss av journalister og 
redaktører som har sitt virke i rådhuset, så vil reglementet, dersom det blir vedtatt slik det nå 
foreligger, innebærer at de journalistene som i dag har adgangskort til rådhuset, vil måtte 
levere disse inn og at deres mulighet for å jobbe fra rådhuset vil bli sterkt begrenset.  
 
Vi har stor forståelse for at byrådet ønsker å ivareta sikkerheten på rådhuset, og at det vil 
måtte innebære begrensninger i adgangen til å ferdes fritt i bygget. Samtidig vil vi sterkt 
understreke at nettopp journalister har en viktig funksjon i forhold til å dokumentere og kritisk 
følge de prosesser som skjer både politisk og forvaltningsmessig i Norges største offentlige 
etat. Dersom de journalistene som i dag har adgangskort til rådhuset skal bli tvunget til å 
gjøre egne avtaler for hver gang man skal ha direkte kontakt med en byråd eller en sentral 
opposisjonspolitiker, så vil det innebære en klar forverring av arbeidsvilkårene. Det vil i så fall 
være direkte kontraproduktivt i forhold til byrådets uttrykte ønske om mer åpenhet og – ikke 
minst – en tettere journalistisk dekning av Oslo kommune. Det siste har vært eksplisitt uttrykt 
som et mål fra byrådslederen selv.  
 
Vi skal selvsagt være forsiktige med å begi oss inn på sikkerhetsfaglige vurderinger som 
måtte ligge til grunn for det utkastet til nytt reglement som nå ligger på byrådets bord. Vi 
tillater oss likevel å undres over at adgangskort til rundt 30 journalister – alle kjent av 
rådhusadministrasjonen og med kort som fornyes hvert år – skal utgjøre en sikkerhetsrisiko. 
Vi nevner for ordens skyld at Stortingets presselosje har rundt 250 medlemmer. De har alle 
betydelig større bevegelsesfrihet enn det journalistene i Oslo rådhus har. 
 
Med dette som bakteppe ber vi om at byrådet sørger for at det i det nye adgangsreglementet 
gjøres unntak for journalister som jevnlig har sitt virke i Oslo rådhus, og som av den grunn 
har behov for adgangskort, også utenom formelle og åpne møter. 
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