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ORIENTERING OM ADGANG TIL Å GI SUPPLERENDE 
OPPLYSNINGER 

 
 
I disse dager – februar 2007 – sender Innsynsutvalget brev til alle oss som har fått se mappa 
vår. Brevet lyder i sin helhet slik: 
 
 
Det vises til Innsynsutvalgets vedtak om innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre. 
 
Ved lov av 13. desember 2006 om endring i midlertidig lov av 17. september 1999 nr. 73 
om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) er 
innsynsloven § 3a endret. Lovendringen er iverksatt. 
 
Før lovendringen ga § 3a den som er gitt innsyn etter lovens § 1, jf. § 2 rett til å kreve at 
uriktige opplysninger eller opplysninger som er innhentet ved ulovlig metode, ble kassert. 
Bestemmelsen har aldri vært satt i kraft og eventuelle, fremsatte krav har derfor ikke blitt 
effektuert. Lovendringen opphever retten til kassasjon slik at den som er gitt innsyn, ikke 
lenger har krav på å få slettet opplysninger fra overvåkingspolitiets arkiver og registre. 
Dette gjelder alle, også i de tilfeller hvor krav om sletting allerede er fremsatt. 
 
Lovendringen gir i stedet den som er gitt innsyn, rett til å inngi supplerende opplysninger, 
som i sin helhet legges i sakens dokumenter. Rett til å inngi supplerende opplysninger 
innebærer en adgang til å påpeke feil og mangler eller gi sin versjon av saksforholdet. 
 
Bakgrunnen for lovendringen er inntatt i Ot.prp. nr. 4(2006 – 2007) om lov om endring i 
midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets 
arkiver og registre (innsynsloven). 
 
Rett til å inngi supplerende opplysinger har den som ved vedtak an Innsynsutvalget er gitt 
innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre, enten vedrørende seg selv eller som 
nærstående til død person. Med innsyn menes i denne sammenheng at vedkommende har 
fått tilsendt kopier av dokumenter fra overvåkingspolitiets arkiver og registre. I de tilfeller 
hvor det ikke har vært gjort funn eller hvor det etter innsynsloven ikke har vært anledning 
til å gi innsyn, vil det ikke være adgang til å inngi supplerende opplysninger. 
 
Det er ikke gitt noen begrensninger med hensyn til hva supplerende opplysninger kan 
inneholde. Det vil derfor ikke bare være adgang til å innsende egen saksfremstilling og 
nedtegnelser, men også eventuell dokumentasjon og annet skriftlig materiale. Supplerende 
opplysninger skal imidlertid være skriftlig og inneholde den registrertes navn, fødselsdato 
og bopelsadresse. I de tilfellene der nærstående er gitt innsyn, må også deres personalia 
oppgis. Det innsendte materialet vil i si helhet bli lagt til sakens dokumenter uten noen 
form for innholdsmessig kontroll eller vurdering før et samlet materiale overføres 
Riksarkivet. 
 
Kravet om skriftlighet innebærer at det ikke vil være anledning til å meddele opplysninger 
muntlig med anmodning om bistand til å få opplysningene nedskrevet. 
 
Fristen for å fremsette supplerende opplysninger er to måneder fra mottak av denne 
underretning. 
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Supplerende opplysninger som fremsettes etter utløp av fristen eller av noen som ikke er 
berettiget til å inngi supplerende opplysninger, vil bli avvist. Beslutning om avvisning er 
ikke gjenstand for klagebehandling. 
 
Eventuelle skriftlige, supplerende opplysninger sendes: 
 
Innsynsutvalget 
Postboks 8891 Youngstorget 
0028 Oslo 
 
innen 2 måneder fra mottak av denne underretning. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Svein Wiiger Olsen (s) 
Sekretariatsleder 
 
 
OPOs kommentarer: 
I forlengelsen av årsmøtet i OPO den 23. januar i år orienterte Lars Borgersrud om ”Den 
andre versjonen” – et prosjekt som tar sikte på å samle skriftlig dokumentasjon på hvordan vi 
som er blitt overvåket, faktisk har opplevd overgrepene. Og her understreket han betydningen 
av nettopp det skriftlige. For når historikere i framtida skal gå løs på dette svarte kapitlet i 
norsk etterkrigshistorie, er det de skriftlige kildene – og bare de som er av interesse.  
 
I denne sammenhengen er invitten fra Innsynsutvalget uhyre viktig. For nå har vi en unik 
sjanse til å kommentere og supplere opplysninger som overvåkerne har samlet inn om oss, 
opplysninger som de fleste av oss rister på hodet av i sinne, undring eller med et smil – 
dersom vi har overskudd til det... Men uansett; erfaringen fra OPOs side med arbeidet, er at de 
aller fleste av oss overvåkede bare i liten grad kjenner oss igjen i den beskrivelsen av 
virkeligheten som Staten v/POT står for.  
Av hensyn til framtidas historieforskning (og vår egen selvrespekt) er det derfor viktig at flest 
mulig umiddelbart setter seg ned og skriver sammen sin versjon av virkeligheten. Og her er 
det viktig å merke seg følgende i brevet fra Innsynsutvalget:  
 
”Det er ikke gitt noen begrensninger med hensyn til hva supplerende opplysninger kan 
inneholde.” 
 
Nå er det sånn at langt fra alle har trening i å skrive formelle brev til myndighetene. Skulle 
noen trenge hjelp til dette, tilbyr vi i OPOs styre dere assistanse. En oversikt over 
medlemmene i arbeidsutvalg og styre finner dere i referatet fra årsmøtet. Så bare ta kontakt. 
 
Videre kan det å kopiere mapper eller annet materiell være et problem for noen. Også på dette 
området tilbyr vi å hjelpe dersom det er nødvendig. 
 
Lykke til! Vi håper alle medlemmer av OPO benytter anledningen til å gi våre etterkommere 
et sannere bilde av historien enn det som til nå er kommet fram gjennom overvåkingspolitiet. 
Og husk; vi har mye å være stolte av – og ingen ting å skamme oss over! 
 
For OPOs AU 
Kjell Horn  
leder 
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REFERAT FRA OPOs ÅRSMØTE, AVHOLDT 23. JANUAR 2007 I 
OSLO 

 
 
Det var nitten medlemmer til stede, inklusive arbeidsutvalget. 
 

1. Konstituering 
Innkallingen til OPOs femte ordinære årsmøte ble godkjent.  
Kjell Horn og Tor Bernhardsen ble foreslått som hhv. møteleder og referent. Forslaget 
ble vedtatt. 
 

2. Årsmelding 
Styrets årsmelding ble delt ut på møtet og gjennomgått av OPOs leder. Det framkom 
følgende kommentarer: 
Punkt 2.1 Sikring av historisk materiale – foreløpig navn på prosjektet er ”Den andre 
versjonen”, som ble lagt fram på styremøtet av Lars Borgersrud. 
Punkt 2.2 OPO bør informere nye medlemmer om tilbudet om hjelp med enkeltsaker. 
Punkt 2.3 Det er 70 % av medlemmene som har betalt kontingent, ikke 60 %. Det kom 
også forslag om å tilby muligheten for Autogiro. 
Punkt 2.7 Siste setning strykes, er allerede omtalt i punkt 2.6 
Under punkt 3.1 redegjorde Geir Hovland om OPOs arbeid med permanent 
innsynslov. 
Punkt 3.3.1.1 kom det forslag om å kontakte moskeene. 
Punkt 3.3.1.5 Kjell Bygstad kan ta kontakt med LO Oslo om parola vår i 1.mai-toget, 
hvis vi fortsatt har parola liggende. 
Punkt 3.3.3.2 OPO kan bidra med hjelp til kopiering av mapper for medlemmer som 
ikke har tilgang til kopimaskin 
Punkt 3.3.3.3 Hvis noen har korrespondanse med militære arkiver, er OPO interessert i 
å få kopi av slike brev, også avslag. 
 
Årsmeldingen ble tatt til etterretning. AU fikk fullmakt til å innarbeide kommentarene 
foran i den endelige meldingen. 
 

3. Regnskap 
OPOs regnskap ble lagt fram av Geir Hovland som også leste opp revisorenes 
erklæring. 
Regnskap med underskudd på kr 7 001,64 ble godkjent som OPOs regnskap for 2006. 
 

4. Arbeidsprogram for 2007 
AUs forslag til nytt arbeidsprogram ble lagt fram av Tor Bernhardsen. 
Arbeidsprogrammet var en del omarbeidet og kortet ned fra tidligere år. Det ble 
forslått ett nytt punkt 3.3 Ta kontakt med forskningsmiljøer.  
Med tillegg av punkt 3.3 ble arbeidsprogrammet vedtatt.  
Det ble ytret ønske om at OPO tar kontakt med forsvaret om sikring av militære 
arkiver for eventuell framtidig innsyn og forskning. 
 

5. Budsjett 
Geir Hovland la fram AUs forslag til budsjett for 2007.  
Budsjett med resultat på kr.-3 150,00 og kontingent for 2007 på kr 200,00 ble 
godkjent. Det ble oppfordret til å gi gaver samtidig med kontingentinnbetalingen. 



 5

6. Innkomne forslag 
Det var ikke kommet noen forslag til årsmøtet 
 

7. Valg av styre 
Valgkomiteen hadde bestått av Kjell Bygstad, Unni Hagen og Ivar Nygaard. 
Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Kjell Bygstad. Forslaget innbar et gjenvalg på 
eksisterende styre. Anthony Backe uttrykte vilje til å delta som varamedlem til styret. 
Valgkomiteens forslag med tillegg av varamedlem Anthony Backe ble vedtatt. 
Styret i OPO har med dette følgende sammensetning for 2007: 
Arbeidsutvalget: 
Kjell Horn (leder), Skovveien 7, 0257 Oslo. Tlf (p) 22 44 18 58 (m) 906 13 595, 
 e-post: kjell.horn@oslo.online.no 
Geir Hovland, H. N. Hauges v. 39 A, 1523 Moss, Tlf (a) 22 42 62 00, (p) 69 25 14 38,  

 (m) 930 56 207, (f) 22 33 31 84, e-post: ghov@juridicom.org og gei-ho@online.no 
Tor Bernhardsen, Grevlingv. 64 A, 0595 Oslo, Tlf (p) 22 25 84 69, (a) 22 00 77 90,  
(m) 908 86 708, e-post: tor.bernhardsen@gramo.no 
Åsmund Langsether, Kurlandstien 8 i, 1052 Oslo, Tlf (m) 911 93 886, e-post: aa-
langs@online.no 
Styremedlemmer: 
Erling Folkvord, Haakons g. 11 B, 0652 Oslo. Tlf (p) 22 68 69 97 (m) 415 10 303,  
e-post: erfolk@online.no 
Berit Rusten, Innherredsvegen 2 A, 7014 Trondheim, Tlf (p) 73 53 56 56, e-post: 
beritru@frisurf.no 
Peder Martin Lysestøl, Steinberget 5, 7018 Trondheim, Tlf (p) 73 51 29 22, (a) 73 55 93 63, 
e-post: peder.lysestol@ahs.hist.no 
Unni Hagen, Ribstonv. 27 B, 0585 Oslo, Tlf (p) 22 65 57 54, (a) 23 06 26 16, (m) 480 03 817, 
(f) 23 06 25 20, e-post: unni.hagen@fagforbundet.no 
Gro Standnes, Svartdalsveien 33, 0678 Oslo, Tlf (p) 22 57 27 16, e-post: gro.standnes@hio.no 
Torgny Hasås, Langg. 17, 0566 Oslo, Tlf (m) 918 79 767, e-post: torgny@hasaas.no 
Knut Hartmann Olsen, Karl Johans gt. 8. 0154 Oslo, Tlf (?) 22 33 27 96, e-post: knut@nkp.no 
Dag Norum, Ridehusgata20, 1606 Fredrikstad, Tlf/faks (?), e-post: dagnoru@online.no 
Varamedlemmer: 
Anthoni Turgay Backe, Sandakerveien 10 T, 0473 Oslo, Tlf 400 43 621 e-post: 
anthonibacke@spray.no 
Kjell Bygstad, Grinistubben 2, 1820 Spydeberg, Tlf (p) 69 83 87 51, (f) 69 83 87 30,  
e-post: kjellbyg@frisurf.no 
Ivar Nygaard, Norderhovg. 26, 0654 Oslo, Tlf (p) 22 68 33 34, (m) 900 19 597 
e-post: ivar_nygaard:hotmail.com 
 

8. Valg av revisorer 
Eigill Norli ønsket ikke gjenvalg. Dag Tangen ble gjenvalgt som revisor. AU og Dag 
Tangen fikk fullmakt til å utse en revisor til 
 

9. Valgkomité 
AU forslo gjenvalg av valgkomiteen. Forslaget ble vedtatt og valgkomiteen består av: 
Kjell Bygstad, Unni Hagen og Ivar Nygaard. 

 
Møtet ble avsluttet 18:30 
Referent: Tor Bernhardsen 
 
Etter årsmøtet ble det avholdt åpent møte der Lars Borgersrud redegjorde for OPOs 
dokumentasjonsprosjekt ”Den andre versjonen”.  
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ÅRSMELDING 2006 FOR OPO 
 

ORGANISASJONEN MOT POLITISK OVERVÅKING 
 
OPO ble stiftet på et møte i Oslo 28. november 2001.  
Det første ordinære årsmøtet ble holdt 20. januar 2003, det siste 18. januar 2006.  
 
1. VALG 
Årsmøtet 2006, som ble holdt den 18. januar, valgte dette styret med arbeidsutvalg: 
1.1 Arbeidsutvalget: 
Kjell Horn (leder), Geir Hovland, Tor Bernhardsen og Åsmund Langsether,  
1.2 Styremedlemmer: 
Erling Folkvord, Berit Rusten, Peder Martin Lysestøl, Unni Hagen, Gro Standnes, Torgny Hasås, Knut 
H. Olsen og Dag Norum 
1.3 Varamedlemmer: 
Kjell Bygstad og Ivar Nygaard,  
1.4 Revisorer: 
Eigil Norli og Dag Tangen (gjenvalg) 
1.5 Valgkomité 
Kjell Bygstad, Unni Hagen og Ivar Nygaard 
Valgkomiteen før årsmøtet var Unni Hagen, Ola Lars Andresen, Ivar Nygaard og Kjell 
Bygstad 
 
2. ADMINISTRASJON 
2.1 Styremøter 
I 2006 har det vært avholdt to styremøter:  
Den 6. juni var hovedtemaet vår høringsuttalelse vedr. ”Midlertidig lov om begrenset 
innsyn…” Geir Hovland orienterte. 
Den 24. oktober var det to temaer som dominerte; først OPOs framtid etter at 
”Unnskyldsaken” er avsluttet med brukbart resultat, og så sikring av historisk materiale – 
”Den andre versjonen” som Lars Borgersrud orienterte om på styremøtet – to saker som for 
øvrig henger nøye sammen. 
 
2.2 Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget har hatt tolv møter (fram til 1. januar 2007). AU har fordelt arbeidsoppgavene 
seg i mellom og konstituert Kjell Horn som sekretær ved siden av vervet som leder.  I arbeidet 
med medlemsbulletinene har styremedlem Unni Hagen og medlem Mari Aasen og bistått 
leder. En rekke henvendelser om råd og hjelp med enkeltsaker hos Innsynsutvalget har blitt 
drøfta og så fulgt opp av Geir Hovland. OPO bør informere nye medlemmer om denne 
muligheten til å få juridisk assistanse. Åsmund Langsether har hatt som særlig oppgave å 
følge opp arbeidsprogrammets kapittel 3: ”Sikre historisk materiale”, se egen omtale. Tor 
Bernhardsen har hatt ansvaret for løpende oppgradering av hjemmesiden og ajourføring av 
medlemslista. 
 
2.3 Kontoret 
Vi har disponert kontoret i Samfunnshuset, 7. etasje, brukt det etter behov og også holdt 
styremøtene våre der. Men det meste av det rutinemessige kontorarbeidet har vært gjort fra de 
respektive hjemmekontorene til AU-medlemmene. OPO har per 1. desember 2006 ca. 250 
medlemmer, hvorav 180 har betalt kontingenten for 2006. Purring har vært sendt ut to ganger. 
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Det var 183 betalende medlemmer i 2002,  229 i 2003, 209 i 2004 og 202 i 2005. Medlemmer 
som ikke har betalt kontingent de siste fire årene eller mer, har vi strøket av lista. At så få 
betaler den beskjedne kontingenten på 200 kroner – bare ca. 70 prosent – representerer et 
likviditetsmessig problem, selv om alt arbeid i AU (med unntak for konkret juridisk 
assistanse) utføres vederlagsfritt.  
Av de 250 medlemmene har 80 oppgitt e-postadresse, noe som letter arbeidet for AU 
betraktelig. AU oppfordrer sterkt medlemmer med adgang til e-postadresse om å oppgi denne 
til oss. 
 
2.4  OPOs hjemmeside på nettet (http://home.no.net/overvak/). 
Gjennom hjemmesiden har OPO sitt eget massemedium, noe som er svært viktig i en tid da 
”våre” saker sjelden når fram i aviser og andre medier. Fra starten 3. juli 2002 til 1. januar 
2007 har hjemmesiden blitt besøkt eller brukt ca. 7700 ganger. Siden har vært lite oppdatert i 
2006. 
OPO kan ellers nås i e-post: overvak@opo.as 
 
2.5 Informasjonsbrosjyre 
Våren 2004 – like før 1. mai – fikk vi laget en informativ og fint utseende 
informasjonsbrosjyre. AU bestemte teksten.  Ida Nygaard gjorde layouten og sto for 
trykkingen. Brosjyren ble revidert litt våren 2006 og er derfor fortsatt aktuell. Medlemmene 
oppfordres til å bruke den. Henvend dere til AU. 
 
2.6 Forholdet til justisdepartementet 
Justisdepartementet avslo OPOs søknad om driftsstøtte for 2006. Dette gjør selvsagt 
innbetaling av kontingent ytterligere viktig.  
 
2.7 Økonomi 
AU kjører en forsiktig linje hva økonomi angår, uten ekstravaganser av noe slag. Likviditeten 
er derfor grei – i forhold til nåværende aktivitetsnivå. Fritt Ord har bevilget 15.000,- kroner til 
OPOs arbeid med foredrags- og skribentvirksomhet og til bistand ved søknader om erstatning 
etter Innsynsloven.  
 
3. POLITISK ARBEID 
 
3.1 Permanent innsynslov 
Den 11. januar 2006 sendte vi brev til Justisdepartementet om saken – som det kan bli tungt å 
få igjennom. Men avgående AU oppfordrer det kommende om å følge opp kravet om 
permanent innsynslov. 
 
3.2 ”Et liv mellom to permer” - et dokumentasjonsprosjekt. 
Prosjektet er lagt bort av kapasitetshensyn. 
 
3.3 Arbeidsprogrammet 
Årsmøtet vedtok følgende arbeidsprogram for 2006: 
 
3.3.1 Komme antidemokratiske tiltak i forkjøpet1) 
3.3.1.1 Fordele oppgaver mellom styremedlemmene ut fra den enkeltes kompetanse og 
motivasjon. Bl.a. fast fordelte observasjons- og rapporteringsoppgaver.  

                                                 
1 Styrets kommentarer er satt i kursiv. 

http://home.no.net/overvak/�
mailto:overvak@opo.as�
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Samarbeidet i AU fungerer bra, men de øvrige styremedlemmene er – på et par unntak nær – 
i liten grad blitt aktivisert. Ett eller flere av styremedlemmene bør ha som særlig oppgave å 
holde kontakt med moskeene. 
 
3.3.1.2 Utnytte dette til også å utvide det politiske kontaktnettet (herunder få våre saker inn i 
partiprogrammer). 
Ikke vært prøvd. 
 
3.3.1.3 Knytte oss nærmere til aktiv ungdom, innvandrer- og minoritetsmiljøer og brede 
folkelige bevegelser (antiglobaliseringsbevegelsen) ved bl.a. å vektlegge de store 
internasjonale overvåkingssystemene.  
Oppfordre politiske ungdomsorganisasjoner til å ta inn et eget punkt i sine arbeidsprogram om 
”kamp mot politisk overvåking”. Mer målretta verving.  
Vi har hatt noen kontakter med advokat Abid Raja, men dette har ikke gitt konkrete resultater. 
Ut over dette har AU og styret ikke oppnådd noe på området ”kontakt med andre miljøer” 
ennå.  
 
3.3.1.4 Prioritere deltakelse i den offentlige debatten, og delta som høringsinstans ved 
lovendringsforslag og andre høringssaker som er relevant for OPO. 
Kjell Horn: Artikkel i Dagbladet og Klassekampen hhv 31.01.06 og 01.02.06 om PST og 
”våre nye landsmenn”. 
Kjell Horn: Intervjuet av Sámi Radio i forbindelse med at Norske Samers Riksforbund som 
ville finne ut av hvorvidt samene som gruppe er blitt overvåket på et etnisk grunnlag. 
Geir Hovland: Intervju i Aftenposten og etterfølgende deltakelse i Dagsnytt 18, 15. februar 
2006 i debatt med justisminister Knut Storberget. Utgangspunktet for debatten var behovet 
for en permanent innsynslov. 
Kjell Horn: Deltakelse i paneldebatt i Studentersamfunnet 15. november 2006. Andre 
paneldeltakere: Truls Lie (ansv. redaktør for Le Monde Diplomatique i Norge), Arne 
Johannessen (leder av Politiets Fellesforbund) og Per Sandberg (første nestleder i Fr.p). 
Tema: ”Storebror ser deg”. 
Kjell Horn: Intervjuet i NRK P1, ”Norgesglasset” 23. november 2006 i forbindelse med 
Innsynsutvalgets varslede sluttrapport der det kommer fram at 60% av dem som har søkt om 
innsyn får til svar at ingen registreringer er gjort på deres navn. 
 
3.3.1.5 Tilby gjesteforelesninger og foredragsholdere til ulike utdanningsinstitusjoner og 
foreninger (blant annet jurist- og journalistutdanningen). 
Ikke vært gjort. 
 
3.3.1.6 Ta de nødvendige kontakter til LO i forbindelse med 1. mai. 
For 2006 appellerte vi – gjennom arbeidsprogrammet og Bulletinen – til medlemmer over 
hele landet å kontakte sine lokale samorganisasjoner for å få inn paroler mot politisk 
overvåking i togene. Noen tilbakemelding om eventuelle resultater foreligger ikke. I Oslo 
stilte vi ikke. 
 
3.3.1.7 Sikre rutinene rundt hjemmeside og annen informasjon (ekstern og intern). 
Vi har i 2006 gitt ut tre nummer av Bulletinen. Hjemmesiden ble revidert våren 2006. 
 
3.3.1.8 Arbeide for en permanent innsynslov, og knytte dette til et krav om en fast 
nedgraderingsordning for de hemmelige tjenestene. 
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Brev sendt Justisdepartementet 11.01.06. Justisdepartementet har avslått å utrede spørsmålet 
om en permanent innsynslov. Arbeidet bør likevel videreføres. 
 
3.3.1.9 Arbeide for at nødvendig overvåking av miljøer som planlegger straffbare handlinger, 
skjer ved metoder som ivaretar borgernes rettssikkerhet, og i overensstemmelse med 
rettsstatens normer. 
Vurderes som en allmenn oppfordring, ikke som del av et arbeidsprogram. 
 
3.3.1.10 Hvis vi har økonomi til det (reisepenger), må vi styrke kontakten med de 
samiske, kvenske og finske miljøene både nordpå og i Oslo. 
Lederen ble intervjuet av Sámi Radio i forbindelse med at Norske Samers Riksforbund ville 
finne ut av hvorvidt samene som gruppe er blitt overvåket på et etnisk grunnlag. 
 
3.3.2. Bidra til å løse problemer fra fortida for den enkelte:  
3.3.2.1 Arbeide for å gjøre Stortingets unnskyldning kjent for allmennheten. 
Vi har søkt å ”liste inn” informasjon om dette i forbindelse med andre saker, blant annet 
intervju og debatter, jfr. punkt 1.4 foran. Men som selvstendig sak ser det ut til at dette ikke 
lenger har noen aktualitet.  
 
3.3.2.2 Støtte til medlemmer i innsyns- og erstatningssaker, krav om utvidede rettigheter for 
overvåkede og deres familier, og fortsette arbeidet med å få offentlig tilskudd til dette 
arbeidet. 
Vi har i perioden behandlet et titalls enkeltsaker, noe som har utløst et honorar til Geir 
Hovland, advokat og AU-medlem, på i alt 5000 kroner. 
 
3.3.2.3 Arbeide for at det gis økonomisk erstatning til personer som har vært utsatt for ulovlig 
politisk overvåking som står i rimelig forhold til de påkjenninger og den skade som er påført 
dem. 
Se punkt 3.3.2.2 foran. 
 
3.3.2.4 Arbeide for nedgradering og rett til innsyn i mappene etter 1977. 
Se punkt 1.8 i arbeidsprogrammet; ”Permanent innsynslov” 
 
3.3.3. Sikre historisk materiale 
3.3.3.1 Utarbeide innledning med historikk fra beredskapslovene til terrorlovene, og tilby 
dette til fagforeninger og andre fora. (Utvidelse av allerede utarbeidet materiale om 1977-
instruksen og våre høringsuttalelser om NOU 2003:18 og NOU 2004:6.) 
Ikke kommet noen vei med saken. 
 
3.3.3.2 Arbeide for å sikre det historiske materialet som finnes i mappene, ved at dette 
oppbevares i Riksarkivet. Arbeide for igangsettelse av forskningsprosjekt av dette materialet. 
Generell oppfordring har ikke ført til noen stor respons. Medlemmer som trenger det, kan få 
praktisk assistanse fra AU/styret i arbeidet med å kopiere opp mapper. Etter at historiker og 
OPO-medlem Lars Borgersrud innledet om emnet på styremøtet 24. oktober, ble ”OPOs 
dokumentasjonsprosjekt” vedtatt. Saken ble fulgt opp ved at Lars Borgersrud var tilstede ved 
AU-møtet 15. november. Her ble prosjektet ytterligere konkretisert. Se egen sak på årsmøtet 
23. januar 2007. 
 
3.3.3.3 Se om vi kan finne noen som kan arbeide med spørsmålet om innsyn i militære 
arkiver. Det kan saktens finnes noen som allerede har en del innsikt i dette.  
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Ligger dødt, men medlemmer som har korrespondanse med militære arkiver, oppfordres til å 
gi OPO kopi av slikt materiale. 
 
3.3.3.4 Vurdere muligheten for å komme i bedre kontakt med forskningsmiljøer  som arbeider 
med vår type spørsmål. Det er viktig å framskaffe ny kunnskap. (F. eks. om samarbeidet med 
andre lands tjenester og betydningen av det.) Det kan dessuten styrke oss der det vil trengs 
uttalelser/initiativ, lovforslag o.l. 
Må sees i sammenheng med arbeidsprogrammets punkt 3.3.3.2. 
 

 
***************************************** 

 
Forøvrig vil arbeidet i styre og arbeidsutvalg konsentrere seg om løpende saker som er 
forankra konkret i formålsparagrafen, og den er det ingen endringer i.  
 
 
4. KONKLUSJON OG OPPSUMMERING 
 
4.1 Valgene 
Valgene som ble gjort har vist seg å være bra. Men sammensetningen av styre og AU viser at 
disse organene er helt uten representanter for mennesker med annen etnisk bakgrunn enn den 
norske. Dette er uheldig, både generelt sett – og spesielt med tanke på ”det nye fiendebildet”. 
Videre er den skjeve kjønnsbalansen et problem – med overveldende mannsdominans. 
 
4.2 Administrasjon 
Styremedlemmene burde, som nevnt foran, vært aktivisert mer. Dette er en utfordring for 
neste års AU. På den annen side har samarbeidet i AU vært utmerket, og oppgavene mellom 
medlemmene har vært fordelt på en fin måte, på det ideologiske så vel som det praktiske 
området.  
 
4.3 Politisk arbeid 
OPO har siden stiftelsen i 2001 hatt – og vil fortsatt ha – en viktig rolle som vaktbikkje på 
feltet politisk overvåking. Teknologisk og politisk går utviklingen raskt og i overraskende 
sprang som det er vanskelig å forutse. Det er derfor viktig at vi har en best mulig beredskap 
for påvirkning av opinionen og besluttende politiske organer. Styre og arbeidsutvalg har påtatt 
seg et stort ansvar her, men det vil – moralsk så vel som praktisk – være en stor støtte om 
medlemmene i sin alminnelighet viser initiativ og støtter arbeidet.  
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OPO – Regnskap 2006  –  Budsjett 2007 
      
Inntekter 
  Regnskap 

2006 
Regnskap 
2005 

Budsjett 
2006 

Budsjett 
2007 

   
3010 Kontingent 38 400,00 48 600,00 45 000,00 40 000,00
3011 Medlemsstøtte 7 200,00 9 100,00 5 000,00 5 000,00
3020 Andre inntekter 15 000,00  
3050 Offentlig støtte 25 000,00  
8010 Renteinntekter 74,72 54,76  100,00

   
Sum inntekter 60 674,72 82 754,76 50 000,00 45 100,00

   
Utgifter  

   
6000 Avskrivning PC 11 286,50 11 286,50 5 600,00 
6010 Kopiering, trykk 5 162,50 1 562,50 5 000,00 5 200,00
6210 Andre driftsutg. 6 760,60 6 467,50 7 500,00 7 000,00
6310 Kontorrekvisita 2 322,00 4 347,00 2 000,00 2 300,00
6410 Leie av lokaler 17 500,00 2 250,00 12 000,00 12 000,00
6510 Annonser 7 012,50 3 262,50 3 000,00 3 000,00
6610 Telefonutgifter 4 046,52 6 201,76 6 000,00 4 100,00
6620 Utg. til internett 2 983,74 1 951,86 2 000,00 3 000,00
6650 Porto 5 550,00 12 351,00 9 500,00 5 500,00
6710 Utg. til data 999,00 2 000,00 1 000,00
7010 Reiseutgifter 4 984,00 7 126,00 7 000,00 5 000,00
8120 Bankomkostninger 68,00 74,00 150,00 100,00

   
Sum utgifter 67 676,36 57 879,62 56 150,00 48 250,00

   
Resultat - 7 001,64 24 875,14 - 6 150,00 - 3 150,00

   
Balanse 31.12  

   
1700 Bærbar PC - 11 286,50  
1900 Bankinnskudd 46 281,89 56 997,03  
1500 Fordring: Fritt Ord 15 000,00  

   
Sum aktiva 61 281,89 68 283,53  

   
2050 Egenkapital 01.01 68 283,53 43 408,39  
 Årets resultat - 7 001,64 24 875,14  
   
Egenkapital 31.12 61 281,89 68 283,53  
   
Oslo 15.01.07  
Geir Hovland  
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OPOs ARBEIDSPROGRAM 2007 

 
 

1. Permanent innsynslov 
1.1 Arbeide for en permanent innsynslov 
1.2 Knytte kravet om en permanent innsynslov til kravet om en fast nedgraderingsordning for 

de hemmelige tjenestene. 
 
 
 
2. Bidra til å løse problemene fra fortida for den enkelte 
2.1 Støtte medlemmer i erstatningssaker, kreve utvidede rettigheter for overvåkede og deres 

familier og fortsette arbeidet med å få offentlig tilskudd til dette arbeidet. 
2.2 Arbeide for nedgradering og rett til innsyn i mappene etter 1977. 
2.3 Arbeide for å gjøre Stortingets unnskyldning kjent for allmennheten. 
 
 
 
3. Sikre historisk materiale. 
3.1 Arbeide for å sikre det historiske materialet som finnes i mappene, ved at dette oppbevares 

i Riksarkivet. 
3.2 ”Den andre versjonen” – sette i gang innsamling av overvåkedes egen versjon. 
3.3 Kontakt med forskningsmiljøer. 
 
 
 
4. Delta i offentlig debatt. 
4.1 Prioritere deltaking i den offentlige debatten om overvåking 
4.2 Delta som høringsinstans ved lovendringsforslag og andre høringssaker som er relevante 

for OPO. 
4.3 Arbeide mot etablering av internasjonale overvåkingssystemer, terrorlister og overvåking 

av nye grupper på politisk, etnisk eller tilsvarende grunnlag. 
 
 
 
5. Utvide politisk kontaktnett 
5.1 Knytte oss nærmere til aktiv ungdom, innvandrer- o minoritetsmiljøer og til brede 

folkelige bevegelser – for eksempel antiglobaliseringsbevegelsen. 
5.2 Oppfordre politiske partier og deres ungdomsorganisasjoner til å ta inn et eget punkt i sine 

arbeidsprogram om ”kamp mot politisk overvåking”. 
 
 
 
For øvrig vil arbeidet i styre og arbeidsutvalg konsentrere seg om løpende saker som er 
forankret i formålsparagrafen, og den er det ingen endringer i. 
   

 
 
 



 13

KONTINGENTINNBETALING 
 
 
Kjære medlem 
 
Vi hadde et bra årsmøte 23. januar 2007 der vi konstaterte at OPOs økonomi er 
tilfredsstillende – men at det ville vært rom for betydelig mer aktivitet dersom 
alle betalte medlemskontingenten sin på 200 kroner i tide. 
 
Vi ber deg derfor betale kontingenten nå, og dermed være med og gjøre ditt til at 
vi kan få fortgang i de oppgavene vi har satt oss for 2007. Disse kan du lese ut 
av arbeidsprogrammet som du finner i vedlagte bulletin nr. 1/2007. 
 
Har du mulighet for å yte noe ut over kontingenten, ville det selvsagt vært svært 
hyggelig, da dette vil gi mulighet for ytterligere aktivitet, blant annet til å få 
fortgang i prosjektet ”Den andre versjonen”. 
 
Dere som mottar papirutgaven av bulletinen, kan benytte den vedlagte giroen, 
mens dere som har oppgitt e-postadresse og får bulletinen elektronisk, ventelig 
vil benytte nettbank. Men uansett betalingsform ber vi deg passe på å markere 
tydelig hvem du er som avsender og betaler. 
 
 
Adresse: OPO – Organisasjonen mot politisk overvåking 
  Postboks 628 Sentrum 
  0106 Oslo 
 
Konto nr. 0537.51.98403 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjell Horn 
leder 
 

 
 
 

E-POSTADRESSER 
 

Og så var det e-postadressene. Bruker du dette, sparer det oss for mye tid og penger som vi 
kan bruke på bedre måte enn å klistre konvolutter! Og har du ikke egen e-postadresse, kan 
hende du kan bruke barns, svigerbarns – eller kanskje barnebarns e-post?  


