Feil - Heim kommune - 8. september 2020
1. I sak 105/20 leste ordfører opp vedtaket fra formannskapet før møtet ble lukket.
Dette er brudd på vedtaket i formannskapet om å unnta saken fra offentlighet.
§ 209. Brudd på taushetsplikt
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som krenker taushetsplikt som han eller hun har i
henhold til lovbestemmelse eller forskrift…
Straffeloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-6#§202

2. Innkalling til møtet 08.09.2020 inneholder ingen informasjon om sakene 103/20 og 104/20 som
er unntatt offentlighet.
I saklisten står det bare:
103/20 - Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.2
104/20 - Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1
Det er umulig å klage på manglende offentliggjøring eller be om innsyn uten å vite hva saken handler
om.

3. Hele sak 103/20 er unntatt offentlighet.
Bare taushetsbelagte dokumenter skal unntas offentlighet. Det skal presiseres hvor lenge
taushetsplikten varer.
§ 13. (taushetsplikt).
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang
eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
1) noens personlige forhold, eller
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
Forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_3#§13
Offentlighetsloven sier at bare informasjon som er … kan unntas offentlighet, altså dokumenter, ikke
hele saker. I sak 103/20 holder det å unnta budsjett og forretningsplan.

4. Sak 104/20 er unntatt offentlighet etter Forvaltningsloven §13.1) noens personlige forhold.
Ettergivelse av et næringslån skal ikke være unntatt offentlighet, og det forklares ikke hvilket
personlig forhold som ligger til grunn.

5. Videooverføringen av sak 103/20 ble satt på pause før møtet ble lukket.
Debatten om lukkingen av møtet skal være offentlig.

6. Heller ikke debatten om lukking av sak 104/20 ble sendt på nett.

