Fylkesmannen i Vestland ville kontrollere om Samnanger
kommune hadde lov til å publisere kritisk rapport om
barnevernet på nettsiden. Nå har Fylkesmannen snudd.
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«Samnanger kommunes vedtak om å publisere en granskingsrapport på nett, kan ikke tas
opp til lovlighetskontroll etter kommuneloven. Vi har derfor avsluttet saken uten videre
saksbehandling», skriver Fylkesmannen i Vestland på sin nettside.
Ordføreren er fornøyd
Kommunestyret i Samnanger vedtok at Barneadvokatenes granskingsrapport av tre
barnevernssaker i Samnanger skulle publiseres på kommunens nettside. Rapporten ble
publisert i forrige uke, og ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) anbefalte i Kommunal
Rapport alle kommuner å ta lærdom av rapporten.
Ifølge NRK koblet Fylkesmannen seg inn i saken etter en bekymringsmelding fra Bufdir, og
det ble varslet lovlighetskontroll av kommunens vedtak om publisering. Fylkesmannen ba
kommunen om å fjerne rapporten fra sin nettside, men det nektet ordføreren å gjøre.
– Jeg er glad for at Fylkesmannen har kommet til den konklusjonen at han legger saken død,
sier ordfører Frøland.
Er ikke kontrollerbart
I sitt vedtak viser Fylkesmannen til at embetet har lovhjemmel til lovlighetskontroll av
kommunale vedtak, men peker samtidig på at lovlighetskontroll på eget initiativ som regel
benyttes med stor varsomhet. I sin undersøkelse av saken viser Fylkesmannen til at
kommunens vedtak framstår som en avgjørelse om å gi offentlig innsyn i rapporten, og i
hvilken form dette innsynet skal gis. I henhold til offentlighetsloven kan avslag på innsyn
påklages, men det gis ikke omvendt klagerett på vedtak om å gi innsyn i dokumenter.
«Positive avgjørelser om å gi innsyn kan derimot ikke påklages. Slike beslutninger er følgelig
heller ikke den type «endelige vedtak» som kan tas opp til lovlighetskontroll etter
kommuneloven», skriver Fylkesmannen.
Viser til taushetsplikt
Fylkesmannen viser til at flere av personene som rapporten omhandler fortsatt er under 18
år, og selv om rapporten er anonymisert, mener Fylkesmannen det er fare for at
opplysningene som kommer fram blir koblet mot enkeltpersoner. Fylkesmannen mener det er
av stor offentlig interesse å få innsyn i barnevernstjenestens arbeid og beslutninger, men
peker på at kommunene må vise stor varsomhet i slike saker.
«Selv om ikke navn framgår, vil opplysninger ofte kunne kobles mot enkeltpersoner og på
den måten kan taushetsbelagt informasjon bli kjent. Vi mener på generelt grunnlag det er
mulig å ivareta begge hensyn», skriver Fylkesmannen.
Forsøk på avsporing
Fylkesmannen gjør det også klart at brudd på taushetsplikten er alvorlig, og at kommunen
også var tjent med å få avgjørelsen vurdert. Ordføreren mener fortsatt at kommunens
avgjørelse om å publisere rapporten på nettsiden er en riktig avgjørelse. Han viser til at også
første delrapport i denne saken er publisert på samme måte. Han opplever Fylkesmannens
initiativ som et forsøk på avsporing.
– Rapporten er anonymisert, og jeg mener det er riktig av oss å offentliggjøre den. Jeg
oppfatter Fylkesmannens initiativ til å få rapporten fjernet som et forsøk på en avsporing i
saken, og det synes jeg ikke noe om, sier Frøland

