Kan jeg få utlevert rådmannens powerpoint-presentasjon?
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For å informere politikerne i kommunestyret bruker rådmannen ulike presentasjoner. Er disse
presentasjonene saksdokumenter?
SPØRSMÅL: For en tid tilbake la kommunalsjefene og kommunedirektøren fram foreløpige
budsjett-tall. Det er vanlig at de da bruker presentasjoner. Kan pressen kreve å få disse
utlevert?
SVAR: Spørsmålet her er hvilken status slike presentasjoner skal anses å ha i den
kommunale saksbehandlingen. Er dette en del av en muntlig orientering i møtet, eller er det
saksdokumenter? Jeg mener det siste må være riktig. Administrasjonen har her laget
dokumenter med viktig informasjon til de folkevalgte, må da ha plikt til å gjøre disse
tilgjengelig både for disse og for allmennheten.
For kommunestyret følger dette forutsetningsvis av bestemmelsen i kommuneloven § 11–
3 første avsnitt om at «dokumentene i saken» skal følge innkallingen til kommunestyret. I
dette ligger at informasjon til kommunestyret om saker som skal behandles her, som
alminnelig regel skal gis i skriftlig form, både for klarhets skyld og for eventuelle senere
reaksjoner, jf. bestemmelsene i § 14–5 om kommunedirektørens plikt til å rapportere til
kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt med årsbudsjettet, og
kommunestyrets plikt til å endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav
om balanse.
For allmennheten følger kravet om innsyn av at slike presentasjoner må anses som
«dokument» etter definisjonen i offentleglova § 4 første avsnitt – «ei logisk avgrensa
informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning,
overføring eller liknande», og dermed også et «saksdokument» etter samme bestemmelses
andre avsnitt – «dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som
organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet».
Når presentasjonen legges fram for kommunestyret i møtet på denne måten, mister den sin
karakter av internt saksdokument i administrasjonen som kan unntas fra innsyn,
se offentleglova § 16 første avsnitt, bokstav a, der det fremgår at unntaket for interne
arbeidsdokumenter i §14 ikke gjelder «saksframlegg med vedlegg til eit kommunalt eller
fylkeskommunalt folkevalt organ».

