Bruker to måneder på innsynsbegjæringer – må tåle kritikk
av Sivilombudet
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Trondheim kommune bruker rundt to måneder på å behandle innsynskrav. Sivilombudet
betegner det som uakseptabelt lang tid.
– Vi etterstreber å følge gjeldende lovverk også på dette området, men den sterke økningen i
innsynsforespørsler gjør dessverre at vi har kommet litt på etterskudd. Vi tar derfor kritikken
fra Sivilombudet alvorlig, uttaler fungerende organisasjonsdirektør Olaf Løberg i Trondheim.
«Uakseptabel lang»
På generelt grunnlag og av eget tiltak har Sivilombudet undersøkt saksbehandlingstiden i
innsynssaker i Trondheim kommune. I undersøkelsen orienterte kommunen om at de over tid
hadde observert en økning i antall innsynsforespørsler, og at pandemien og etableringen av
nettavisen Nidaros i Trondheim er viktige årsaker til dette.
Kommunen opplyste i juli at de hadde 415 ubehandlede innsynskrav, og at normal
behandlingstid på innsynskrav var omtrent to måneder.
«En normal saksbehandlingstid av innsynskrav på cirka to måneder er uakseptabel lang, og
bidrar til uthuling av offentlighetsprinsippet og hensynene offentleglova er ment å
ivareta», skriver Sivilombudet i sin uttalelse.
Sivilombudet har i tidligere uttalelser lagt til grunn at de fleste innsynskrav bør kunne
behandles innen én til tre arbeidsdager, men at det i enkelte tilfeller kan ta lenger tid.
Ombudet peker på hva som kommer fram i en NOU fra 2003.
«Her fremgår det at en saksbehandlingstid som overstiger åtte virkedager, normalt vil måtte
regnes som uakseptabel lang», skriver ombudet.
«Ingen ekstraordinær situasjon»
Ombudet peker på at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte eller økt
saksantall, ikke kan gi generelt grunnlag for å godta lengre saksbehandling enn lovens krav.
«Det pålegger kommunen å sørge for å organisere seg på en slik måte, eller eventuelt tilføre
tilstrekkelige ressurser, slik at innsynsbegjæringene blir behandlet i tråd med gjeldende krav
til saksbehandlingstiden», skriver Sivilombudet.
Ombudet viser til at det er grunn til å ha forståelse for at en plutselig økning i saksmengden
kan skape problemer med tanke på overholdelse av frister i en overgangsperiode, men at
kommunen plikter å sørge for at lovens krav oppfylles.
«Kommunen kan heller ikke i dag sies å være i en ekstraordinær eller uventet situasjon.
Kommunen har hatt 1,5 år på å tilpasse seg endringer i antall innsynskrav og kompleksiteten
i disse siden etableringen av den nye nettavisen Nidaros og utbruddet av covid-19pandemien», skriver Sivilombudet.
Ikke tilstrekkelige tiltak
Ut ifra svarene fra Trondheim kommune tolker Sivilombudet det slik at ingen innkomne
innsynskrav behandles i tråd med saksbehandlingskravene i offentlighetsloven, og at dette
tilsynelatende har pågått i lang tid.

Kommunen har vist til at det er satt av årsverk til et innsynsprosjekt, og at kommunen skal
forsterke innsynsgruppen med en ny stilling fra neste år. Sivilombudet kan ikke se at dette
har gitt noen umiddelbar effekt.
«Det er vanskelig å se at de tiltakene kommunen har beskrevet vil kunne få tilstrekkelig
effekt før en stund fram i tid. Ombudet ber på denne bakgrunn kommunen om å vurdere
iverksettelse av ytterligere tiltak for å få ned saksbehandlingstiden, også på kort sikt», skriver
ombudet.
Sivilombudet ber om tilbakemelding på utvikling i saken og oppdatert informasjon om
saksbehandlingstiden innen midten av oktober.

