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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannen ved personvernombudets redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Offentliggjøring av navn på barn i vedlegg til sak i Heim kommune 
Offentliggjøring av navn på barn i vedlegg til sak i Heim kommune_Sladdet innhold 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse i forbindelse med offentliggjøring av navn på barn i 
vedlegg til sak saksbehandlet i folkevalgte organer.  
I henvendelsen, se vedlegg, anføres det at det i [Vedlegget nevner navn på barnet og hans 
opplevelse av SFO, og navn på SFO-lærere og en vurdering av deres innsats.]  
Videre at: [Dokumentet ligger åpent på Heim kommunes hjemmeside.] [Samme vedlegg er 
lagt ved møtet i Kommunestyret 25.06.2020 og møtet i Kommunestyret 03.09.2020. Jeg 
informerte kommunen om avviket på alle tre møtene.] 
Sekretariatet oversendte henvendelsen til rådmann, som gitt kontrollutvalget tilbakemelding, 
se vedlegg. 
Rådmannen ved personvernombuet har blant annet anført: 

• Navn på barn, foreldre og ansatte er ikke opplysninger som automatisk er underlagt 
taushetsplikt.  Når det gjelder barnets følelser knyttet til enkeltansatte og til 
opplevelser med SFO-tjenesten, er dette noe som kan være gjenstand for vurdering 
om hvorvidt dette er å regne som personlige forhold, og dertil burde vært vurdert 
som taushetsbelagte opplysninger. 

• Heim kommune vil for ettertiden styrke informasjon om hvordan innsendte 
opplysninger vil bli behandlet. I tillegg vil kommunen sørge for at innsendte innspill 
som omhandler barn i størst mulig grad blir anonymiserte i saksfremleggene. 

Vurdering 
Sekretariatet merker seg at det ble gitt tilbakemelding om avvikene ved flere anledninger 
uten at dette ble rettet opp i. 
Sekretariatet er enig i personvernombudets vurdering og merker seg personvernombudets 
konklusjoner. Sekretariatet vil fremheve det  personvernombudet har skrevet i første 
kulepunkt, se uthevet skrift (min utheving). Videre er personvernombudets vurdering gjengitt i 
andre kulepunkt, viktig å merke seg for øvrige saksbehandlere og arkivtjenesten for 
fremtiden. 
Konklusjon 
Kontrollutvalget kan ta saken til orientering. 
 
 


