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Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering 
 
Vedlegg 
VS:  Kommunens postliste - dokumenttilgjengelighet på postliste  i nytt 
saksbehandlingssystem 
 
Saksopplysninger 
Sekretariatet viser til henvendelse og svar, jfr. vedlegg.  
Kommunene i Indre Namdal gikk over til nytt saksbehandlingssystem 1. juni. I det gamle 
postlistesystemet lå dokumenter som var offentlige, tilgjengelig som PDF. I det nye systemet 
må en be om konkret innsyn, selv om dokumentene er offentlige etter loven. Med bakgrunn i 
henvendelse fra kontrollutvalgets leder m.v. rettet sekretariatet følgende spørsmål til 
kommunedirektøren: 
 
Har kommunestyret evt. tatt en slik bestemmelse og når,  eller dette bestemt administrativt 
ved innføringen av nytt saksbehandlingssystem og evt. begrunnelse for mindre 
tilgjengelighet? 
 
Kommunedirektøren gir i hovedtrekk følgende svar: 
 «I forbindelse med innføring av et slik system er det svært mye som skal på plass. Det vil 
stort sett alltid være innføringsutfordringer, så også denne gangen.  
 
Det er ikke er lovpålagt for en kommune å ha fullpublisering av alle dokumenter. Det er lov å 
ha som valg at du må bestille dokumenter du ønsker. Vi har imidlertid valgt å ha full 
publisering av alle dokumenter.  
 
Grunnen til at det ikke tilgjengelig nå er:  

·          Vi har ikke hatt kapasitet til å journalføre og sjekke postlisten fullstendig denne 
uken. Både pga. at det har vært andre påkrevde oppgaver, men også fordi Elements 
har hatt mye nedetid. 
·          Det ligger en forsinkelse i når dokumentet kommer ut - av sikkerhetsmessige 
grunner slik at vi har tid til å korrigere om det er noe som er feil i journalposter.  
·          Vi har en ekstra sikkerhetssjekk i starten - for alle journalposter - mens vi gjør 
oss kjent med og kan være helt trygg på at vi ikke slipper ut noe som ikke skal slippe 
ut.  

 
Dette vil bli bedre og bedre etter hver - og vi skal fortsette vår fullpublisering også fremover.  
Beklager at det er slik - vi gjør vårt beste for å komme i en normalsituasjon så raskt som 
mulig»  
 
Vurdering 
Sekretariatet viser til kommunedirektørens svar på henvendelsen og anbefaler at 
informasjonen tas til orientering.  
 
 
 



 


