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Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ville ikke gjøre om på innsynsnekt i Larviks 
politikerportal. Nå tar Sivilombudet fram pekefingeren. 
 
I desember ga Sivilombudet marsjordre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Ombudet 
mente Statsforvalteren hadde gjort en feilvurdering da embetet opprettholdt Larvik 
kommunes avslag på innsyn i politikerportalen «bobla». 
 
På tross av Sivilombudets uttalelse, valgte Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på ny å 
opprettholde kommunens avslag på innsyn.  
 
Må ta ny runde 
Statsforvalteren la til grunn at Sivilombudet ikke hadde funnet feil ved deres vurdering om at 
forslagene i «bobla» ikke var ferdigstilte dokumenter.  
 
«Ombudet har vanskelig for å se at uttalelsen kan forstås slik», heter det i en ny uttalelse fra 
Sivilombudet.  
 
Nå ber Sivilombudet Statsforvalteren om å behandle innsynskravet på nytt innen 24. mars. 
 
Dette er saken 
Larvik kommune benytter en nettløsning kalt «politikerportalen» til forberedelse av møter i 
folkevalgte organer. Denne løsningen har en funksjon, «bobla», der det i forkant av møter 
sendes inn skriftlige forslag til vedtak. 
 
Østlands-Posten krevde innsyn i «bobla» i politikerportalen, men fikk avslag. Larvik 
kommune mente at forslagene i «bobla» ikke kan regnes som «ferdigstilte» dokumenter før 
det eventuelt blir votert over dem i møtet, fordi de folkevalgte fram til da har anledning til å 
framsette, trekke og endre forslagene. 
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark opprettholdt avslaget – og fikk påpakning av 
Sivilombudet. 
 
Kan kreve innsyn 
Nå presiserer Sivilombudet på nytt at et forslag som er lagt inn «bobla» er et ferdigstilt 
dokument, og dermed et «saksdokument», idet det blir synlig for de øvrige medlemmene av 
det folkevalgte organet. Og at det dermed kan kreves innsyn i dem. 
 
Ombudet tar ikke stilling til om dokumentene i «bobla» kan anses som organinterne.  
 
«Dersom Statsforvalteren her «kan» gjøre unntak etter offentleglova § 14, er det uansett 
vanskelig å se saklige grunner for at det her skal gis mindre merinnsyn etter offentleglova § 
11 enn hva som skal være offentlig i medhold av møteoffentlighetsprinsippet i 
kommuneloven § 11-5», skriver ombudet i sin nye uttalelse. 
 
 
 
Les Sivilombudets uttalelse her 
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