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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurdering og oversender saken til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomgå informasjonen i 
saksfremlegget på nytt og sladde taushetsbelagt informasjon.   

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å innføre tiltak for å styrke de ansattes 
bevissthet om hva som regnes som taushetsbelagt informasjon.  

 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 09.02.2023 (sak 07/23) ble det stilt spørsmål ved om informasjonen i 
saksfremlegget til kommunestyrets sak RS 01/2023 (formannskapets sak PS 2/2023) 
egentlig burde vært lagt ut åpent på kommunens hjemmeside.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet gjennomgår sakspapirene og ser på om 
dokumentene inneholder informasjon som burde vært unntatt offentlighet til neste møte. 
 
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat har gjennomgått dokumentene i den nevnte saken. Sekretariatet 
er av den oppfatning at saksdokumentene inneholder visse opplysninger som skulle vært 
unntatt offentlighet etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Dokumentene inneholder 
blant annet opplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold og sykehistorie. Ifølge 
forarbeidene til forvaltningsloven (se bl.a Ot.prp. nr.3 (1976-1977) punkt 3.2.2) regnes slike 
opplysninger som “noens personlige forhold”. Etter sekretariatets vurdering skulle derfor 
disse opplysningene i dokumentene ha vært sladdet før de ble lagt ut offentlig på 
kommunens hjemmeside.   
 
En annen side av saken er at når offentlige organer skal behandle opplysninger som er 
underlagt taushetsbelagt informasjon så skal møtet lukkes jf. kommuneloven § 11-5 annet 
ledd. Slik sekretariatet ser det skulle derfor møtet i formannskapet ha vært lukket under 
behandlingen av saken for den delen av saken som omhandler taushetsbelagte 
opplysninger, det samme i kommunestyret dersom referatsaken ble diskutert i møtet. 
Sekretariatet er likevel av den oppfatning at de nevnte opplysningene strengt tatt heller ikke 
hadde vært nødvendig å ta med for å behandle saken.  
 
Dokumentene det er snakk om er et saksfremlegg til sak PS 2/23 i formannskapets møte 
17.01.2023, som også ble lagt ved som referatsak i kommunestyrets møte 30.01.2023. På 
grunn av opplysninger i saksfremlegget legges ikke dokumentene med som vedlegg til 
kontrollutvalgets sak. Dokumentene vil imidlertid bli delt ut i møtet dersom 
utvalgsmedlemmene ønsker å se de. Dersom kontrollutvalget finner det nødvendig å 
diskutere de taushetsbelagte opplysningene må i så fall kontrollutvalgets møte lukkes, jf. 
kommuneloven § 11-5 annet ledd.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende saken til kommunestyret 
med forslag om at administrasjonen må følge opp saken videre.  
 
 


