
Til kommunestyret i Røros 
 
 

Rutiner	  for	  offentlige	  postlister	  i	  Røros	  kommune	  
 
 
Kontrollutvalget har i møte 21.mars og 9. mai drøftet rutiner for postlister i kommunen vår. 
Medlemmer fra kontrollutvalget deltok på konferanse på Gardermoen tidligere i vinter og fikk en 
bred innsikt i betydningen av åpenhet i forvaltningen, dette for demokratiet og i særlig grad for å 
forebygge korrupsjon, slik vi på beklagelig vis i det siste har sett flere saker av også i norske 
kommuner. Betydningen av at både folkevalgte og befolkningen kan følge med på hva som til 
enhver tid er til behandling i kommunal organer, er en stor fordel for alle impliserte parter når det 
gjelder likebehandling og kommunal forvaltning. 
 
Forvaltningslovene fordrer at kommunens postlister er åpent tilgjengelig. Røros kommune har sin 
offentlige postliste tilgjengelig på de nye nettsidene. Imidlertid er det bare overskrifter med 
avsender og mottaker som er tilgjengelig. Det må forespørres om spesifikt innsyn i det aktuelle 
dokumentet for å kunne lese korrespondansen. Hvis vi ser på tilsvarende rutiner fra kommunene 
Oppdal og Trondheim, så ligger den listeførte korrespondansen tilgjengelig på samme nettsiden i 
pdf-format, så fremt dokumentet er vurdert som offentlig.  
 
Eksempler:  
http://93.89.112.77/eInnsyn/registryentry    for Oppdal 
http://innsyn.trondheim.kommune.no/?date=2017-01-20&page=4     for Trondheim 
 
Slik rutinen synes å virke i Røros, vil dokumenter som er offentlige ikke være tilgjengelige uten 
at det foretas en ekstra runde med søknad om innsyn og påfølgende vurdering fra 
administrasjonen. Etter utvalgets syn er dette en uhjemlet ekstra terskel for å begrense innsyn og 
merarbeid for administrasjonen. Kontrollutvalget mener også at det ikke er behov for at 
vedkommende som ønsker innsyn i dokumenter som er offentlige, trenger å identifisere seg 
overfor administrasjonen. 
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret fastsette nye retningslinjer for offentliggjøring av 
postjournal og korrespondanse og vil anbefale slik praksis som nevnt i eksemplene over. 
 
  
Røros 9. mai 2017 
 
 
Ole Jørgen Kjellmark 
Leder for kontrollutvalget 
	  




