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Sivilombudet mistenker at det foregår saksbehandling i politikerportalen, som egentlig skulle 
foregått i offentlige møter. 
 
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.  
 
Nå vifter Sivilombudet med pekefingeren. Sivilombudet mener mye tyder på at det foregår 
saksbehandling i politikerportalen.  
 
– Vi har forståelse for at det kan være ønskelig å benytte digitale verktøy i forberedelsen av 
møtene, og at portalen kan være til stor hjelp. Dersom portalen brukes slik at det også 
utveksles informasjon mellom medlemmene i organet om behandlingen av saken, vil det 
være saksbehandling. Behandling av saker i folkevalgte organer skal etter kommuneloven 
være offentlig og skje i møter, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding. 
 
Kan gjøre endringer 
Etter det sivilombudet forstår, blir forslagene i «bobla» umiddelbart synlige for de øvrige 
politikerne i portalen. Ombudet oppfatter at de kan legge inn konkurrerende forslag til 
vedtak.  
 
Så lenge medlemmenes forslag blir tilgjengelige for de andre medlemmene, er det etter 
ombudets syn mye som taler for at det foregår møtepliktig saksbehandling i «bobla». 
 
«Etter ombudets syn er det i alle fall ikke tvilsomt at det foregår møtepliktig saksbehandling 
dersom «bobla» også legger til rette for at medlemmene kan kommentere eller foreslå 
endringer i andres forslag», står det i Sivilombudets uttalelse som ble publisert tirsdag. 
 
Da må kommunen følge kravene til kunngjøring, saksliste og møteoffentlighet. 
 
Avgjørelse i blinde 
Statsforvalteren behandlet klagesaken uten å ha fått innsyn i politikerportalen. Årsaken var at 
Larvik kommune meldte at det måtte opprettes en egen bruker for å gi tilgang til systemet, og 
at det ville bli umulig å slette brukertilgangen i etterkant. 
 
Sivilombudet er kritisk til Statsforvalterens klagesaksbehandling, og mener at 
Statsforvalteren ikke oppfylte kravene til klageinstansens utrednings- og prøvingsplikt. 
 
– Slik vi ser det, har Statsforvalteren ikke oppfylt kravene om at klageinstansen skal sørge 
for at saken er tilstrekkelig opplyst og foreta en reell og selvstendig prøving av saken, sier 
Harlem. 
 
 
 

https://www.sivilombudet.no/uttalelser/innsyn-i-moteportal-for-folkevalgte-i-kommune-politikerportalen/
https://www.sivilombudet.no/uttalelser/innsyn-i-moteportal-for-folkevalgte-i-kommune-politikerportalen/


Fikk heller ikke innsyn 
Heller ikke Sivilombudet har fått innsyn i innholdet i politikerportalen. Sivilombudets uttalelse 
er derfor basert på kommunens beskrivelse av innhold og funksjon. 
 
– Vi er kjent med at flere kommuner bruker lignende verktøy i forbindelse med folkevalgte 
organers forberedelser til møter og har derfor bedt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
om å være oppmerksom på at dette kan forekomme også i andre kommuner, sier Harlem. 
 
Sivilombudet har bedt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark behandle saken på nytt innen 
20. januar. 
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