
Toppskår på åpenhetsundersøkelsen er 34,5, Øyers skår 9,5 dvs 25 under toppskår. Nedenfor 
framkommer kommunens resultat på de forskjellige spørsmålene/kontrollene (svart tekst).  
Rød tekst viser kommunedirektørens (KD) kommentarer som er en blanding av forklaring på skår og 
planlagt omlegging av praksis. 
Det er verdt å merke seg at slik KD ser det, er det ut fra ressurssituasjonen krevende å ha som 
målsetting maksimal skår på alle spørsmålene, se f.eks. spørsmål 5.  

 
 

1. Innsynskontroll 1 – Kommunedirektørens arbeidsavtale: Avslag på innsyn -3,0 (toppskår 3,0). Vi 
har ikke gitt avslag på innsyn, vi har ikke svart. Forespørselen ble videresendt til ordfører. 
Innsynskravet kom i den perioden vi hadde konstituert kommunedirektør, dette kan være en 
forklaring på hvorfor det ikke ble besvart. Det er viktig å ha en praksis der flere enn ordføreren 
får slike og tilsvarende henvendelser. Ny praksis: Kopi til formannskapssekretæren av slike 
henvendelser til ordfører. 

2. Innsynskontroll 2 – Ordfører og varaordførers godtgjøring: Avslag på innsyn -3,0 (toppskår 3,0). Vi 
har ikke gitt avslag på innsyn, vi har ikke svart. Forespørselen ble videresendt til ordfører. Det er 
viktig å ha en praksis der flere enn ordføreren får slike og tilsvarende henvendelser.  Ny praksis: 
Kopi til formannskapssekretæren av slike henvendelser til ordfører. 

3. Postjournal på nett: Ja, vanlig/mulig å bla kronologisk 1,0 = toppskår    
4. Søkefunksjon – postjournal på hjemmesida: Enkelt søk: 1,0 (topp = 2,0). Vi har tatt opp med 

leverandøren manglende funksjonalitet og satser på forbedring etter hvert.  
5. Har kommunens postjournal fulltekstdokumenter på nett ? Svar: De fleste dokumenter, både 

inn- og utgående: 2,0 = toppskår. Her har vi svart feil, det er ikke tilgang til fulltekstdokumenter 
via postjournalen i dag. Dette vil være svært ressurskrevende å innføre, alle inngående og 
utgående dokumenter må sjekkes. Med den ressurssituasjonen vi har i dag er KD skeptisk til å 
innføre dette tiltaket nå.  

6. Har kommunens nettsider kontaktinformasjon til kommunens politikere ? Svar: Både e-

postadresse og telefonnummer: 2,0 = toppskår    
7. Har kommunen byggesaks-systemet sitt på nett: Nei = 0 (toppskår = 2,0). Vi tar snart i bruk et 

nytt saksbehandlingssystem, eByggesak. For å gjøre dette tilgjengelig på nett trenger vi mer 
programvare.    

8. Gir kommunens nettsider informasjon om innsynsretten etter offentleglova ? Svar «Loven er 
omtalt»: 0,5 (toppskår = 1,5). Denne informasjonen sørger vi for at blir lagt ut på hjemmesida 
med det første.   

9. Er politiske saksdokumenter tilgjengelige i fulltekst på kommunens nettsider ? Ja = 1,0 =toppskår 

   
10. Er kommunens politikere og/eller ansatte registret i styrevervregisteret ? Ja, begge kategorier = 

1,0 = toppskår    
11. Er styremedlemmer og ansatte i kommunale foretak/selskaper (50 % eierandel eller mer) 

registrert i styrevervregisteret ? Svar «De fleste foretakene/selskapene», skår 1,0 (toppskår 2,0) 
Har ingen kommunale foretak/selskaper med 50 % eierandel eller mer, ergo svaret er feil, vi 
skulle ikke vært trukket for dette. Det vises for øvrig til kommunens eierpolitikk 2016 – 2019 (K-
sak 72/16) punkt 5.5 «Forventninger til styret», underpunkt 7: «Styremedlemmene registrerer 
vervet på www.styrevervregisteret.no».  

12. Tidsspenn for postjournal på nett. Svar 3 – 5 mndr, -3,0 (toppskår 1,0 = ingen tidsbegrensning). 
Kommunedirektøren vil vurdere å endre tidsbegrensningen (utvide). I den forbindelse vil det 
blant annet bli foretatt en avveining mellom kravene i offentleglova og GDPR-bestemmelsene. 
Dette har sammenheng med muligheten for å kunne sammenstille persondata over tid. 

13. Har kommunen retningslinjer/frister som sikrer rask publisering i postliste ? Ja = 0 = toppskår    
14. Gjennomsnittlig antall virkedager mellom journalføring og publisering av postliste. Svar 1 – 2 

virkedager = 2,0 = toppskår    

http://www.styrevervregisteret.no/


15. Journalføres organinterne dokumenter i kommunens offentlige postliste ? Svar: «Ja, noen»: 1,0 
(toppskår 2,0). Det er et ressursspørsmål (tid og kompetanse) hvorvidt vi bør utvide antall 
organinterne dokumenter som journalføres.  

16. Legges politiske dokumenter ut på nett ? Svar «Legges ut», 1,0 = toppskår    
17. Når legges politiske dokumenter ut på nett ? Svar «Samtidig med utsendelse til politikerne, 

senest innen 2 døgn»: 1,0 = toppskår    
18. Hvor fort legges protokollen fra politiske møter ut på nett ? Svar «1 – 2 dager etter møtet»: 1,0 = 

toppskår    
19. Legges ettersendte politiske dokumenter ut på nett samtidig med at de tilgjengeliggjøres for 

politikerne, eller senest innen 2 døgn etter: Ja = 1,0 = toppskår    
20. Har kommunen retningslinjer/frister for hvor fort nettpublisering av politiske dokumenter skal 

skje ? Ja = toppskår    
21. Journalføres SMS-er ? Nei = 0,0 (toppskår = 1,0). Vi journalfører noen. Vi burde sannsynligvis 

journalføre flere SMS-er, typisk SMS-er som har betydning i et sakskompleks. 
22. Er kommunale foretak/selskaper inkludert i kommunens postliste ? Svar: «Nei, ingen», 0,0 

(toppskår 2,0) Vi har ikke kommunale foretak. Vi tolker det slik at selskaper i dette spørsmålet 
også gjelder selskaper der kommunen har mindre enn 50 % eierandel. Her kan det etableres en 
løsning som henter inn selskapenes postlister, eventuelt ha en link på hjemmesida til selskapenes 
postlister. Det er naturlig å avklare en eventuell slik ordning i forbindelse med revidering av 
eierpolitikken.   

23. Fører og publiserer kommunale foretak egen postliste på nett ? Svar: «Ja, alle», 2,0 = toppskår 😊 
– svart riktig ut fra at vi ikke har kommunale foretak (manglende svaralternativ). 

 
 


