Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Innsyn i dokumenter

Interpellasjon
Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak

Møtedato

Arkivsaknr.: 2021/540-2

Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:
Slik vi oppfatter problemstillingene du peker på, gjelder dette arkivmessige forhold hos
kommunen. Spørsmål om journalføring av dokumenter etter arkivloven med tilhørende
forskrifter, faller utenfor vår myndighet som klageinstans etter offentleglova å ta stilling til.
Etter arkivloven § 7 er det Riksarkivaren som har veilednings- og tilsynsansvaret for
arkivarbeidet hos offentlige organer.
Vi har også mottatt en henvendelse fra Sivilombudsmannen hvor de ber om å få tilsendt kopi av
alle dokumentene i klagesaken som gjelder manglende innsyn. Disse dokumentene vil bli
oversendt til Sivilombudsmannen i løpet av kort tid, og du vil motta kopi av
oversendelsesbrevet fra oss.
Med venleg helsing
Ove Midtbø
Jeg viser til tidligere interpellasjoner vedrørende misforhold angående antall brygger og
manglende oversikt over innsynsnekt vedrørende disse bryggene. Det kom fram påstand fra
Ordfører/rådmann at det kun var undertegnede som hadde bedt om innsyn ,noe som ble
korrigert av undertegnede på slutten av møte ved opplesning fra innlevert dokument.
Når det gjelder denne kirkekaien som ligger i Krokåsvågen, og i sak 2018/3168 var ferdig
dokumentert, og ble flyttet vekk til sak 2019/4079 der det fremkommer , seinest i sommer
2020, der saksbehandlerne har en annen holdning enn de dokumenterte fakta i saken.
Kan ordfører redegjøre for om statsforvalteren sin anbefaling om å kontakte riksarkivaren for
riktig oppbevaring av dokumenter er fulgt.
Kan ordfører redegjøre for hvorfor så mange innsynskrav på denne avdeling havner hos
statsforvalter, og sivilombudsmann ?

Ordfører vil gi følgende svar:

Som tidligere opplyst, så følger Askøy kommune Arkivloven. I de tilfeller hvor det forekommer
usikkerhet rundt lovens anvendelse, så henvender kommunen seg til rett forvaltningsinstans
for å søke bistand i forhold til forståelse og anvendelse i henhold til både loven og forarbeidene
til loven.
Ordfører kan ikke redegjøre for hvorfor innsynskrav havner hos statsforvalter eller
sivilombudsmannen da dette følger en rutinemessig oversendelse til forvaltningsinstans i de
tilfeller innbyggere klager på avslått innsyn. Begrunnelse for klager ligger hos den enkelte
innbygger. Fra kommunen vurderes innsyn opp mot et lovverk som gir begrensninger i innsyn.
Alle avslag på innsyn er paragrafert slik at lovgrunnlaget tydelig fremkommer til hvert avslag.

Kleppestø, 28.01.2021

Siv Høgtun
Ordfører

