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Møte dato/tid
Møtested
Medlemmer/varamedlemmer
til stede i møtet

Forfall
Andre til stede i møtet
Sekretariat
Behandlet saker

Tirsdag 13.04.2021, kl. 12.00 – 13.00
Fjernmøte via Teams
Leder: Odd Holde
Nestleder: Geir Øvrejorde Carlstrøm
Medlem: Marian Aina Melkevik
Medlem: Nils Erik Finset
Medlem: Helga Søland
Pia Rørby Ruud, jurist i Hemsedal kommune, med fullmakt fra
kommunedirektøren
Hanne Heen Wengen
13/21

DAGSORDEN:

Saksliste:
Sak 13/21






Begjæring om innsyn

Godkjenning av innkallingen og sakslisten:
Enstemmig godkjent.
Neste møte:
31.05.2021

Pia Rørby Ruud møtte med fullmakt fra kommunedirektøren, for å representere henne.

Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen, Trøimsvegen 9A - 3560 Hemsedal
E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no
Mobil: +47 91 60 51 08 / Org.nr: 917 356 246 MVA / Firma e-post: hanne@hwengen.no
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MØTEBOK
SAKSLISTE:
Sak 13/21

Begjæring om innsyn

Dokumenter:
 Undersøking. Om innsyn og prosess, datert 08.04.2021
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget mottok et brev fra kommunedirektøren «Undersøking. Om innsyn og prosess, datert
08.04.2021.
Kommunedirektøren ber bl.a. om innsyn i alle dokumentene tilhørende kontrollutvalgets planlagte undersøkelse
av helse- og omsorgssektoren.
Vurdering:
Kontrollutvalget planlegger en undersøkelse av psykososialt arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektoren på
generelt grunnlag. Viken kommunerevisjon IKS har, på bestilling fra kontrollutvalget, fremlagt et forslag til
prosjektplan, se sak 11/21.
Kontrollutvalget vil understreke at det pr. nå ikke foreligger noe varsel, som innebærer at en generell
undersøkelse, som er planlagt gjennomført, vil være nettopp generell. Det er ikke planlagt en undersøkelse som
tar utgangspunkt i konkrete hendelser eller konkrete ledere.
Kommunedirektøren ber om innsyn i alle dokumentene tilhørende kontrollutvalgets planlagte undersøkelse av
helse- og omsorgssektoren.
Kontrollutvalget har kun 2 offentlige møtebøker tilhørende saken, disse er oversendt kommunedirektøren. Samt
2 møtebøker unntatt offentlighet fra møtene 15. og 23. mars 2021.
Møtene ble gjennomført bak lukkede dører med hjemmel i kom.lovens § 11-5, 2. ledd. Jf. kom.lovens § 11-5,
bokstav a), jf. off.lova § 13, jf. forv.lova § 13.
Sakene behandlet i møtene 15. og 23. mars 2021 angikk tjenstlige forhold, i tillegg var personvernet å anse som
en tungtveiende årsak til lukking, jf. kom.lovens § 11-5, 2. ledd, jf. kom.lovens § 11-5.
Det var av tungtveiende arbeidsmiljømessig interesse å frembringe opplysninger i saken og det ville fremkomme
personopplysninger i møtet som måtte unntas offentlighet.
Forslag til vedtak:
Møtebehandling:
Kontrollutvalgsleder orienterte om brevet som ble oversendt til leder og sekretariatet 08.04.2021, samt samtale
med kommunedirektøren pr. tlf. 07.04. og et digitalt møte 12.04.2021 med kommunedirektøren, Pia R. Ruud –
jurist i Hemsedal kommune, k-utvalgsleder og k-utvalgets sekretær.
Kommunedirektøren ga uttrykk for, i brevet og ovennevnte samtaler, at hun burde hatt saken på sitt bord etter
k-utvalgets møte hvor bekymringsmeldingen fremkom. Samt fått innsyn i dokumentene i saken som er unntatt
offentlighet.
Kommunedirektøren uttrykker å være opptatt av sine ansatte og for å trygge de trenger hun informasjon, og ber
om innsyn i alle dokumenter kontrollutvalget har i saken. Eventuelt i sladdet versjon.
Pia Rørby Ruud meddelte følgende:
 Kommunedirektøren har gitt signaler om at hvis begjæringen om innsyn avslås, vil kommunedirektøren
vurdere å påklage dette til Statsforvalteren.
 Kommunedirektøren er opptatt av å vite innholdet i bekymringsmeldingen. ikke nødvendigvis å lese
selve dokumentet, men å vite hva dette dreier seg om for å kunne trygge sine ansatte.
Kommunedirektøren er også klar på at dette er en sak som burde ligge på kommunedirektørens
bord. Kommunedirektøren er usikker på hvordan man skal kategorisere det k-utvalget sier er en
bekymring (mindre alvorlig) og hvordan dette harmoniserer med den svært strenge linjen ift. innsyn for
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øverste administrative leder som k-utvalget har lagt seg på. Det kan bli nødvendig å se på om de
forvaltningsrettslige prinsippene er oppfylt.
Det legges til at undersøkelser ofte er bra og nyttig, og at undersøkelser kan være nyttig i flere ledd.

Kontrollutvalget drøftet brevet og bl.a. følgende fremkom:
 Kontrollutvalget presiserer at det ikke er et varsel som ligger til grunn for undersøkelsen.
 Kontrollutvalget har mottatt bekymringsmelding anonymt fra flere ansatte.
 Kontrollutvalget anser at trygghet for de ansatte er å kunne gi informasjon anonymt, om det er
ønskelig. Det må være trygt å ytre seg. Ber man om anonymitet og vern må det opprettholdes.
 Om k-utvalget gir innsyn sviktes de som har gitt informasjon i saken og bedt om anonymitet.
 Kommunedirektøren har ikke rett til innsyn, da kommunen ikke er part i saken. Dette er ikke en
varslersak mot kommunen, en konkret avdeling eller konkrete ansatte.
 Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren til å ha tillit til at k-utvalget har gjort veloverveide
vurderinger og beslutninger i saken.
 Ordet «alvorlig» er brukt i møtebok av 23. mars 2021, k-utvalget vil påpeke at det må være en
alvorlighetsgrad for at k-utvalget skal behandle en bekymringssak. K-utvalget bruker bevisst ikke ordet
varsel eller varslere siden dette ikke er varslingssak.
 K-utvalget setter prinsippet om anonymitet høyt og anser unntaket fra offentlighet ikke bør endres.
Å sladde dokumentene er vanskelig, da teksten som må sladdes utgjør de vesentligste delen av
dokumentene. Samt at den i gjenværende teksten vil gi et misvisende inntrykk av innholdet.
Vedtak:
Enstemmig vedtak:
Kontrollutvalget stiller seg bak brevutkastet med de justeringer som ble gjennomført i møtet.

Hemsedal, 13.04.2021

Hanne Heen Wengen (sign.)
Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal kommune

Kopi sendt:
Ordfører, kommunedirektør, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS

Møteprotokoll godkjent:
Hemsedal,

_________________________
Odd Holde
leder

_________________________
Geir Øvrejorde Carlstrøm
nestleder

__________________________
Nils Erik Finset
medlem

__________________________
Helga Søland
medlem

__________________________
Marian Aina Melkevik
medlem
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