(Manglende) åpenhet i kommuner
kommunale selskaper - en risiko?
Johan Prestvik, Trønder
-Avisa

Eksemplene som blir brukt:
Presentasjonen er i sin helhet basert på Trønder
-Avisas artikler om (ulovlige) plan- og
byggesaker, varslinger og andre funn i Frosta kommune.

Frosta
-sakene:
Det startet med et tips om en fradelingssak i Kransarvika, ved Småland på Frosta.
Kommunen hadde gjort et administrativt vedtak i desember 2016 som noen
hyttenaboer klaget på, og som viste seg å være ulovlig
- og som ble reversert.
Vi begynte å se på saken da den lå på bordet til politikerne første gang, våren 2018.
Siden da har vi publisert om lag 30 artikler, som i realiteten har sitt utspring fra denne
saken, og som har avslørt brudd på norsk lov, dårlige rutiner på saksbehandlingen og
dårlig arbeidsmiljø i gangene på kommunehuset.

Den første saken:
Trønder-Avisa 6. april 2018
Kommunen opphevet eget vedtak
da naboer klaget til Fylkesmannen

Det kunne jo fort ha stoppet der.
Kommunen innrømmet feil og
skulle gjøre saksgangen skikkelig.

Journalistisk ryggmargsrefleks:
Nyheten ligger ikke alltid i det som sies og skrives, den
ligger ofte gjemt i det som ikke blir sagt og ikke blir
skrevet.

Holdt tilbake opplysninger i saksdokumentene
Dette visste vi:
** Det var en gravhaug i nærheten.
** Vi oppsøkte hyttetomtene, som viste seg å være ferdig planert
- uten at det forelå
byggesøknad.
** Det som imidlertid ikke ble fortalt, verken i sakspapirene eller av kommunen:
En viktig detalj var klusset over

Reaksjonene kommer
- saken får følger:

Manglende åpenhet
- risiko:
I dette tilfellet førte den manglende åpenheten (eller kunnskapen) til:
-

-

Utgraving av hyttetomter i bevaringsverdig område. Brudd på kulturminneloven.
Fylkesmann og fylkeskommune var ikke varslet
- til tross for at tomtene lå i
regulert område og at det lå innenfor 100
-metersbeltet, tett inntil en dokumentert
gravhaug.
Kommunen erkjenner at saken trolig ville blitt avverget, dersom kommunen
hadde hatt et digitalt planarkiv

Risiko ved manglende planarkiv
Manglende planarkiv er i seg selv en innskrenking av
åpenheten:
● Det gjør det vanskeligere for både
høringsinstanser og folk flest å få innsikt i
planstatus og bestemmelser for aktuelle områder.
● Det kan, som eksemplene våre viser, føre til feil
lovforståelse, feil saksgrunnlag og dermed ulovlige
vedtak.

Var det alt, eller ligger det mer gjemt her?
Kanskje kunne det være noe i de tipsene vi hadde fått tidligere om andre byggesaker
på Frosta også?
Tre uker etter den første artikkelen om hyttetomtene i Kransarvika, presenterer vi en
annen, men større byggesak: Industriområdet Vikaleiret.

Vikaleiret
-saken:
Manglende åpenhet:
Muntlig byggetillatelse- umulig å få
innsyn i, vises ikke i postjournalene.
Det ble vist til en søknad om arkeologiske
undersøkelser i sakspapirene - den ble
aldri sendt.
Byggesaken var en dispensasjonssøknad
fra en reguleringsplan som ikke omfattet
området det ble bygget på
Vann og avløp var ikke avklart ennå da vi
skrev om dette i april - tre år etter
bygginga.

Kontrollutvalget
- kommunens egen vaktbikkje
Etter at vi hadde publisert flere artikler om Kransarvika og Vikaleiret, begynte
kommunens kontrollutvalg å interessere seg for sakene.
De fikk også inn varsler på rådmannen, utløst av at en sykmeldt ansatt ble beordret på
jobb. At vi hadde begynte å dokumentere lovbrudd, styrket varslerne i troen på
endring.
Varselet besto av i alt 28 punkter, hvor det både ble listet opp eksempler på ulovlig
saksbehandling, utilbørlig oppførsel og andre brudd på arbeidsmiljøloven.
Vi søkte om innsyn i varselet. Det ble vurdert meroffentlighet
- og vi fikk delvis innsyn.

Åpenhet i folkevalgte organer
3. mai ble vi kastet på gangen da rådmannen skulle gi kontrollutvalget en redegjørelse
om de negative medieoppslagene. Rådmannen krevde at møtet ble lukket fordi han
kom til å komme med taushetsbelagte opplysninger “av personalmessig karakter”.
Etter hva vi har hørt i ettertid, en kjent taktikk for å få snakke uten uønskede tilhørere.
Møtet ble vedtatt lukket - uten videre drøfting av lovhjemmel for å lukke møtet.
I arbeidet med Vikaleiret-sakene gikk vi gjennom de fleste kommunestyremøtene og
formannskapsmøtene de tre siste årene, og fant ut at Frosta kommune lukket flere
møter uten å vise til votering/vedtak og lovhjemmel. Vi bestemte oss for å klage
kommunen inn til Sivilombudsmannen, i håp om en prinsipiell avklaring.

Sivilombudsmannen tar saken
Sivilombudsmannen bestemte seg for å dele saken i to, da det var to ulike sekretariat
knyttet til møtelukkingene:
-

Frosta kommunes administrasjon i formannskaps og kommunestyremøtene
Konsek IKS i kontrollutvalgsmøtene

Hva gir rett til å lukke et møte?
Hovedregelen i Kommuneloven er at alle møter er offentlige.
Det er mulig å gjøre unntak, men det krever klare vurderinger og vedtak.
Offentlighetslovens formål og utgangspunkt er at offentlige virksomheter åpne
er og
gjennomsiktige, for å styrkeinformasjons- og ytringsfriheten, dendemokratiske
deltakelsen,rettstrygghetenfor den enkelte,tilliten til det offentlige og kontrollen av
allmennheten.

Hva sier loven?
Konsek skrev i sin redegjørelse til Sivilombudsmannen at møtet, hvor vi ble sendt på
gangen, ble lukket med hjemmel i kommuneloven
§31.3:

“Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det
skal behandle en sak som angår en arbeidstakers
tjenstlige forhold.”

Vilkårene for lukking
Sivilombudsmannen mener det er “begrunnet tvil” om vilkårene i Kommuneloven
§
31.3 for lukking av møtet er oppfylt:
“Kontrollutvalget ba om en orientering om ‘saksbehandling, saksgang og
prosesser knyttet til plan- og byggsak’. Det fremgår ikke av de oversendte
saksdokumentene eller redegjørelsen hit, hva som utgjør informasjon av
‘personalmessig karakter’. Selv om det kan ha fremkommet opplysninger
om enkeltpersoners utførelse av deres arbeid, er det vanskelig å se at
saken, etter sin art, var en sak om en enkeltpersons tjenestemessige
forhold.”

Sivilombudsmannen konkluderer:

Risiko?
Selv om Sivilombudsmannen ba Konsek og kontrollutvalget vurdere lukkingen av
møtet på nytt (har ikke hørt noe, selv om fristen for å gi tilbakemelding til
Sivilombudsmannen var 19. desember), er det umulig å få innsyn i en orientering som
er gitt muntlig.
Sivilombudsmannen skriver:
“Saksbehandlingsreglene for lukking av møter i folkevalgte organer er ment
å sikre at spørsmålene om møteoffentlighet blir behandlet på en forsvarlig
måte. En regelorientert saksbehandling skal også ivareta hensynet til klarhet
og kontroll”

Hva så med kommunens lukking?

Sivilombudsmannen klarer ikke å konkludere noe om hvorvidt det var riktig av
kommunen å lukke sine møter, da kommunen svarer så dårlig på spørsmålene som bli
stilt.
Det er helt sant!

Sivilombudsmannen skriver:
"Ombudsmannen mener at kommunens redegjørelser hit i liten grad har
bidratt til å opplyse saken. Svarene er vage, upresise og til dels vanskelig å
forstå, og kommunen besvarer i begrenset grad de spørsmålene
ombudsmannen har stilt. (...)
De mangelfulle redegjørelsene fra kommunen gir ikke ombudsmannen
tilstrekkelig informasjon til å kunne ta stilling til om saksbehandlingsreglene
er fulgt”

Mangel på kunnskap eller
åpenhet?
Offentlighetsprinsippet, som handler om
åpenhet og innsyn, er grunnleggende
premisser i et demokrati.
Kunnskap og rolleforståelse er avgjørende for
å gjøre viktige og riktige vurderinger av
innsyn og åpenhet.

Oppsummering av Frosta
-sakene:
Trønder-Avisa har påvist flere saker med saksbehandlingsfeil og ulovlige vedtak, hvor
saksdokumenter, og tilgangen til dem, delvis har vært både dårlig(e) og vanskelig(e).
Feilene ligger ikke alltid i det som legges fram, men det som ikke legges fram.
Parallelt med våre saker kom det inn varslinger fra verneombudene, som også påviser
feil i en rekke saker, pålegg om ulovlig saksbehandling og dårlig ledelse.
Vi har fått dokumentert at lukking av møter i folkevalgte organ ikke har vært (godt
nok) hjemlet i lovverket, så Sivilombudsmannen har uttrykt “begrunnet tvil” om
hvorvidt det har vært grunnlag for å lukke.

Veien videre
Neste uke avgjøres rådmannens skjebne i de betente varslingssakene.
Trønder-Avisa har fåttutsatt innsyn i rapporten, som er en 156
-siders gjennomgang av
varslene, laget av Revisjon Midt
-Norge. Det betyr at det skal vurderes
merinnsyn når
det foreligger et vedtak i kommunestyret.

Offentlighetsloven
§ 5 (2):
«Organet kan fastsetje at det i ei bestemt sak først skal vere innsyn frå eit seinare
tidspunkt i saksførebuinga enn det som følgjer av
§§ 3 og 4, såframt det er grunn til å
tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte misvisande bilete av saka, og at
innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser.»

Terskelen for å utsette innsyn
- oger
skal være - høy
«Eit av dei grunnleggjande omsyna bak offentlegprinsippet er nettopp at det skal bli
mogleg for ålmenta å påverke avgjerdsprosessar i forvaltninga. Generelle reglar om
utsett innsyn vil svekkje dette omsynet.”
Ot.prp. 102 (2004
-2005)

“Det er dokumenta i seg sjølv som må gi eit misvisande bilete. At det er grunn til å tru
at pressa eller andre, uavhengig av innhaldet i dokumenta, vil gi ei skeiv framstilling av
saka, gir ikkje grunnlag for å nekte innsyn. Det er heller ikkje nok at dokumenta gir eit
noko ubalansert eller eit ikkje fullstendig bilete av kva saka dreier seg om. Det krevst at
dokumenta gir eit kvalifisert misvisande bilete, og det er det samla inntrykket som er
avgjerande.”
Justisdepartementets rettleiar til offentleglova

Dermed er det bare å vente i spenning ...
For siste ord i disse sakene er nok ikke sagt, uansett utfall på tirsdag.

Takk for meg

