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Representanten ønsker i interpellasjonen, slik jeg leser den, å legge fokus 

på hvordan kommunen fremstår med tanke på innsyn og åpenhet. Det er 

alltid nyttig og ha oppmerksomhet rettet mot dette.  

Temaene i interpellasjonen dreier seg om innsyn i postlister, overholdelse 

av tidsfrister vedrørende dette, registrering i styrevervregisteret, og 

avslutter med spørsmålet: “Hva kan kommunen gjøre for å få det til?” 

 Med det spørsmålet forstår jeg det slik at representanten spør hvordan vi 

kan bli bedre på de nevnte områdene, og vil svare i tråd med det. 

Innsyn i kommunal kommunikasjon og saksbehandling er en rettighet alle 

har, en viktig del av vår virksomhet må alltid være å sørge for at det er 

tilgjengelig hvordan kommunen jobber, hvem vi er i dialog med og hvilken 

dokumentasjon som foreligger med mer. Eventuell unntakelse fra innsyn 

skal begrunnes i lov, og håndteres i tråd med lovverket. Eventuelle avvik 

skal rapporteres. 

Det er jevnlig forespørsler om innsyn, fra innbyggere, fra lokalmedia, 

angående saker som vurderes for rettsvesen, og det kommer også 

anonyme forespørsler. Forespørslene varierer i både innhold og omfang, 

fra enkle opplysninger til forespørsler om hele sakskompleks. Vi benytter 

pr i dag et sak- og arkivsystem som krever betydelig manuell innsats i 

form av søking i arkiv, utskrift, scanning og videre sending. Det innebærer 

at innsyn er krevende både for den som etterspør og den som fra vår side 

utfører.  

Undertegndede har fra tid til annen reflektert over det faktum at Navn 

Navnesen skal prioriteres på lik linje med journalister, advokater, 

innbyggere, ansatte og folkevalgte, men det er nå slik, og vi får forholde 

oss det.  

Vårt sak- og arkivsystem er pr i dag ESA, som nå i mars erstattes med 

ACOS krever som sagt mye manuell involvering. Det er ikke slik vi vil ha 

det. Manuelle operasjoner som kan digitaliseres er jo en av de viktige 

grunnene til at vi har etablert Polarsky, nettopp for å kunne velge 

virkemiddel som gir bedre flyt, mindre manuelt arbeid, og dermed 

kjappere leveranser. Tastetrykk vil erstatte utskrift, scanning og e-

postsending videre.  

Salangen kommune har med rette hatt lokalavisas oppmerksomhet rett 

mot seg med tanke på postjournaloppdatering og oversittelse av frister. 

Sammenhengen mellom den situasjonen som har vært krevende og der vi 



ikke har vært gode nok, og de valgene vi har tatt med tanke på å velge et 

bedre og mer effektivt system, er også behørig beskrevet til de som har 

bedt om en forklaring. Det var sendt ut informasjon til lokalavisa på 

forespørsel, i desember, og denne forklarte på hvilken måte Salangen 

kommune nå jobber for å ha system og rutine for å være innenfor 

tidsfristene. Men innsyn har vært gitt, etter de forespørslene som har 

kommet.  

 

I en midlertidig periode, mens nytt sak- og arkivsystem innføres, er det 

også forsterket med personell på merkantil blant annet for å redusere 

ulempen for media, innbyggere, og andre som søker informasjon fra 

Salangen kommune. 

De ansatte på servicetorget i administrasjonen er under opplæring, og 

jobber samtidig med å sikre best mulige og mest mulig effektive løsninger 

når vi nå går over til Acos. Saksbehandlerne rundt om i kommunens 

enheter skal også ha opplæring, og slik vil vi sammen bidra til å få god 

flyt i dokumenthåndtering og dermed kunne fremstå mer tilgjengelige for 

innsyn og i praksis i levere bedre. 

Kvalitetssikring av det som legges offentlig ut vil også kunne bli bedre, da 

det kan benyttes digitale virkemidler som reduserer risiko for feil. 

Det er ingenting som er registrert i postjournal som fjernes fra 

postjournal, men dersom det er tidsrommet postlisten det ligger ute på 

nettsiden representanten viser til, så er det riktig at det ligger ute på 

nettsiden i 3 måneder. Det er standardperioden som Custom publish 

opererer med. Custom publish leverer nettsiden vår, samt stort sett alle 

kommunale nettsider i landet. Variasjonen blant kommunene er 3-6 mnd. 

Det er likevel ikke noe problem å få innsyn i eldre dokumenter. Saker 

behandlet i folkevalgte organ liger lett tilgjengelige på nettsiden vår, både 

saklister, dokumenter il tilknytning til sakene og endelig protokoll. 

Webansvarlig innhenter informasjon om mulighetene til evt lengre 

tidsperioder. 

Administrasjonssjefen har også flere ganger understreket at utarbeidelsen 

av en arkivplan er avgjørende for god nok håndtering av våre data. 

Så litt om Styrevervregisteret. Kommunen har fatte vedtak om at ansatte 

og folkevalgte skulle slutte seg til dette. Vedtak ble oversendt i tråd med 

prosedyre, og kommunens kontaktperson for styrevervregisteret fikk 

varsel 22.01 i år, med beskjed om at nå hadde det blitt gjort en import av 

opplysninger fra Brønnøysundregistrene slik at opplysningene er kommet 

inn. Deretter vil det gå ut et varsel til alle ledere og folkevalgte. 



Folkevalgte kan også selv legge inn styreverv i registereret, samt redigere 

opplysningene om seg selv. Kommunen skal ikke legge inn verv for de 

folkevalgte. Styreverv vil jeg oppfordre alle til å registrere, de som har 

det, det inngir tillit både til den enkelte og til det folkevalgte organset som 

sådan. Tillit er viktig for godt samspill med ansatte, næringsliv,øvrige 

innbyggere og andre som bryr seg om det som skjer i Salangen.  

Det har skjedd mye siden april 2018, da denne indeksen som 

representanten viser til ble presentert. Mye er svært godt arbeid fra våre 

merkantilt ansatte og vår administrative ledelse. Grunnlaget er lagt 

gjennom viktige politiske vedtak knyttet til videre arbeid med IKT-

plattform og derav nye muligheter for valg av systemer og tekniske 

løsninger.  

Undertengede vil hevde at den jobben vi sammen har gjort politisk, som 

gjøres administrativ og som våre merkantilt ansatte står i i hverdagen, vil 

føre oss et godt stykke av gårde.  

Sak- og arkivsystemet blir som tidligere beskrevet innført i mars –april, og 

det jobbes intensivt med tilpasning, overføring av materiale og opplæring 

slik at vi får utnyttet best mulig potensialet i dette redskapet. Dersom det 

gjenstår utfordringer på informasjonsflyten, må vi håndtere dette med 

utgangspunkt i ny kunnskap når ACOS er kommet i arbeid.  

 

Forbrukerrådets test som ble kunngjort i forrige uke, viser at vi jevnt over 

kommuniserer godt med våre innbyggere. Men i rekken av 

«konkurranser» vi ikke vet vi deltar i vil det alltid være 

forbedringsområder.  

 

Med tanke på det som er hovedtemaet i interpellasjonen, nemlig 

tilrettelegging for innsyn og åpenhet, anser jeg at vi har gjort gode og 

fremtidsrettede valg, og at det arbeidet som gjøres nå vil være viktig og 

avgjørende for hvordan kommunenes saksbehandling og dokumentasjon 

fremstår.  

Men det er åpenbart at det å dyrke en kultur for åpenhet, og et genuint 

ønske om å gjøre informasjon tilgjengelig det avhenger av hver og en av 

oss, folkevalgte og ansatte.  

I arbeidet med å etablere et nytt system vil de holdningene vi 

menneskene i organisasjonen representerer, og den imøtekommenheten 

vi viser, overfor de som ønsker innsyn og dokumentasjon være 

avgjørende. Det er krevende å manuelt svare ut alle forespørsler som 

Kommentert [BB1]: Her er det veldig fokus på tekniske 
løsninger. 
 
Min opplevelse, etter å ha jobbet snart 2 år i kommunen, er 
at det også handler om holdning/kultur rundt åpenhet. Det 
virker som om noen tenker at det bør settes hindringer for å 
kunne hente åpen og offentlig informasjon. Jeg ser slike 
symptomer i arbeidet med innsynsløsningen i Acos. 
 
Kanskje vi bør jobbe vel så mye med kulturen som med de 
tekniske løsningene? 



kommer, og med bedre tekniske løsninger vil det være vår evne og vilje til 

å ta i bruk disse som er nøkkelen til å lykkes.  

 

Det arbeidet som nå gjøres av og med menneskene som skal operere 

systemene blir dermed det aller viktigste. 

Jeg vil med dette anse svar som avgitt, og takker for muligheten til å 

belyse et tema som er viktig for mange, både i kommuneorganisasjonen 

og alle som forholder seg til oss.  

 

Sigrun Wiggen Prestbakmo 

Ordfører  

 

 

 

 

 

 

 

 


