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Offentlighet i Ås  kommune - status  
 
Saksbehandler: Rita Lynghaug Saksnr.: 22/02463-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering 
 

Ås, 20.10.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes  
Kommunedirektør HR-sjef  

  
 

Avgjørelsesmyndighet:  

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap  
Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Arkivet 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 

Ås kommune skal som et offentlig organ være åpen for innsyn, slik at omverden 
får se hvordan kommunen drives og hvordan beslutninger tas.  

 
Formålet med offentlegloven følger av § 1 Formål 
«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og 
gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske 
deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå 
ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.» 

 
Offentlighet og innsyn er regulert gjennom flere lover som grunnloven, 
offentlighetsloven, forvaltningsloven, kommuneloven og arkivloven. Offentlighet 

praktiseres ved at omverden får tilgang til postlister og politiske møter på nett. I 
tillegg har man også partsinnsyn i forhold til klientsaker. Områder med i 
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hovedsak taushetsbelagt informasjon som for eksempel barnevern og nav 
fremkommer ikke av postlisten.  Enhver kan be om innsyn i kommunens 

dokumenter. Kommunen får innsynskrav både fra media og privatpersoner. 
Enkle innsynsforespørsler besvares innen en til tre dager. Er det opplysninger 
som er unntatt offentlighet vil saksbehandler vurdere innsynet i forhold til 

meroffentlighet og taushetsplikt. Inneholder dokumentet taushetsbelagt 
informasjon vil det normalt sett bli gitt delvis innsyn, og identifiserende 

opplysninger vil bli sladdet.  
 
Ås kommune har hatt fokus på å ivareta taushetsbelagt informasjon og 

personvern og har derfor hatt en restriktiv praktisk for postlister som i første 
omgang lå ute i 3-4 måneder. Kravet til økt offentlighet fra omverden til 

offentlige organer er stort, og kommuner blir blant annet sammenlignet i 
åpenhetsbarometeret som er en undersøkelse fra kommunal rapport og Pressens 

offentlighetsutvalg. Kommunen jobber med å øke innsyn og offentlighet på en 
forsvarlig måte som også ivaretar taushetsbelagt informasjon.  
 

Forbedringer som nå er innført: 
 Liggetiden for postlisten er utvidet. Postlisten ligger ute et år fra eldste 

dato 01.01.2022, fremfor 3-4 måneder tidligere  
 Bedre informasjon på hjemmesiden om offentleglova og lenke til 

rettlederen for denne 

 Det er forbedret søketips for postlisten  
Nevnte tiltak har gjort at Ås har klatret 136 plasser opp på 

Åpenhetsbarometeret, opp til 192. plass nasjonalt og for Viken er vi midt på 
listen på 27. plass av 51. Åpenhetsbarometeret har igjen testet oss på svartid på 
innsynsbegjæring, og vi har svart raskt innen 2-3 dager. 

 
 

Videre satsingsområder for åpenhet og innsyn i kommunen fremover:  
Prosjekt på å legge sak/arkiv løsningen i sky er under arbeid. Forventet oppstart 
pr nå er 4.1.2023. Fordeler med skyløsning: 

o økt digital sikkerhet 
o integrasjon mot Microsoft 365 

o integrasjon med esignering   
o ny innsynsløsning utad og ny innsynsmodul for saksbehandlerne  

 

- Fulltekstpublisering av dokumenter/filer på postlisten for arkivdelene 
oppmåling, regulering, bygg og plan og kommunalteknikk (senest innen 

01.04.2023) 
- Oppstart av publisering av tidligere byggesaker via tjenesten Doctorg. 

Dette vil si at publikum skal få digital tilgang til byggesaksarkivet tilbake i 

tid og frem til 2013. Det sees også på løsninger for tilgang til 
byggesaksarkivet mellom 2013 og frem til vi starter å publisere filene for 

dette, ref forrige punkt.  
- Økt dokumentfangst til sak/arkiv. Dette ser vi på gjennom økt opplæring 

for saksbehandlerne når det gjelder lovverk innenfor arkivering og 

offentlighet og bruk av sak/arkiv systemet. Kommunene i StorFollo har 
gått til anskaffelse av KS læring som er en læringsplattform hvor man kan 

legge til rette for pedagogisk opplæring av ansatte med kontrollspørsmål 
og tester.  
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Kommunen har samme utfordringer som annen offentlig forvaltning når det 
gjelder offentlighet og innsyn. Arkivverket er en pådriver her med visjon om 

automatisk arkivering.  Det er også meldt inn prosjekt til StorFolloIKT om 
robotisering/automatisering på likelydende prosesser innenfor arkiv og 
saksbehandling, forventet oppstart 2024. Vi kan se for oss økt kvalitet i 

fremtiden og økt service til innbyggerne som øker antall. For administrasjonen 
forventes ikke mindre å gjøre, men endrede arbeidsformer. 

 
Vurdering: 
Ås kommune jobber kontinuerlig med forbedring av mer offentlighet, samtidig 

som vi skal ivareta GDPR. Kommunen har likelydende utfordringer som annen 
offentlig forvaltning, og imøteser også forbedringer som gjøres nasjonalt eks fra 

arkivverkets satsningsområde for automatisk arkivering.  
 

 
Konklusjon: 
Saken forelegges til orientering. 

 


