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Kommunestyret 30.09.2021 

 

Felles svar fra ordfører på interpellasjon fra FrP om eInnsyn – jf. 

21/00319-19 og spørsmål fra Høyre om Kommunens praktisering av 

innsyn i offentlig journal jf. 21/00319-21 

Det er i dag mulighet til innsyn i offentlig journal (postliste) med mindre den er 
begrenset av lov og forskrift. Denne muligheten til å kreve innsyn er ikke 
tidsbegrenset og praktiseres i dag. Per i dag er imidlertid ikke offentlige 

dokumenter i postliste lagt direkte tilgjengelig på internett. De som ønsker 
innsyn i postliste, retter en henvendelse til kommunen som vurderer 

innsynskravet før innsyn gis eller avslås med begrunnelse i lov eller forskrift. 
Avslag kan ankes. Statsforvalteren avgjør anken. 
 

Mål for publisering av postliste er 3-5 virkedager. Arkivet kvalitetssikrer offentlig 
postliste før den blir publisert for å sikre taushetsbelagte opplysninger. Dette 

arbeidet har imidlertid vært forsinket i perioder på grunn av ressurser. 
 
Offentlig elektronisk journal er imidlertid i Ås kommune begrenset per i dag til 

tre måneder. Dette bygger på Datatilsynets tidligere anbefalinger og kommunens 
vurderinger knyttet til å sikre personvern ved at personnavn i postlistene ikke 

skulle være søkbar over lengre tid. Til sammenligning er Oslo kommunes 
postlister tilgjengelig inntil to måneder tilbake for virksomheter som ikke har tatt 
i bruk eInnsyn.no, jf. deres nettside.  

 
Kommunedirektøren opplyser at administrasjonen har planlagt (høsten 2021) å 

vurdere offentlig elektronisk journal, søkemuligheter, samt vurdere forenkling av 
offentlighetens mulighet til å få direkte elektronisk innsyn i offentlige 
dokumenter.   

 
Administrasjonen i Ås deltar, sammen med Vestby og Frogn, i Stor Follo IKT-

prosjektet Veien videre med sak/arkiv. Prosjektet er i gang med å vurdere om 
kommunene skal foreta en større ikt-oppgradering av dagens system eller 
gjennomføre en anskaffelse av annet egnet ikt-system. I denne forbindelse vil 

eInnsyn.no bli vurdert. Planen er at ikt-løsning er på plass i løpet av 2022. 
Administrasjonen skal i denne forbindelse også foreta en risiko- og 

sårbarhetsanalyse før løsning velges og før utvidelse av søkemulighet 
iverksettes. 

 
Kommunedirektøren vil i anskaffelsesprosessen og i samarbeid med SFIKT 
innhente opplysninger om eventuelle kostnader til ulike ikt-systemer, bl.a. 

eInnsyn.no. 
 

Kommunedirektørens administrasjon vil i forbindelse med prosjektene vurdere 
muligheten for utvidelse av tidsrammen for offentlig elektronisk journal, jf. 
forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta), samt hvilke muligheter det er for å 

tilrettelegge for å søke i offentlig elektronisk journal uten tidsbegrensninger 
bakover i tid for dokumenter som ikke er begrenset av lov og forskrift.  
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Ordfører støtter arbeidet som er igangsatt for å bidra til at kommunens postliste 

og offentlige dokumenter blir mer åpen og lettere tilgjengelig. Dette arbeidet er 
altså i gang, og som en del av det vurderes løsningen eInnsyn sammen med Stor 

Follo IKT. På denne bakgrunn anbefaler jeg å ta denne redegjørelsen her til 
orientering, og altså ikke vedta et forsert eget saksframlegg i desember, 
ettersom vurderingen inngår i et planlagt felles arbeid som vil ta noe mer tid.  
 


