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Høringsvar - endringer i offentleglova m.m

ffi Vedlagt føIger et brev fra Østfold fylkeskommune.

Veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Østfold fylkeskommune:

Til deg som mottar dette brevet på papir; - visste du at dette brevet kunne du mottatt digitalt i din digitale
postkasse eller din innboks i Altinn i samme øyeblikk som saksbehandler sendte brevet?
For at du skal få varsel om at du har fått post fra Østfold fylkeskommune må du logge deg på

www.altinn.no og registrere mobilnummer og e-postadresse.
Det gjøres fra toppmenyen: Min profil I Kontaktinformasjon på vegne av meg selv.

For virksomheter er det daglig leder som vil få varsel på SMS og e-post.

For spØrsmål kontakt dokumentsenteret i Østfold fylkeskommune på tlf. 69 11 70 00 eller
postmottak @ ostfoldfk.no.
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FYLKESKOMMUNE

J ustis- og beredska psdepa rtementet
Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Anne Skau

fylkesrådmann

Sekreta riatsseksjonen
Postadresse: Postboks 22O, 17 02 Sarpsborg
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00

Vår ref.: 158919/2018 - 2018/8864

Deres ref.:

Dato: 24.09.2018
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HØringssvar - endringer i offentleglova m.m
Vi viser til Justisdepartementet forslag til endringer i offentleglova m.m. sendt på høring 4. juli
201,8.

Vi underretter om at fylkesutvalget i Østfold 13. september, sak nr t42lI8, fattet følgende
vedta k som høri ngssvar:

Østfoø fytt<eskommune støtter forslag om å innføre et unntak fra regelen om innsyn i
oppføringer i elektroniske kalendere.

Saksframlegget og saksprotokollen fglger vedlagt. Vi beklager samtidig oversitting av

høringsfristen.

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av
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An ne-Lise Kristoffersen
fylkesdirektør

E-post: postmottak@ostfoldfk.no
I nternett: www.ostfoldfk.no

Org.nr.: 842952972
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t ø STFOL D
FYLKESKOMMUNE

Saksnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/8864
t4323s/2018
04r
Anne-Lise Kristoffersen og
Hanne Garås

Møtebok - Saksframlegg

Behandlet av

Fvlkesutvalset
Møtedato
13.09.2018

Utvalgssaksnr
1.42/201.8
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HØring- endringer i offentleglova m.m

Vedlegg:
1 - Høringsnotatet

Lenke: https://www.regieringen.nolno/dokumenter/hovrinssnotat-endringar-i-
offe ntleslova-m. m/id 2606777l?factbox=hori nssnotater

Fyl kesordførerens forslag til vedta k

Østfold fylkeskommune stØtter forslag om å innføre et unntak fra regelen om innsyn i

oppføringer i elektroniske kalendere.

Fylkesutva lgets behandling:

Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedta k 1 3.09.201 8:

Østfold fylkeskommune støtterforslag om å innfØre et unntakfra regelen om innsyn i

oppføringer i elektroniske kalendere.
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Fylkesordførerens beha ndling
lngen endring.

Sarpsborg, 29. august 201-8

Ole Haabeth

fylkesordf6rer

Fyl kesrådman nens anbefaling

Østfold fylkeskommune stØtter forslag om å innføre et unntak fra regelen om innsyn i

oppfgringer i elektroniske kalendere.

Sarpsborg, 29. august 2018
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Anne Skau

fylkesrådmann
An ne-Lise Kristoffersen
fyl kesd i re ktør

Bakgrunn for saken

Justisdepartementet sendte forslag til endringer i offentleglova m.m. på høring 4. juli 2018.

Et avforslagene går ut på å innføre et unntakfra regelen om innsyn ioppføringer i

elektroniske ka lendere.

HØringen gjelder også forslag om å innføre en hjemmel der regjeringsdokumenter kan unntas
som organinterne dokumenter. Videre forslås det at Sivilombudsmannens rett til informasjon
ikke skal omfatte regjeringsdokument og enkelte dokumenter tilknyttede aktuelle
regjeringsdokument. Det siste forslaget i høringen innebærer at hjemmel for utsatt innsyn
etter offentleglova 5 5 utvides til også å gjelde saker for EOS-utvalget. (Forslaget er en
oppfølging av vedtaket nr. 879 i Stortinget.) Forslagene omtales ikke nærmere da endringene
er endringer i regler om innsyn i dokumenter på statlig nivå.

Høringsfristen er 3. september 201-8
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Fylkesrådmannens vurderi ng

Departementet mener det er behov for et unntak fra regelen om innsyn i oppføringer i

elektroniske ka lendere.

Det er arbeidskrevende å gå igjennom kalendere dersom det kommer en innsynsbegjæring
lnnholdet viser ikke nØdvendigvis et riktig bilde av hvilke avtaler/møter som holdes. Ofte
benytter både medarbeidere og politikere kalendere både til private og arbeidsrelaterte
gjøremå1. lnnsyn vil selvsagt ikke gjelde private gjØremå1, og disse må derfor sladdes. De

juridiske vurderingene ertil dels kompliserte. Det er likevelviktig at innsynsretten ivaretas.
Hovedregelen om dokumentoffentlighet vil ivareta dette blant annet gjennom innsynsrett i

innkallinger.

Forslagetforeslås innarbeidet ioffentleglova $ 26, som en <kan- regel> og lyder: <Det kan

gjerast unntak frå innsyn for innføringar i elektroniske kalendrar.> Fylkesrådmannen støtter
derfor forslaget.


