
Undersøkelse om 
åpenhet i kommunene

Administrasjonsutvalget 16.nov 2021



Omfattende undersøkelse

• Pressens offentlighetsutvalg/Kommunal rapport

• Godt korrektiv

• Høste lavthengende frukter/endre holdning

• Hvorfor har vi ikke gjort mye av dette før for å score flere poeng

• Forskjellig poengberegning for forskjellige områder



Kriterier

• – Hvor mange virkedager brukte kommunen på å innvilge innsynskravet? 

• 1 virkedag: 3,0 poeng

• 2-3 virkedager: 2,0 poeng 

• 4-5 virkedager: 0,0 poeng

• 6-7 virkedager: -1,0 poeng 

• Delvis innsyn: -2,0 poeng 

• 8 virkedager eller mer: -2,0 poeng  

• Avslag på innsyn: -3,0 poeng



Metode

• Åpenhetsbarometeret 2021 er, som forrige gang, basert på en vurdering med tre ulike innfallsvinkler:

• Spørsmål, internt skjema. Postlistesjekk foretatt av Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg 

• Spørsmål, eksternt skjema. Besvart av kommunene selv 

• Innsynskrav. 

• Vi har bedt om innsyn i rådmannens arbeidsavtale i alle kommuner, samt krevd innsyn etter § 9 i kronebeløpet for ordførers og 
varaordførers godtgjørelse.



Resultater landet

• 1 Møre og Romsdal                                                             18,1 (gjennomsnitt alle kommuner/bydeler)

• 2 Oslo 18,0 

• 2 Agder 18,0

• Sist: Nordland 12,7 



Resultater Nordland

• 1 Fauske 25,0 

• 2 Nesna | | 24,0 

• 3 Alstahaug 23,5

-------

• 28 Bodø 10,5     (Landet: 279)



Der vi scorer dårligst

• Innsynskontroll        -2      (8 dager svartid – normalt (krav) 2/3 dager)

• Postlister på nett lengre enn tre mndr -4       Bodø kutter etter nøyaktig tre måneder lovkrav

• Har kommunen fulltekstdokumenter Nei. -2       Stengt etter hacket av NRK

• Foretakenes postlister på kommunens plattform  Nei -2

• Ingen foretak har egne postlister  -1



Hva er vi gode på

• Søkemotor på bodo.kommune.no   +2

• Kontaktinfo politikere på nett      +2

• Byggesakssystemer +2

• For det meste på landsgjennomsnittet



Løsningen

• Lavthengende frukter:

• Postliste; fulltekstpublisering straks

• Forlenge publiseringen av postlister – utover tre måneder

• Postlister foretakene publiseres både på egne hjemmesider og på bodo.kommune.no

• Forbedre rutiner innsynskontroll – svare på 2-3 dager. Holdningsspørsmål

• Til sammen 11 poeng – nærmere Valnesfjord 

• Jobbe systematisk med resten for å nå Fauske. 




