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Kristiansund kommune - Anmodning om klagebehandling - Klage på 
avslått innsynsbegjæring - Klager: VG 

Den 12.02.2015 mottok vi klage fra VG på Kristiansund kommunes vedtak av 12.02.2015 
om avslag på krav om innsyn. Kravet gjaldt innsyn i tekstmeldinger sendt til og fra ordfører 
Øyen og tre navngitte personer i perioden 23.08.14 til 01.01.2015.  

Klagen er sendt fylkesmannen direkte fra klager, uten kopi til kommunen.  

Det følger av forvaltningsloven § 33 at kommunen som underinstans skal foreta en 
forberedende klagesaksbehandling, før klagen blir behandlet av klageinstansen. Dersom 
vilkårene for å behandle saken ikke foreligger, skal kommunen avvise klagen. Kommunen 
skal i sin klagebehandling gjøre de undersøkelser klagen gir grunn til. Kommunen kan 
oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Såfremt kommunen ikke 
finner grunn til å avvise, oppheve eller endre vedtaket, skal sakens dokumenter sendes 
klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.  

Fylkesmannen ber med dette om at kommunen behandler klagen.  Dersom kommunen 
fastholder sin avgjørelse, skal saken sendes fylkesmannen som klageinstans. 

Klagen følger vedlagt.  

Med hilsen 

Janne Woie (e.f.) Vibeke O. Fagervold 
Ass. direktør 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

Vedlegg:  Klage av 12.02.2015 

Kopi: 
VG Lars.joakim.skarvoy@vg.no



Fra: Skarvøy, Lars Joakim[Lars.Joakim.Skarvoy@vg.no]
Dato: 12.02.2015 15:32:07
Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Kopi: Myklebust, Vidar Ryther
Tittel: Klage på avslått innsynsbegjæring

Hei,

VG påklager med dette vedtaket fra Kristiansund kommune om ikke å gi innsyn i noen av de angjeldende 
tekstmeldingene. Vi ber om at Fylkesmannen vurderer tekstmeldingene, og om de likevel bør gis innsyn i, 
da tekstmeldingene kan ha offentlighetens interesse og er en del av kommunens aktive engasjement i 
saken om plassering av nytt sykehus og at kommunen deltar i ordfører- og rådmannskollegiet for 
Nordmøre (ORKidé).

Viser for øvrig til Sivilombudsmannens uttalelse 2008/2591: https://www.sivilombudsmannen.no/kap-v-
referat-av-saker/41-journalforing-av-tekstmeldinger-sms-er-article1226-2744.html

Med håp om en rask saksbehandling,

Med vennlig hilsen

Lars Joakim Skarvøy
Journalist, Samfunnsavdelingen

Mobil : +47 47 02 48 46   
E-post: Lars.Joakim.Skarvoy@vg.no

Mest lest - 2,4 mill. lesere

Verdens Gang AS
Akersgaten 55
Postboks 1185, 0107 Oslo
Telefon: +47 22 00 00 00

Fra: Toril Skram Lundberg [mailto:Toril.Skram-Lundberg@kristiansund.kommune.no] 
Sendt: 12. februar 2015 15:20
Til: Skarvøy, Lars Joakim
Emne: SV: Innsyn i tekstmeldinger

Ja.

Fra: Skarvøy, Lars Joakim [mailto:Lars.Joakim.Skarvoy@vg.no] 
Sendt: 12. februar 2015 13:20
Til: Toril Skram Lundberg
Emne: SV: Innsyn i tekstmeldinger

Hei,
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Er det slik å forstå at dere avslår innsynskravet med henvisning til offl. § 4 annet ledd?

Fra: Toril Skram Lundberg [mailto:Toril.Skram-Lundberg@kristiansund.kommune.no] 
Sendt: 12. februar 2015 11:43
Til: Skarvøy, Lars Joakim
Emne: SV: Innsyn i tekstmeldinger

Hei
Vi viser til e-post  fra VG ved Lars Joakim Skarvøy til ordfører i Kristiansund kommune, Per Kristian Øyen, 
datert 11.02.15, samt presisering av at korrespondansen gjelder sykehusstriden i SMS mellom de nevnte 
samme dato.

Under følger ordførerens svar:
Kristiansund kommune er i utgangspunktet av den oppfatning at sykehussaken er en forvaltningssak som 
ligger under Helse Møre og Romsdal, slik at det som finnes av saksdokumenter vil man få ved 
henvendelse til Helse Møre og Romsdal. I forlengelsen av dette antas det at kommunikasjon fra ordfører i 
sykehussaken ikke er dokumenter som er knyttet til kommunens "ansvarsområde eller til verksemda meir 
generelt", jf offentlighetsloven § 4 annet ledd. Dette er også et prinsipielt spørsmål som kommunen antar 
at det kan være et behov for å få en rettslig avklaring på, også av hensyn til andre lignende 
saker/sakstyper.
Ordføreren ønsker å poengtere at det aldri har vært lagt skjul på at det har vært møter og dialog med 
politisk ledelse med formål å påvirke plasseringen av nytt sykehus i Møre og Romsdal.

Dette er ordførerens standpunkt etter konferanse med kommuneadvokaten.
Ordføreren har ingen ytterlige kommentarer utover dette.

På vegne av ordføreren

Mvh

Toril Skram Lundberg
Bysekretær

930 52 149 / 71 57 40 60
Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no
www.kristiansund.kommune.no

Fra: Skarvøy, Lars Joakim [mailto:Lars.Joakim.Skarvoy@vg.no] 
Sendt: 12. februar 2015 10:00
Til: Toril Skram Lundberg
Emne: VS: Innsyn i tekstmeldinger

I tilfelle du ikke har mottatt denne forespørselen.

Fint om dere raskt får gitt et svar!

Fra: Skarvøy, Lars Joakim 
Sendt: 11. februar 2015 16:24
Til: 'per-kristian.oyen@kristiansund.kommune.no'
Kopi: 'postmottak@kristiansund.kommune.no'
Emne: Innsyn i tekstmeldinger
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Hei,

VG ber med dette om innsyn i tekstmeldingene som ordfører Øyen sendte og mottok i perioden 23. 
august til 1. januar med følgende personer:

Jan-Erik Larsen
Jonas Gahr Støre
Knut Storberget

Viser til artikkel hos NRK 29. januar i år. Viser også til Sivilombudsmannens uttalelse 41, sak 2008/2591: 
https://www.sivilombudsmannen.no/kap-v-referat-av-saker/41-journalforing-av-tekstmeldinger-sms-er-
article1226-2744.html

Med vennlig hilsen

Lars Joakim Skarvøy
Journalist, Samfunnsavdelingen

Mobil : +47 47 02 48 46   
E-post: Lars.Joakim.Skarvoy@vg.no

Mest lest - 2,4 mill. lesere

Verdens Gang AS
Akersgaten 55
Postboks 1185, 0107 Oslo
Telefon: +47 22 00 00 00
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