
 
 

 

 

Notat 

 

 

Vår dato 08.03.2018 

Vår referanse 18/03824-5 

Vår 

saksbehandler 

Alexander Etsy Jensen 

    

 

Til Kontrollutvalget i Søgne kommune          

 

 

Vurdering av hvorvidt dokumentene er offentlige eller om det er 

grunnlag for å unnta dokumentene fra offentlighet  
 

Kontrollutvalget fikk forelagt fire epost forsendelser (noen med vedlegg) fra Jan Stubstad i møte 

01.03.18. Dokumentene ble lagt frem som «Midlertidig sperret» og kontrollutvalget besluttet å lukke 

møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13. 

Kontrollutvalget ba videre sekretariatet vurdere arkivering og offentlighet av de fire innkomne epost 

forsendelsene. Under følger en opplisting av de dokumentene det gjelder.  

 

a) Formøte for saksliste/ innkalling til formannskapsmøtet 14.02 og kommunestyremøtet 

15.02.2018 

 Dato: 26.02.18 og 05.02.18  

 Fra: Astrid Margrethe Hilde  

 Til: Kim Høyer Holum   

 Kopi: Postmottak og Jan Stubstad  

 Merket: Unntatt off. fvl §13,1 og Off l §13,1 

 

Konklusjon:  

Det aktuelle dokumentet inneholder opplysninger som er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt med henvisning til Fvl. §13,1 og Offl. §13,1 

 

b) Til gruppelederne i Søgne kommune (dokumenter på rødt papir) 

 Dato: 12.02.18 

 Fra: Gustav Skretting, Dag Morten Frantzen, Elisabeth og oppfølging av sak 

36/17 (utarbeidet av Gustav Skretting).   

 Til: Gruppelederne i Søgne kommune 

 Merket: Konfidensielt og trykt på rødt papir (ikke hjemmel for å unnta fra 

offentlighet)  

 

Temark - Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat (IKS) 



 
 

 

 

Konklusjon:  

 Brev fra Gustav Skretting datert 12.02.18 – Ikke grunnlag for å unnta 

dokumentet fra offentlighet. Vedlagt følger dokumentet.  

 Epost fra Dag Morten Frantzen datert 12.02.18 – Innsyn i deler av 

dokumentet etter prinsippet om merinnsyn. Vedlagt følger en kopi av 

dokumentet, der de unntatte opplysningene er sladdet. 

 Brev fra Elisabeth datert 04.02.18 – Ikke grunnlag for å unnta dokumentet 

fra offentlighet. Vedlagt følger dokumentet. 

 Oppfølging av sak 36/17 utarbeidet av Gustav Skretting datert 16.01.18 – 

Innsyn i deler av dokumentet etter prinsippet om merinnsyn. Vedlagt følger 

en kopi av dokumentet, der de unntatte opplysningene er sladdet. 

 

c) Brev til formannskapet og kommunestyret fra vernetjenesten datert 12.02.18, samt 

utsendelsesmail og videre korrespondanse  

 Dato: 12.02.18  

 Fra: Bente Steinstad  

 Til: Formannskapet og kommunestyret 

 Merket: Konfidensielt (ikke hjemmel for å unnta fra offentlighet)  

 

Konklusjon:  

Ikke grunnlag for å unnta dokumentet fra offentlighet. Vedlagt følger 

dokumentet.  

 

d) Mailkorespondanse fra Jan Stubstad med svar vedr. konvolutten i posthylla på 

rådhuset den 12.2.2018 til gruppeledere i Søgne kommunestyre 

 Dato: 12.02.18  

 Fra: Jan Stubstad  

 Til: Camilla Erland Aarnes, Kim Høyer Holum, Gustav Skretting 

 Merket: Gustav Skretting har besvart henvendelsen pr. mail datert 27.02.18. 

 

Konklusjon:  

Ikke grunnlag for å unnta dokumentet fra offentlighet. Vedlagt følger 

dokumentet.   


