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Bakgrunn:
Under arbeidet med www.saman.no er det reist spørsmål om offentliggjøring/publisering av
sakslister og referater, henholdsvis i forkant og i etterkant av samarbeidsutvalgsmøtene. Det er også
stilt spørsmål om sakslister og referater bør sendes til postmottak i kommuner og foretak for å sikre
at de blir lagt i partene sine postlister/arkivsystem.
Samarbeidsutvalgene har i dag ulik praksis når det gjelder sakslister og referater og om disse sendes
til postmottak i kommunene eller ikke. Noen utvalgsområder har innført praksis med å sende
referater til postmottak/arkiv i kommunene, samt publisere på www.saman.no, før de formelt er
godkjent i samarbeidsutvalgsmøtene.
SSE har drøftet problemstillinger knyttet til at dokumenter publiseres og sendes til postmottak i noen
kommuner før de formelt er godkjent av medlemmene i utvalget, og at praksis for andre utvalg er at
referat sendes til medlemmer, og at det deretter er opp til det enkelte medlem å sikre at krav til
offentliggjøring, journalføring og arkivering følges.
Spørsmål drøftet i Administrativt kontaktmøte:
 Om referater fra samarbeidsutvalgene sine møter skal/bør godkjennes pr. e-post før de
sendes til postmottak og publiseres på felles nettside
 Bør man vente med å publisere sakslister og referater til etter at de har blitt godkjent i
samarbeidsutvalgsmøtene?
 Bør/skal referatene publiseres på saman.no når de sendes ut, men med tydelig signal om at
de ikke er godkjent i utvalgene?
SSE har vært i dialog med fagansvarlig arkiv i en kommune og fått noen råd og anbefalinger når det
gjelder offentliggjøring av dokumenter som sendes til medlemmene i samarbeidsutvalgene.
Det vises blant annet til Offentlighetsloven §10 Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar
og dokument på Internett som tydeliggjør kravet om at kommunene skal føre
journal(https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§10). Dette gjelder også for dokument som er komne
inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld
ansvarsområdet eller verksemda til organet. (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§4 )
SSE vil med bakgrunn i diskusjonen i AK og etter råd fra en av kommunene legge frem følgende
forslag til rutiner for godkjenning og offentliggjøring av referat fra utvalgsmøtene:
1. Referat blir sendt på e-post til gjennomgang og godkjenning med fastsett frist for å gi
tilbakemelding til sekretær for utvalget.
2. Dersom det kommer merknader/innspill til referatet skal det vurderes om endringer er av en
slik art at referat bør sendes på nytt til medlemmene for endelig godkjenning.
3. Når referat er godkjent publiseres det på felles nettside og sendes til partenes postmottak.

SSe anbefaler at saksliste med saksvedlegg blir sendt ut på e-post som før, og publiseres på
www.saman.no. Medlemmene i samarbeidsutvalgene har selv ansvar for å legge dokumentene i
kommunens/foretakets postliste.

Forslag til vedtak:
Samarbeidsutvalget Bergensregionen slutter seg til:
1. forslag til nye rutiner for godkjenning og offentliggjøring av referater fra møter i
samarbeidsutvalg/-råd, slik det er presentert i forslag til nye rutiner.
2. at sakslister sendes til utvalgsmedlemmene som før, godkjennes i samarbeidsutvalgsmøtene
og deretter publiseres på felles nettside.

