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Vedr spørsmål til Kommunestyret 04/02-2016 fra Iveland Venstre 
 
Venstre oversendte ordføreren en interpellasjon hvor de skriver «Iveland Venstre gikk til valg 
på en mer åpen kommune, og i den sammenheng vil vi foreslå å fjerne lås på døra til 2. etasje 
på kommunehuset, der økonomi, levekår, drift & utvikling, og rådmann har sine kontorer.» 
 
Ordføreren er av den oppfatning at Iveland kommune er en åpen kommune hvor tilgangen til 
informasjon, saksopplysninger, kontakt med administrasjonen og servicen ovenfor 
innbyggeren forvaltes på en faglig god og sikker måte i henhold forvaltnings- og 
offentlighetsloven, samt kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Den kommunale forvaltningen og tjenesteleveransen til innbyggerne forandrer seg i takt med 
samfunnsutviklingen i Norge. Ordføreren vil videre belyse noen momenter som viser at 
Iveland fortsatt er en åpen kommune, og ikke bare åpen, men også en kommune som levere 
god tjenester på en ressurseffektiv måte. 
 
Oppvekstkontoret og personell- og arkivtjenesten har byttet plass i kommunehuset for bedre å 
kunne ivareta dokumentsikkerheten, samt gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud innenfor 
oppvekst sektoren. 
 
Service og effektiv tjenesteyting til innbyggerne 
Administrasjonen oppfordrer generelt alle innbyggere til å ta direkte kontakt med en 
saksbehandler på telefon eller e-post for å avtale et møte som passer begge parter. Inn mot 
møtet med innbyggerne har saksbehandler mulighet til å forberede seg gjennom å rådføre seg 
internt og/eller eksternt. I tillegg kan en finne ut hvilken kompetanse det er nødvendig å stille 
med i møtet for å kunne gi best mulig svar. Innbyggeren skal bli møtt på en høflig måte i 
hallen på kommunehuset, vies full oppmerksomhet og tas med til et møterom hvor nødvendig 
antall medarbeidere sitter klar til å bistå med den varslede utfordringen. Målet er da å 
informere innbyggeren på en grundig og effektiv måte slik at vedkommende blir fornøyd. 
Innbyggeren vil da ha brukt minst mulig tid på besøket til kommunen og fått ryddige og gode 
svar.  
 
Dersom ikke innbyggeren tar kontakt på forhånd vil det være en risiko for at aktuell 
saksbehandler ikke er tilstede eller er opptatt, noe som kan lede til at innbyggeren kaster bort 
unødvendig tid og opplever frustrasjon. Skulle en innbygger komme innom kommunehuset 
uten en avtale får vedkommende fortsatt bistand så raskt som mulig dersom aktuell 
saksbehandler er tilstede og er ledig. Dersom innbyggeren har en problemstilling som krever 
avklaring og samhandling med andre er det sannsynlig at vedkommende ikke får den hjelpen 
som trengs og må returnere til kommunehuset ved en senere anledning. Da spilles 
saksbehandler dårlig og innbyggeren må dra hjem med uforrettet sak.  



 
Effektivitet til å håndtere flere oppgaver med færre ansatte 
Med stadig flere oppgaver og færre folk til å løse den samlede oppgavemengden er det 
nødvendig at ansatte kan planlegge og strukturere arbeidsdagen sin. Dersom det blir for 
mange avbrytelser er det vanskelig å få en effektiv arbeidsdag, noe som videre fører til lengre 
saksbehandlingstid og mer kveldsarbeid.  
 
Informasjonssikkerhet 
Det er klare krav til håndteringen av informasjon i en kommune. Dette handler ikke bare om 
at taushetsbelagte og interne dokumenter skal skjermes for uvedkommende, det handler også 
om at ikke uvedkommende skal få med seg interne samtaler og vurderinger rundt ulike 
temaer. Personer som ikke har behov for informasjon eller opplysninger i en sak skal ikke 
utsettes for opplysninger som kan svekke habiliteten. 
 
Ansatte i Iveland kommune er meget fornøyde med ordningen. Løsningen fører til større 
effektivitet, større ro og trygghet ved saksbehandlingen. Noen opplevde tidligere at de ble 
spilt dårlig når de ikke var på kontoret når det kom innbygger som ønsket å snakke med 
saksbehandler. Videre er det ingen god følelse for en saksbehandler og ikke være forberedt til 
et viktig møte med en av kommunens innbyggere 
 
Ved innføring av avsatt tid til innbyggerne og saksbehandlingen følger kommunen de tre 
kjerneverdien vi har. 
 
Modig: Utfordre innbyggeren og ansatte til å avtale et møte og informere tilstrekkelig om 
den aktuelle problemstilling i forkant. På denne måten gir vi den beste og mest ryddige 
bistanden til innbyggerne.  
 
Raus: Når innbyggeren kommer til møtet skal vedkommende bli møtt med respekt, nødvendig 
tid og kompetanse. Selv om dette innebærer at flere fra administrasjonen må delta på møtet, 
og om nødvendig at møtet varer lengre enn oppsatt.  
 
Troverdig: Innbyggeren skal i sitt møte med kommunen oppleve at saksbehandler har gjort 
grundige forberedelser og er i stand til å gi gode og effektive svar på den aktuelle 
utfordringen.  
 
 
Uttrekk fra kommunens «Person- og informasjonssikkerhet» 
Personopplysningslovens formålsbestemmelse har slik ordlyd: 
Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket 
gjennom behandling av personopplysninger. 
Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 
personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig 
kvalitet på personopplysninger. 
 
Informasjonssikkerhet i Iveland kommune: 
Kommunens overordnede mål for informasjonssikkerhet er å sikre at korrekt informasjon er 
tilgjengelig for den som trenger det, når denne trenger det, samt å hindre at den enkeltes 
personvern kompromitteres. 
 
 


