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Emne: Klage på avslag på innsyn av 10.april
Vedlegg: 
Hei

Viser til krav om innsyn av 10.april, se kopi av henvendelse nedenunder. Da jeg  ikke har fått innsyn i ønskede
dokumenter, eller mottatt svar på henvendelsen, er dette å ansees som avslag på mitt innsynskrav, jfr
Offentlighetslovens bestemmelser, § 32, hvor det bl.a. står følgende: «Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått
svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter
første ledd». 
Jeg vil med dette klage på avslag på mitt innsynskrav av 10.april. 

Avslutningsvis tillater jeg meg å minne om offentlighetslovens bestemmelser i § 29 som sier at et organ som mottar et
innsynskrav skal vurdere dette kravet konkret og på et selvstendig grunnlag. Videre at innsynskravet skal avgjøres på
ugrunnet opphold.

Mvh Hanne Nora Nilssen

Videresendt melding:

Fra: Hanne Nora Nilssen <hnnilsse@online.no>
Dato: 10. april 2019 kl. 13:23:21 CEST
Til: postmottak@helgelandssykehuset.no
Emne: Ønsker innsyn

Hei

Viser til offentlighetslovens bestemmelser og ber om innsyn i følgende dokumenter

- Deloitte-rapporten (Alternativskillende økonomisk analyse)som ble presentert i siste styremøte

- Ber om innsyn i alle dokumenter/beregninger som ligger til grunn for det som presenteres i denne
rapporten. 

- Ønsker også innsyn i all skriftlig kommunikasjon, inkl møtereferater/notater, mellom
Helgelandssykehuset og Deloitte i tilknytning til arbeidet med denne rapporten.

Jeg oppfordrer også Helgelandssykehuset til å vurdere å praktisere prinsippet om mer-offentlighet i
saken ang. Helgelandssykehuset 2025. Dette av tillits- og legitimitetshensyn. Et forvaltnings- organ bør
alltid foreta en konkret og reell vurdering av om et dokument helt eller delvis bør gjøres kjent for den
som begjærer innsyn, selv om det i utgangs- punktet er hjemmel for hemmelighold. Formålet med
bestemmelsen i offentlighetslovens § 2 tredje ledd er at det skal praktiseres offentlighet i størst mulig
utstrekning. Ved den nærmere skjønnsmessige vurdering i det konkrete tilfellet, må hensynene bak en
eventuell unntaksbestemmelsen avveies mot de grunner som taler for offentlighet.

Mvh Hanne Nora Nilssen


