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«Styresmaktene skal leggje til rette 

for eit ope og opplyst offentleg ordskifte»

Grunnloven §100



Åpenhetsbarometeret

Hvilke kommuner
etterlever på best måte 
offentlighetsprinsippene

Hvilke har fortsatt noe
å strekke seg etter



▪ I all hovedsak samme som i 2018 og 2021

▪ 16 målepunkter (noen færre enn i 2021)

▪ Beste mulige poengsum er 20 poeng

▪ Laveste mulige poengsum er – 15 poeng

▪ 344 av 356 kommuner har svart

▪ Svarprosent på 96,6 (bedre enn i 2021)

▪ En del av undersøkelsen er gjort av KR og POU

▪ En del basert på kommunenes svar på spørreskjema

▪ Flere purrerunder, kontradiksjon



Hva måler vi?

▪ Saksbehandling av innsynskrav

▪ Vesentlige funksjoner for postlister på nett

▪ Postlistenes «levetid» på nett

▪ Kontaktinformasjon til folkevalgte

▪ Offentliggjøring av politiske dokumenter på nett

▪ Journalføring av interne dokumenter

▪ Journalføring av SMS

▪ Kommunens byggesakssystemer

▪ Postlistene til kommunale foretak



Hovedfunnene

▪ Møre og Romsdal best
– som i 2021
Gjennomsnittscore 14,8

▪ Vestland og Rogaland 2 og 3
Gjennomsnitt 12,4 og 12,3

▪ Troms og Finnmark svakest
Gjennomsnitt på 7,9



Positive funn

▪Stadig flere med avanserte søkefunksjoner 

▪6 av 10 har postliste med en viss 
mengde klikkbare fulltekstdokumenter

▪Over 50 prosent har byggesak på nett i søkbar form

▪Nesten halvparten besvarte innsynskravet 
på én virkedag, mot 24,6 prosent i 2021

▪Bare 12 unnlot å svare 



Negative funn

▪42,1 prosent har ikke fulltekstdokumenter i postlista

▪Økning i antall som ikke svarer på innsynskrav 
2,4 prosent i 2018, 17,1 prosent i 2022

▪ Flere (fra 38,7 til 46,1 prosent) journalfører ikke interne 
dokumenter på postlista 

▪ Flere kommuner unnlater å journalføre tekstmeldinger 
Fra 46,2 til 49,2 prosent



Vinnere

Rindal, Trøndelag

1.974 innbyggere

20 av 20 poeng

Ørland, Trøndelag

10.453 innbyggere

20 av 20 poeng



Hvem har klatret mest?

▪Tana i Troms og Finnmark
Fra 346. plass i fjor til 29. plass

▪ Fitjar i Vestland:
Fra 332. plass i fjor til 37. plass

▪Sømna i Nordland:
Fra 318. plass i fjor til 29. plass

▪Gulen i Vestland:
Fra 298. plass i fjor til 23. plass



I landstoppen

▪ Averøy i Møre og Romsdal (124 i 2021) 19 poeng

▪ Rauma i Møre og Romsdal (112 2021) 19 poeng

▪ Volda i Møre og Romsdal (66 2021) 19 poeng

▪ Sandefjord i Vestfold og Telemark (34 2021) 19 poeng

▪ Dovre i Innlandet (15 2021) 19 poeng

▪ Ulstein i Møre og Romsdal (5 2021) 19 poeng

▪ Stord i Vestland (209 2021) 18,5 poeng

▪ Ringsaker i Innlandet (124 2021) 18,5 poeng

▪ Sør-Aurdal i Innlandet (124 2021) 18,5 poeng

▪ Orkland i Trøndelag (58 2021) 18,5 poeng

▪ Stad i Vestland (18 2021) 18,5 poeng

▪ Harstad i Troms og Finnmark (3 2021) 18,5 poeng

▪ Modalen i Vestland (vinner 2021) 18,5 poeng






