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Purring – oppfølging av sak om innsyn i næringsministerens Outlook-kalender 

Det vises til tidligere korrespondanse i saken, herunder avsluttende brev i saken 29. juni 
2018 og påminnelse 7. august 2018. 

I avsluttende brev 29. juni 2018 skrev ombudsmannen blant annet følgende om Nærings- og 
fiskeridepartementets oppfølging av uttalelsen herfra 14. juni 2017: 

«Stortinget har forutsatt at ombudsmannens frister skal holdes. Departementets 
manglende svar, sammenholdt med de formuleringene som er brukt i brevene hit, 
etterlater et inntrykk av at departementet ikke har hatt intensjon om å følge de 
fristene som er satt. Dette, sammenholdt med departementets tidsbruk i saken, er 
sterkt kritikkverdig.» 

Om realiteten i saken skrev ombudsmannen:  

«Ombudsmannen har merket seg departementets fornyede vurdering av 
innsynssaken, og imøteser kopi av departementets vedtak.» 

Ettersom ombudsmannen ikke mottok kopi av departementets vedtak i saken, ble det 
minnet om dette i brev 7. august 2018. Ny svarfrist ble satt til 15. august 2018.  

Ombudsmannen kan fremdeles ikke se å ha mottatt kopi av vedtaket. Det er heller ikke gitt 
noen orientering om hvorfor fristen ikke er overholdt eller bedt om fristutsettelse. 
Departementets manglende tilbakemelding forsterker inntrykket av at departementet ikke 
har til intensjon å følge de fristene ombudsmannen setter, noe ombudsmannen ser alvorlig 
på. Dette gjør det nødvendig å på nytt be departementet om å redegjøre for tidsbruken, 
hvorfor ombudsmannens frist ikke ble overholdt og hvorfor det ikke er bedt om 
fristutsettelse. Det minnes om at innsynssaker skal behandles raskt. 

Departementet må nå sende kopi av vedtak i innsynssaken og redegjørelse for tidsbruken 
omgående, og senest innen 30. august 2018.  
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Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift. 
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