
 
 

 
 
 

Namsos den 5. mars 2013 
 
 

Svar vedrørende forespørsel – investeringstilskudd – Bofellesskap Nessjordet – til Inderøy 
kommune. Klage på at dokument unntas offentlighet. 
Jamfør deres brev av 14.2.2013 – ref 2012/17738-11 adressert Inderøy kommune. 
 
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Nord-Trøndelag fylkeslag er sammen med NFUs 
lokallag i Inderøy kommune sterkt opptatt av kommunens arbeid og planer med bofellesskap 
i Inderøy kommune. Vi tillater oss å vise til vårt brev av 7.1.2013 til Husbanken region Midt-
Norge i samme sak. 
 
Vi har fått tilgang til brevet som Husbanken sendte til Inderøy kommune den 14.2.2013. 
Dette har blitt gjort mulig gjennom postjournal både hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og 
Inderøy kommune.  Av dokumentet går det imidlertid fram at Husbanken har valgt å unnta 
saken/dokumentet fra offentlighet under henvisning til Offentlighetslovens § 13 – jamført til 
Forvaltningslovens § 13. Denne henvisningen regulerer unntak fra offentlighet begrunnet i at 
opplysningene er underlagt taushetsplikt. 
 
Etter som NFU har fått tilgang til dokumentet/brevet har vi også fått kunnskap om innholdet. 
Innholdet er vi meget tilfreds med, men vi er ikke tilfreds med at saken unntas offentlighet 
slik Husbanken gjør.  I telefonsamtale med saksbehandler Randi Selseth får vi opplyst at 
Husbanken har en generell holdning til slike saker og at det foreligger en føring i Husbanken 
om at de skal holdes unntatt offentlighet med de henvisninger som er gitt i brevet. På grunn 
av at Inderøy kommune på det nåværende tidspunkt ikke har foretatt noen tildeling av 
leiligheter i bofellesskapet, og at det derfor heller ikke knyttet personer til leilighetene, kan 
det verken være rett eller hensiktsmessig å unnta saken offentlighet. Saken er på alle måter 
på planleggingsstadiet og vil - etter Husbankens svar – fortsatt være på planleggingsstadiet. 
Verken Fylkesmannen i Nord-Trøndelag eller Inderøy kommune har funnet grunnlag for å 
unnta brevet fra Husbanken fra offentlighet. 
 
NFU er sterkt opptatt av at planer om utviklings av tjenester og botilbud for mennesker med 
utviklingshemming skal skje i full offentlighet.  Det gir grunnlag for at vår organisasjon kan 
følge med og delta i de prosesser og saker som er under utvikling.  Når Husbanken velger å 
unnta et slikt brev - med et meget viktig innhold - er det dessverre et bidrag til å gjøre 
brukermedvirkning unødvendig vanskelig og krevende. Når ingen personer er tildelt leilighet 
er det også ulogisk å henvise til offentlighetslovens § 13 som grunn for å unnta offentlighet. 
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På grunn av at vi har fått tilgang på brevet og brevets innhold skulle det kanskje ikke være 
behov for å klage, men på grunn av at dette oppfattes som å være en generell holdning i 
Husbanken tillater vi oss å klage på manglende innsyn i denne aktuelle saken hos 
Husbanken. Vi oppfatter oss som part i saken i og med vårt engasjement i saken – jamfør 
vårt brev av 7.1.2013 og at NFU Nord-Trøndelag fylkeslag deltar sammen med NFU Inderøy 
lokallag. 
 
 
Snorre Ness 
 
Leder i NFU Nord-Trøndelag fylkeslag 
Postboks 183, 7801 Namsos.  
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