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Svar på begjæring om innsyn - Søkere unntatt offentlig søkerliste 
kommunedirektør - Nodkapp kommune 
 
Viser til innsynsbegjæring «Krav om mere offentlighet – søkerlista kommunedirektør» 
datert 02.07.2020 vedrørende innsyn i søkerlisten på jobben som kommunedirektør i 
Nordkapp kommune. 
Innsynskravet er vurdert, og det er kommet fram til følgende: 

- Søker 9 – Kjetil Skjeie (56) – Daglig leder – Risør – Mann, inntas på offentlig 
søkerliste  

- Søker 6 inntas ikke på offentlig søkerliste. 
 
Bakgrunn 
Da søknadsfristen til stillingen kommunedirektør i Nordkapp kommune gikk ut 25. juni 
var det innkommet 10 søkere hvorav 2 ba om at deres søknad holdes unntatt 
offentlighet. Begge ble oppringt og bedt om fyldigere begrunnelse hvorpå det raskt ble 
svart på epost fredag 26. juni. Lørdag 27. juni behandlet arbeidsgiverutvalget 
anmodningene og imøtekom disse etter følgende vurderinger: 

- Begrunnelse fra søker 6 vurderes som konkret og oppfyller kravene som må ligge 
til grunn for å bli unntatt fra søkerlisten ved å vise til skade/ulempe for nåværende 
arbeidsgiver og ulempe i arbeidsforholdet. I vurderingen legges det særlig vekt 
på den nevnte omorganiseringsprosessen i xxxxx. 

- Begrunnelsen fra søker 9 er noe mindre tydelig formulert, men peker på forhold 
som kan skape ulempe for arbeidsgiver organisasjonen og oppfyller krav som må 
ligge til grunn for å bli unntatt offentlig søkerliste. I vurderingen legges det særlig 
vekt på at selskapet xxxxx er etablert for under ett år siden og er i en 
oppstartfase. 
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For at en anmodning om unntak fra søkerlisten skal føre fram, må det vises til særlige 
grunner. Er offentliggjøring til skade eller ulempe for søker, eller til skade for 
organisasjonen som søker for tiden er engasjert i, kan unntak innvilges. 
 
Vurdering av innsynskravet 
Det er på det rene at en stilling som kommunedirektør er en stilling av særlig offentlig 
interesse, ikke minst for lokalsamfunnet, og at det må stilles strenge krav til 
begrunnelsen for konfidensialitet. Arbeidsgiverutvalget la dette til grunn for vurdering av 
søkernes anmodninger. 
En ny gjennomgang av de aktuelle søkere viser at søker 9 er å finne på andre offentlige 
søkerlister i perioden hvor søker innehar samme stilling som på søkertidspunktet. Det 
kan derfor ikke være ukjent for arbeidsgiver/organisasjon at søker aktivt er ute etter ny 
stilling.  
For søker 6 er situasjonen en annen. Denne søker er ikke å finne på noe offentlige 
søkerlister. Heller ikke noe sted antydes det at søker vurderer andre stillinger enn det 
søker i dag har. Av dette sluttes det at søkers begrunnelse er sterk og et nødvendig 
grep for å unngå skade eller ulempe for dagens arbeidsgiver, kolleger og søkers 
arbeidsforhold. 
 
Konklusjon 
Søker 9 føres opp i offentlig søkerliste. 
Søker 6 føres ikke opp i offentlig søkerliste 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Olsen 
Ordfører 
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