Fra:
Emne:
Dato:
Til:
Kopi:

Dagny Welle
Re: Offentlig tilgjengelig informasjon på nettsidene til ple iehjems foreningen i Rogaland
6. februar 2017 kl. 16.53
Margrethe Kaarvaag
Kirsten Doris Smedvig

Til leder av Fagforbundet avd 019
Margrethe Kaarvaag
Det vises til ditt brev av 03.02.17 som er vedlagt din mail av 06.02.17.
Det må først bemerkes at Pleiehjemsforeningen i Rogaland har eget styre og en styreleder. At jeg er kontaktperson betyr ikke at jeg skal
besvare slike henvendelse, men denne gangen gjør jeg det.
Jeg er kjent med hvem som har kontaktet dere og jeg kan ikke nekte vedkommende å gjøre det.
Det som er interessant her, er at jeg tirsdag i sist uke ﬁkk en telefon fra en fagdirektør i LDO som hadde fått en forespørsel vedrørende
det samme som du spør om.
Fagdirektøren hadde da sjekket den aktuelle nettsiden og kunne opplyse at det var en feil gjort av saksbehandler i LDO at dokumentene
var unntatt offentlighet, noe de beklaget. Saken har jo vært både i media og pressen, som hun sa. Faktisk er både den som sendte mail til
LDO og klaget på vedtaket i driftsstyret og den som har henvendt seg til Fagforbundet, de to som har frontet saken mest i media og
pressen.
Det er altså helt rett av Pleiehjemsforeningen i Rogaland at dokumentene legges ut på nettet. Disse dokumentene ligger også på andre
nettsider/facebooksider og har ligget der ganske lenge uten at noen reaksjon er kommet oss for øre.
Vennligst informer medlemmet om dette, samt at det sendes kopi av min mail til Fagforbundets kompetansesenter. Stavanger.
Det informeres herved at din henvendelse og mitt svar blir lagt ut på nettsidene til Pleiehjemsforeningen i Rogaland.
-Hilsen
Dagny H.H.Pedersen Welle

Mandag 6. Februar 2017 13:48 CET skrev Margrethe Kaarvaag <mkarvag@stavanger.kommune.no>:
Til kontaktperson for pleiehjems foreningen i Rogaland / styreleder Blidensol sykehjem.
Se vedlagt brev angåendeoffentlig tilgjengelig informasjon på pleiehjems foreningen i Rogaland sine nettsider.
Mvh
Fagforbundet Stavanger avd. 019
Margrethe Kaarvaag
leder

