From: On Elpeleg [mailto:on.elpeleg@morsmal.eu]
Sent: 14. juni 2011 21:51
To: 'Folkvord Anne'
Cc: 'Audun Lysbakken'; 'Liltved Anne'; 'Postmottak@bld.dep.no'; 'postmottak@jd.dep.no'
Subject: Feilaktig informasjon og brudd på forvaltningsloven

Ad.: Feilaktig informasjon og brudd på forvaltningsloven
Det ble tidligere i august 2010 sendt en klage mht. brudd på forvaltningsloven Kapittel II. § 6. av
tidligere medlem i KIM og nåværende medlem i referansegruppen i Inkluderingsutvalget.
Det er antatt at grunnen for at saken ennå ikke er behandlet skyldes en forglemmelse. Deres svar fra
10. august 2010 er vedlagt nedenfor.
Det ble blant annet nevnt følgende:
1. Bruk av offentlig stilling til å markedsføre prosjekter gjennom KIMS nettsider og utvalg hvor
tjenestemannen er uten tvil inhabil.
2. Bruk av offentlig stilling til å blokkere informasjon om konkurrerende webside til
medietilsynet og erstatning av dette med informasjon om prosjekter hvor vedkommende er
hovedmedarbeider.
Det vises seg at vedkommende som medlem i referansegruppen i Integreringsutvalget har lagt til
igjen lenker til overnevnte prosjekt i integreringsutvalgets rapport som ble publisert i dag. Lenkene
ble lagt med feilaktig informasjon som gir inntrykk om at websiden vedkommende prøver å
markedsføre i rapporten har utviklet ”nye digitale læremidler” (nettsiden har kopiert over 90% av
innholdet fra vår webside). Dette er både uetisk fremgangsmåte og helt klart brudd på
forvaltningsloven mht:
” En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak når han selv er part i saken; ”
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kapittel II. Om ugildhet. § 6. (habilitetskrav).
Jeg ber derfor om at lenkene indekserte som referanser 45 og 824 er slettet umiddelbart fra
rapporten. Jeg ber også om videre informasjon og veiledning i klagesaken og gjør oppmerksom på at
en internasjonal DMCA klagesak mot den kontroversielle websiden er i gang.
Vennlig hilsen
On Elpeleg
Webredaktør morsmal.org
Web: http://www.morsmal.org
Twitter: http://www.twitter.com/morsmal
Facebook: http://www.facebook.com/morsmal
Mer informasjon om saken:
- Aftenposten: http://blogg.aftenposten.no/vivekananthan/2010/11/14/nar-staten-stjeler/
- Digi.no: http://www.digi.no/826826/staten-stjal-vaart-navn-og-id%E9
- Morsmal.org – Pressemelding:
http://www.morsmal.org/norwegian/pressrelease/Pressemelding-2005.html
(Denne klagesaken er i behandling i Kirke-, utdannings- og forskningskomitee).

From: Folkvord Anne [mailto:Anne.Folkvord@bld.dep.no]
Sendt: 10. august 2010 12:40
To: 'on.elpeleg@morsmal.org'
Cc: Liltved Anne
Subject: henvendelse KIM

Hei,
Vi vil med dette bekrefte at vi har mottatt deres henvendelse. Pga ferieavvikling vil det imidlertid ta
noe tid å få behandlet saken.
Hilsen
Anne Folkvord
avdelingsdirektør
------------------------------------------Integrerings- og mangfoldsavdelingen
Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet
Telefon: 22 24 67 90
epost: afo@bld.dep.no
www.regjeringen.no/bld

