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Iloring- forslagtil endringeri kommunelovenog offentleglova( innbyggerinitiativ,revisors
taushetsplikt,utsattoffentlighet)

Fylkesutvalgetbehandletovennevntesak4. februar2013,og fattetfølgendevedtak:

Akershus ftlkeskommune slutter seg tilforslaget om at overskriften i kommuneloven
§ 39 a endres til «Innbyggerforslag».

Akershus fiilkeskommune mener det er hensiktsmessig atfrlkestinget tar stilling til
spørsmålet om avvisning av et innbyggerforslag.Av hensyn til lokaldemokratiet er
ftlkeskommunen likevel ikke enig iforslaget om å innføre en delegasjonssperre i loven,
slik atftlkestinget selv ikke kan vurdere unntak Det bør vurderes om en eventuell
lovendring også skal omfatte avvisning på grunn av at kravene til hvilke og hvor mange
innbyggere som må stå bakforslaget, ikke er oppfirlt.

Akershus ftlkeskommune støtter ikkeforslaget til endring av kommuneloven § 78 nr. 7,
og mener det kanfinnes opplysninger ifrlkeskommunen som bør være taushetsbelagtpå
revisors hånd av hensyn til offentlige interesser. Dette kan gjelde opplysninger som ikke
er taushetsbelagte etterforvaltningsloven § 13, men somffikeskommunen har hjemmel
for å unntafra offentlighet etter offentleglova §§ 14flg. Det kan videre gjelde
opplysninger som omfattes av profesjonsbestemt taushetspliktfor ansatte i
ftlkeskommunen. Det er den reviderte virksomhet som børforvalte informasjonen og
vurdere om opplysningene skal gjøres kjent eller ikke. Fylkeskommunen mener derfor at
revisors vide innsynsrettfortsatt bør reflekteres i en taushetsplikt av et videre omfang
enn det somfølger av høringsforslaget.

Akershus ftlkeskommune slutter seg tilforslaget om endring av offentleglova § 5 annet
ledd vedrørende utsatt offentlighetfor dokumenter som gjelder revisjonsrapporter og
tilsynsrapporter.
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Vedlagt oversendes saksfremlegg og protokoll fra fylkesutvalgets møte.

Med vennlig hilsen

Odd Anders Nilsen
fylkesadvokat
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