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Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova
(innbyggerinitiativ, revisors taushetsplikt, utsatt offentlighet)

Asker kommune viser til Kommunal- og regionaldepartementets ekspedisjon av
26.11.2012  vedrørende ovennevnte.

Formannskapet i Asker har behandlet saken i møte 5.2.2013. Kommunerevisors
synspunkter på spørsmålene om revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet for
revisjons- og forvaltningsrapporter fulgte saksfremlegget.

Asker kommune støtter forslaget til endringer i kommuneloven § 39a om
innbyggerinitiativ. Asker kommune anbefaler likevel at lovendringen ikke
inneholder sperre som innebærer at kommunestyret ikke kan delegere
kompetansen til å avvise innbyggerinitiativ til et annet folkevalgt organ.
Kommunestyret i hver enkelt kommune bør stå fritt til å beslutte den
behandlingsmåten de selv ønsker.

Asker kommune støtter forslaget om å endre kommuneloven § 78 nr.7 om
revisors taushetsplikt, og er enig i vurderingen om at revisors taushetsplikt ikke
bør være mer vidtgående enn hva det reelt og saklig er behov for. Revisor bør i
utgangspunktet ikke være underlagt en strengere taushetsplikt enn det som
gjelder generelt for offentlig ansatte. Asker kommune støtter derfor forslaget som
innebærer at også revisors taushetsplikt skal følge av forvaltningsloven §§ 13 til
13e. Kommunerevisor i Asker støtter dette synspunktet, og ser fordeler ved å
kunne vise en større åpenhet og derigjennom kunne ha anledning til å presisere
og klargjøre gitte uttalelser.

Når det gjelder forslaget om utsatt innsyn etter offentleglova § 5 om uferdige
revisjonsrapporter og tilsynsrapporter, ser kommunen at det kan være gode
grunner for dette. Det er hensiktsmessig at kommunerevisjonen og fylkesmannen
kan arbeide frem en endelig rapport som bygger på verifiserte fakta, før saken
blir offentlig.
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På den andre siden ser Asker kommune at det samtidig er gode grunner som
taler for åpenhet så tidlig som mulig i slike prosesser,  slik at offentligheten blir
kjent med og kan delta i arbeidet med å frembringe relevant informasjon som er
egnet til å belyse saken fra flere sider.

Med vennlig hilsen

Lars Bjerke
Rådmann

Vedlegg :  Protokoll fra formannskapets møte 5 .2.2013


