
Fylkesmannen
i Buskerud

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

18.02.2013
2012/7847
320
26.11.2012

Eli Kristin Nordsiden/
lngebjørg Haug

32 26 66 80

Saksbehandler:

Innvalgstelefon:

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentligloven -
innbyggerinitiativ - revisors taushetsplikt - utsatt offentlighet

Vi viser til brev av 26. november 2012.

Fylkesmannen har følgende uttalelse til høringsnotatet:

Innbyggerinitiativ

Vi støtter de foreslåtte endringene som klargjør at det er kommunestyret eller fylkestinget selv
som tar stilling til forslaget. Det er få saker etter denne bestemmelsen og vi har kun hatt et par
klagesaker.

Utsatt offentlighet

Vi støtter forslaget om utsatt offentlighet for revisjonsrapporter da kommunal revisjon bør
behandles på samme måte som statlig revisjon. Det vil være de samme hensyn som gjør seg
gjeldende ved kommunale revisjon som ved statlig revisjon.

Fylkesmannen vil særlige vise til at det er den endelige revisjonsrapporten som skal tas opp til
behandling i kontrollutvalg og kommunestyre. Innsyn i uferdige revisjonsrapporter vil kunne
bidra til en offentlig diskusjon som bygger på feilaktige opplysninger og forutsetninger.
Fokuset og den offentlige debatten bør være på innholdet i den endelige rapporten og de funn
og eventuelle tilrådninger som der er gitt.

Fylkesmannen er enig i departementets vurdering av at utsatt innsyn i den løpende
revisjonsdialogen mellom revisor og kommuneadministrasjon vil gjøre at denne dialogen i
større grad vil foregå skriftlig. Muntlig avklaringer mellom revisor og kommune-
administrasjon vil jo ikke kunne etterprøves. Det er derfor positivt ut fra offentlighetshensyn
at denne dialogen skjer skriftlig og kan etterprøves.

Fylkesmannen støtter også forslaget om utsatt offentlighet for rapporter som utarbeides i
forbindelse med tilsyn i kommunene. Det er viktig at kommunen og tilsynsmyndigheten har
mulighet for dialog før den endelige rapporten ferdigstilles. De foreløpige tilsynsrapportene
vil som foreløpig revisjonsrapporter kunne inneholde uriktige og manglende opplysninger.
Dette kan gi et feilaktig inntrykk av situasjonen innenfor det aktuelle tilsynsområdet som den
endelige rapporten viser at det ikke er grunnlag for.
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