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Kommunestyret behandlet høring i møte i går. 
Her er kommunestyrets uttalelse: 
 

Kommunestyret i Ski kommune tiltrer forslagene til lovendringer i kommuneloven § 39a om 
innbyggerinitiativ. Forslagene innebærer en presisering av så vel innhold i bestemmelsen 
som ansvar og vedtakskompetanse. 
Å plassere vedtakskompetanse hos kommunestyret, er en styrking av lokaldemokratiet og 
innbyggernes mulighet til å påvirke den politiske dagsorden. 
 
Ved denne presiseringen som er foreslått, fjerner man enhver tvil om hvor slike avgjørelser 
skal treffes. Det er et godt grep. 
 
Kommunestyret i Ski kommune støtter lovendringen knyttet til revisors taushetsplikt i  
kommuneloven § 78. Ski kommune har åpenhet som en av sine verdier, og en kritisk 
gjennomgang av bestemmelser som pålegger taushetsplikt imøteses derfor. Ved å knytte 
revisors taushetsplikt opp mot de generelle reglene i forvaltningsloven om taushetsplikt, 
ivaretar man private og offentlige interesser i tilstrekkelig grad. 
 
Kommunestyret tiltrer forslaget til endring av offentleglova § 5,2. ledd, som, dersom end-
ringen vedtas, vil bety at revisjonsrapporter ikke er offentlige før kontrollutvalget mottar den 
endelige versjonen. Dette samsvarer med gjeldende rett for rapporter fra Riksrevisjonen til 
Stortinget som, iht. offentleglova § 5,2.ledd, først er offentlige når de er mottatt i Stortinget. 
 
Det er viktig å understreke at offentleglova § 5,2.ledd, ikke er hjemmel for å unnta fra 
offentlighet, bare en utsettelse av offentlighet. Lovendringen tar sikte på å ivareta et behov 
for at innholdet i uferdige rapporter ikke tilflyter offentligheten før kontrollutvalget har mottatt 
den endelige og kvalitetssikrede versjonen. I motsatt fall vil det kunne startes en offentlig 
debatt på sviktende grunnlag, og alvorlige misforståelser vil i verste fall kunne oppstå. 
Kommune-styret legger her til grunn at en revisjonsrapport først er endelig etter at 
rådmannen har gitt sine kommentarer, og disse er innarbeidet i denne.   
 
På den bakgrunn støttes forslaget til lovendring. 
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