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Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) viser til oversendelse av 26.6.2009 fra
Justis- og politidepartementet (JD) om ovennevnte.

Det foreslås i NOU-en en ny lov om offentlige undersøkelseskommisjoner. Offentlige
undersøkelseskommisjoner skal være særskilt oppnevnte organer som undersøker
nærmere bestemte forhold av såkalt allmennviktig betydning. Det er bare Kongen i
statsråd som skal kunne beslutte å oppnevne slike kommisjoner. I utredningen heter
det at "etter forslaget kan altså ikke kommuner oppnevne granskningskommisjoner
(undersøkelseskommisjoner), men de kan ta initiativ til at slike blir oppnevnt."

KRD forstår forslaget slik at dersom en kommune ønsker at det oppnevnes en særskilt
undersøkelseskommisjon til å undersøke nærmere bestemte forhold, må dette skje
gjennom en anmodning til Kongen i statsråd via Fornyings- og
administrasjonsdepartementet.

Kommunene vil imidlertid fortsatt ha muligheter for selv å bestemme utredning av
nærmere bestemte forhold, men utredningsformen vil da begrenses til følgende tre
alternativer: a) utredninger foretatt av kommunens egne, interne organer, b)
utredninger foretatt av kommunenes egne tilsyn/kontrollorganer og c) gjennom
engasjement av eksterne hjelpere slik som advokater.

KRD mener det er grunn til å stille spørsmål ved om ikke forslaget vil gripe inn i det
kommunale selvstyret. Vi er kjent med at det finnes kommuner som benytter seg av en
utredningsform som innebærer opprettelse av et ad hoc-utvalg. Slike utvalg vil med
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lovutvalgets forslag ikke lenger kunne opprettes. Etter vår oppfatning er eventuelle
konsekvenser dette vil få for kommunene, for sparsommelig drøftet i utredningen. Vi
ber om at disse spørsmålene drøftes grundig i en eventuell lovproposisjon.

Det er videre av stor betydning at en eventuell ny lov ikke medfører tvil om de
kommunale tilsyn/kontrollorganers virkeområde og kompetanse. En eventuell
lovproposisjon må bidra til klarhet vedrørende dette.

Det bes også om en nærmere vurdering av hvilke konsekvenser vilkåret "allmennviktig
betydning" vil få for kommunesektoren. KRD vil peke på viktigheten av at vilkåret ikke
tolkes på en slik måte at kommuner i praksis blir avskåret fra å benytte offentlige
undersøkelseskommisjoner.

I november 2008 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å styrke
egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. Vi mener at dette arbeidet kan sees i
sammenheng med den videre oppfølging av utredningen. Det er ønskelig at vi blir
trukket inn i JDs oppfølging for å avklare konsekvensene for kontrollhandlinger på
kommunalt nivå. Vi imøteser JDs initiativ.
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