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HØRING - NOU 2009:9 LOV OM OFFENTLIGE
UNDERSØKELSESKOMMISJONER

LO støtter forslaget om at ordningen med offentlige undersøkelseskommisjoner
lovreguleres og at det lovfestes regler om kontradiksjon, varsel og innsyn som
ivaretar grunnleggende hensyn til rettsikkerhet.

LO støtter også forslaget om at offentlige undersøkelser som hovedregel bør
skje via etablerte forvaltningsorganer, som tilsyns- og kontrollmyndigheter.

I forslaget er det åpnet for oppnevning av undersøkelseskommisjoner hvis dette
fremstår som det klart mest hensiktsmessig alternativ. Det er i tillegg et krav
om at det må dreie seg om saker av allmennviktig betydning. Hvilke kriterier
som skal ligge til grunn for iverksettelse av gransking må ses i sammenheng
med hvem som skal beslutte at gransking iverksettes:

Etter forslaget skal beslutningen om å oppnevne undersøkelseskommisjoner
skje av Kongen i statsråd. LO mener regjeringen til må sikres fleksibilitet til
selv å avgjøre om et forhold skal granskes eller ikke. Etter LOs syn er det
derfor tilstrekkelig å lovbestemme krav om at saken skal være av allmennviktig
betydning. Om det er tungtveiende hensyn til å granske saker av allmennviktig
betydning, må det være opp til regjeringen å avgjøre i den enkelte sak.

Lovutvalget foreslår å lovfeste at møtene i undersøkelseskommisjonen skal
være hemmelige, hvis ikke kommisjonen selv bestemmer noe annet. Etter
lovforslaget skal det som nevnt kun nedsettes granskningskommisjoner i saker
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av  "allmennviktig betydning".  Det er derfor viktig at hensynet til offentlighet
ivaretas på en god måte.
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