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Høring - NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner
NTNU er i brev av 26.06. d.å. invitert til å uttale seg om NOU 2009: 9 som foreslår en lov om
offentlige undersøkelseskommisjoner.

NTNU har ikke spesialkompetanse på dette spørsmålet. Vi har imidlertid noen kommentarer på
generelt grunnlag, samt noen mer spesifikke basert på våre erfaringer med gransking i forbindelse
med den såkalte Rosenborgsaken våren 2007, jf NOU 2007: 9.

Ad hoc granskinger er i dag normert i et veiledende rundskriv. Vi mener det er positivt at
granskinger foreslås lovfestes og at spørsmål knyttet til oppnevning, sammensetning, oppgaver og
prosessuelle forhold, vitners, berørte og parters rettslige status og innsyn blir regulert i lov.

Det synes klokt at regjeringen allerede ved oppnevningen avklarer hvem som skal ha oppfølgings-
ansvaret. Dette vil sikre at en unngår kompetansestrid eller "svarteperspill" i etterkant. Lovforslaget
vil ha en del økonomiske implikasjoner. Skal utvalget ha den nødvendige uavhengighet, bør også
budsjettrammen for utvalget være klart fra første stund.

NTNU har inntrykk at granskinger er brukt relativt hyppig i den senere tid og i noen grad som
politiske lynavledere. Institusjonen stiller seg derfor positiv til utvalgets forslag når det foreslår at
granskingsutvalg bare skal oppnevnes når forholdet er av allmennviktig betydning og undersøkelse
er klart vurdert som den mest hensiktsmessige utredningsformen.

Utvalget har gjort fiere terminologiske oppklaringer og forbedringer. Bl.a. er det ryddet opp i
forholdet til Forvaltningsloven og partsbegrepet. For det andre slutter NTNU seg til endringen i
terminologi fra gransking til undersøkelse med utvalgets begrunnelse. I forbindelse med
Rosenborgsaken opplevde ledelsen sin rolle som noe uklar og den kunne oppfattes som en
mellomting mellom vitne og anklaget. Rollen som berørt og vitne vil bli tydeligere med begrepet
undersøkelse. For det tredje har utvalget innført begrepene "berørte" og "pårørende" og "etterlatte".
Til disse begrepene knyttes forsterkede prosessuelle og økonomiske rettigheter. NTNU har erfart at
det er særlig viktig å styrke pårørende og etterlattes rettigheter og lovfeste deres mulighet til å legge
fram sin sak for undersøkelseskommisjonen.

Postadresse Org.nr. 974 767 880
E-post:

7491 Trondheim postmottak @adm.ntnu.no

http://www.ntnu.no

AH kmin;p0Hdans , s in iIIHWIr i ak'';1)011-.111dlingkI adr( -€. til flk:;boikli iiendo onhet v'id N I-Nti og ikko diwkto lit
enkoli!w.T!;onea, \Ied llcovoii(ioIOe v(Iiiitt oppgi ofoiiic.



Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Med hilsen

Torbjø1 Digerne
7

Rektor

Var dato

22.10.2009
Vår referans e

2009/922 UPEK

2 av 2

Utvalget har reflektert over undersøkelseskommisjoners rolle i den offentlige debatt under arbeidet
og etter at rapporten er avlevert. NTNU slutter seg til utvalgets refleksjoner og mener det er naturlig
at lederen eventuelt uttaler seg overfor presse og allmennhet underveis, mens oppfølgingsorganet
kommenterer rapporten i ettertid. En bør vurdere å lovfeste en slik praksis.

/
'

Trond Singsa
Organisasjons- og info masjonsdirektør


