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Vi viser til brev av 26. juni 2009 2 hvor NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner
sendes på høring. Høringsfristen er 1.11.2009.

NVE har merket seg at lovutkastet ikke omfatter kontroll- og tilsynsoppgaver gjennomført ved faste
forvaltningsorganer, men at det påpekes at slike organer ofte vil drive klarlegging og utredning med et
visst granskingspreg som ledd i sin tilsynsvirksomhet.

NVE driver tilsyn innenfor et bredt felt innen energi og vassdragslovgivningen. Våre merknader vil
begrense seg til den betydning en lov om offentlige undersøkelseskommisjoner vil kunne få for vår
tilsynsvirksomhet.

Ettersom det ikke er ment at slike kommisjoner skal begrense forvaltningsorganenes alminnelige
tilsynsvirksomhet, er det etter NVEs syn hensiktsmessig at det legges opp til at bruken av oppnevnte
kommisjoner begrenses.

Slik lovutkastet og NOU'en er utformet vil loven kunne få betydning for NVEs tilsynsvirksomhet ved
at de regler som fastsettes kan gi føringer på den virksomhet tilsynsorganer driver. I den grad man
skj erper alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlighet, utredning, saklighet og
forsiktighet er det en risiko for smitteeffekt og det kan bidra til uønsket uklarhet om hvilke krav som
stilles til tilsynsvirksomhet.

Vi er videre noe skeptiske til forslaget til § 10 (3) om at i mandatet kan bestemmes i nærmere bestemt
omfang at lovbestemt taushetsplikt ikke skal gjelde overfor kommisjonen. Selv om det etter § 10 (1) er
fastsatt at forvaltningslovens regler om taushetsplikt skal gjelde, og det i kapittel 26 understrekes at det
ikke er ment å endre rekkevidden av forvaltningsloven § 13b nr. 4, er det etter NVEs syn grunn til å
stille spørsmål ved om § 10 (3) likevel kan oppfattes å gi adgang til å oppheve taushetsplikt. Når det
samtidig påpekes at et aktuelt område for oppnevning av undersøkelseskommisjoner er der
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eksisterende tilsynsorganer har vært inne i en sak på et tidligere tidspunkt, kan en slik regel gjøre det

vanskeligere å fremskaffe tilstrekkelige opplysninger.
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