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Høring. Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og
diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda, samt endringer i
påtaleinstruksen kap.5
Generelt
Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier (trykt presse, radio, tv og
internettpublikasjoner) i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk Redaktørforening
(NR) er en landsomfattende sammenslutning av redaktører i alle typer medier. Vi viser til
departementets høringsbrev av 14.06.2005, og kommer her med en samlet uttalelse om de
elementene av forslaget som angår allmennhetens adgang til innsyn i virksomheten.
Møteoffentlighet
Vi er tilfreds med departementets intensjon om å skape åpenhet rundt møtene i Likestillingsog diskrimineringsnemnda i utkastet til forskriftens § 20, og har forståelse for at
taushetsplikten kan begrense offentlighetens innsyn. Likevel vil vi understreke betydningen
av at taushetsplikten ikke må bli et skalkeskjul for å holde allmennheten borte fra
forhandlingene, og at forvaltningslovens § 13 og andre taushetspliktbestemmelser tolkes og
praktiseres i tråd med deres intensjoner.
Dokumentoffentlighet
På bakgrunn av behandlingen i Ot.prp. nr.34 (2004-2005) om Likestillings- og
diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda forhold til
offentlighetsloven, savner vi en liknende behandling av denne loven i det foreliggende
utkastet til ny forskrift. Vi viser her til utkast til forskrift § 25, der forholdet til forvaltningsloven
er regulert. Av pedagogiske grunner mener vi dette også bør sies uttrykkelig i forskriften, jf.
Ot.prp. nr.34 (2004-2005) punkt 10.2, der det heter:

"Likestillingsog diskrimineringsombudet
og Likestillings
- og diskrimineringsnemnda
foreslåsorganisertsom forvaltningsorganer
med særskiltefullmakter[... ]
Forvaltningsloven
og offentlighetsloven
kommersåledes til anvendelsepå organenes
virksomhet."
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