Taushetsplikt gjelder enkeltopplysninger
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Størrelsen på eiendomsskatten vekker engasjement mange steder. Men er klagene
på takstene underlagt taushetsplikt, eller er det fritt fram for alle å lese dem?
SPØRSMÅL: I distriktet vårt er det flere kommuner som etter 10 år har
gjennomgått takstene på eiendomsskatt på nytt. Dette har vært gjennomført på
ulike måter og har resultert i et varierende antall klager på eiendomsskatten.
Kommunene ser ut til å praktisere unntaksbestemmelsene forskjellig.
Eksempelvis har én kommune, som har hatt en klagemengde på rundt 15 % av
eiendommene, valgt å unnta alle klager fra offentlighet med hjemmel i offl. § 13 1.
ledd pga. taushetsplikt etter fvl. § 13 1. ledd nr. 1. Også en annen kommune ser ut
til å praktisere offentlighetsloven på samme måte og med samme hjemmel.
To andre kommuner, som også har retaksert eiendommene i 2017, har derimot lagt
alle klagene åpne på sine postlister. Er det brudd på offentlighetsloven når to
kommuner unntar alle klager fra offentlighet eller er det brudd på lovbestemt
taushetsplikt når de to andre kommunene legger ut klagene åpent på postlistene?
SVAR: Det kan se ut som alle fire kommuner bryter loven her.
I offentleglova § 13 er det fastsatt at «Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov
eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn». De to kommunene som nekter
innsyn i disse klagene, viser til bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 om
taushetsplikt opplysninger om «noens personlige forhold». Eigedomsskattelova har
imidlertid her en mer vidtgående regel i en bestemmelse i § 3-1, om taushetsplikt for
«noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller
personlige forhold».
Det er etter dette klart at slike klager ofte vil inneholde opplysninger som er
underlagt taushetsplikt. Men taushetsplikten gjelder da ikke klagen som sådan, men
bare de enkeltopplysningene i denne om slike forhold. Klagen skal i alle fall føres på
postliste på vanlig måte, men hvis det blir bedt om innsyn, må man sladde slike
taushetsbelagte opplysninger før det utleveres en kopi av klagen. Man kan ikke
nekte innsyn i hvem som har klaget, eller i de deler av den som ikke inneholder
opplysninger og anførsler som avdekker slike taushetspliktbelagt forhold. Det er
derfor et klart brudd på offentleglova om en kommune treffer et generelt vedtak om
å unntak slike klager fra innsyn i sin helhet.
På den andre siden vil det etter dette kunne være et brudd på taushetsplikten etter
forvaltningsloven og eigedomsskattelova om en kommune uten videre gir innsyn i
slike klager i sin helhet, uten å luke ut de taushetspliktbelagte opplysningene.
Her er det vel imidlertid en fare for noen kommuner velger å unnta slike klager fra
innsyn i sin alminnelighet, for å slippe jobben med å vurdere og sladde ut slike
opplysninger. I motsetning til brudd på taushetsplikt, som er straffbart, har vi ingen
regler om reaksjoner overfor kommuner som bevisst bryter reglene i offentleglova
om rett til innsyn i kommunale saksdokumenter.

