
ERKLERING OM TAUSHETSPLIKT

Jeg har gjort meg kjent med nedenforsteende og erkl@rer atjeg vil respektere reglene
om taushetsplikt

Lov om behandlingsm6ten i forualtningssaker (forvaltningsloven) av 10 febn ar 1967 har i SS 13 - 13 f,
bestemmelser om taushetsplikt. Hovedbest€mmelsen fremgAr av S 13').

S 13 (taushetsplikt)

'Enhver som utforer tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter a hindre at andre f6r adgang ellet
kjennskap til det han i fo.bindelse m€d ljenesten eller afueidel far vite oml

noens personlige fofhold, eller

tekniske innretningerog fremgangsmaler samt ddfts- eller fo.retningsforhold som del vil ve.€ av
konkurfansemessig betydning a hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen ang6r.

1)

2)

Som perconlige fodrold regnes ikke fodested, fodselsdaro og perconnummer, statsbotgerfothold, sivilstand,
yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger ropef et klientforhold eller andre forhold som m6
anses som perconlige. Kongen kan ellers gi nerm ere forsk fier om hvilke opplysninger som skal reknes som
personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og
opplysninger om den enkeltes personlige status for ovrig, samt om vilk6rene for e gi slike opplysninger.

Taushetsplikten gjelder ogsa etter at vedkommende har avsluttel ljenesten eller arbeidel. Han kan heller ikke
utn!.tte opplysnjnger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhel eller i tjeneste eller arbeid for andre."

For overtredelse av denne bestem melse kom m er S 1 21 i den alm innelige slraffelov av 22 mai 1902 til

Straffeloven S 121 lyder:

'Den som forsettelig eller grovt uaktsomt krenkef taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig
instruks folger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straftes med boter eller med
fengsel
innt i l6 maneder.
Begar han taushetsbrudd i den hensikt a tilvende seg eLlef andre €n uberettiget vinning eller utnytter han i slik
hensikt pa annen mete opplysninger som er belagl med taushetsplikt, kan fongsel inntil 3 ar anvendes.
Denne bestemmelse rammer ogsa laushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttel tjenesten eller
afbeidet."

*)SS 13a - 13fer gjengit t  pa neste side.

Underskrift:

vdiue.-u^t-



5 13 a. (begrensninger i taushetspliken net det ikke et behov for besktrblse) .
Taushetspiikt elter 5 13 er ikke til hinder for:

1. al opplysningef gjores kjent for dem som de direkte gjelder, ellerfor andrc i den utstrekning de som har
krav pd taushet samlykker,

2. at opplysningene brukes n6r behovet for beskyltelse m6 anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller
ved al individualiserende kjennetegn utelates p6 annen mete, og

3. at opplysningene brukes n6r ingen beretliget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. n6r de er
alminne ig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

S 13 b. (begrensninger av taushetsptiklen ut fra private eler affentlige interessel.
Taushetspllkt eher S 13 ef ikke til hinderfor:

'1. at opplysningene i en sak gjores kjent fof sakens parier eller deres rcpresentanter,
2. at opplysningene brukes fof 5 oppn6 det fom6l de er gitt eller innhentel for, bl.a. kan brukes i fofbindelse

med saksfobercdelse, avgjofelse, gjennomforing av avgjorelsen, oppfolging og kontroll
3. at opplysningene ertilgjengelig for andre tjenestemenn innen orcanet eller elalen iden ulstrekning som

trengs for en hensiktsm€ssig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre sakef,
4. at opplysningene bfukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgavef, eller i

5. at forvaltningsorganet gif andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet
og om avgjorelser som er truffet og ellerc slike opplysningef som det er nodvendig 6 gi fof 6 fremme
avgiverorganets oppgaver elter lov, instruks ellef oppnevningsgrunnlag, og

6. at forvaltningsorganel anmelder eller gir opplysninger (jfr..ogsa nf. 5) om lovbrudd tii patalemyndigheten
e lef vedkommende konlrollmyndighet, naf det tnnes dnskelig av allmenne omsyn ellerforJolging av
iovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver, og

7. at forvallningsorganet gir et annet forvallningsorgan opplysninger (samofdning) som forulsatt i
lov om O ppgaveregisteret.
Part ellef parlsrepresentant som blir gjort kjenl med opplysninger etler f6rcto ledd nr- 1, kan bare bruke
opplysningene i den utstrekning det er nodvendlg for 6 vareta partens taru i saken. Forvaltningsorganet
skal gjore ham merksam p6 dette. Likeledes kan forvaltningsorcanet palegge taushetsplikt nar vitner

o.l. fAr opplysninger underciit taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding
av laushetsplikl ettef dette ledd kan straffes etter straffelovens S 1 21 , dersom vedkom mende er
Sjort merksam pa at overlreding kan fa slik folge.

5 13 c. (infornasjon on taushetsplikl, oppbevadng av opplysninger undergitt taushetsplikt).
Vedkommende forvaltningsoean skal sorge for a1 taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan

kreve skriftlig erkl@ring om at de kjennerog vil respektere reglene.
Dokumentef og annet materiale som inneholder opplysninger undergltt taushetspliki, skal

forvaltningsorganet oppbevare pe betryggende mA1e.
Kongen kan gi n€rmere reglerom oppbevaring av dokumenier og annet materiale som er undeeitt
taushelsplikt, om tilintetgjoring av dokumenter eller materiale og om borlfall av taushetsplikt etter en viss

tid. Taushetsplikten bortfallef etter 60 ar n6r ikke annet er besleml i medhold av fofegeende punktum.

S 13 d. (opplysninger til bruk for forsking).
N6r det innes rimelig og ikke medfuref uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet
bestemme at et forualtningsorgan kan ellef skal giopplysninger til bruk forforsking, og at dette skai skje

uten hinder av oruanets taushelsplikt ettef S 13.
Til vediak som nevnl i fsrste ledd kan det kny.ttes vilkar. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om hvem som

skal h3 ansvar for opplysning€ne og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og

ned revisjon erler annen fom for korlroll med forvallringen.

tilbakelevering av utldnt materiale, om tilintetgjoring av avskrifter, om hvorvidl forskeme skal ha adgang
tii 6 henvende seg til eller innhente namere opplysninger om dem del er gilt opplysninger om , og om

opplysningene forovng.
Kongen kan gi narmere forckrifter om vedtak elter denne paragraf.

S 13 e. fforskeres tausretsprlt).
Enhver som ulforef tjeneste eller afbeid i fo|bindelse med en forskingsoppgave som et forvaltningsorgan
har slottet, godkjent ellef gitt opplysninger undercitt taushetsplikt til, plikler 6 hindre at andre fef adgang
eller kjennskap til:

1. opplysninger undefgitt taushetsplikt som forskeren faf fra et foryallningsofgan,
2. opplysninger som iforbindelse med forckningsarbeidet er moltatl fra pfivate under iaushetslofte, og
3. opplysninger som gielder personer som star i et avh€ngighelsforhold til den instans (skole, sykehus,

anstalt, bed fi, offentlig myndighet m.m.) som harformidlet deres kontakt med lorskeren.



Opplysning€ne kan bara brukes slik det er nodvendig for forskingsarb€idst og isamsvar med de vilk6r

matta v€re fa6tsatl etter S '13 d annet ledd. Skal resultaier av forskingsarbeidet publiseres eller brukes p6
annen mate, gjelderS 13 a nr. I og 2 tilsvarende.

Brudd p6 taushetsplikten ejler pe vilker ettef S 13 d annet l€dd, straffes etter strsffelovens S 121. Departe-

mentel eller vedkommende forvaltningsorgan skal gj6re forskeren og hans medarbeidere kjent med
taushetsplikten og straffebestemmelsen, jfr. ogsA S 13 c forste ledd-

S '13l. (bestemneber qn taushets- og opplysningsp 4 tn.n. i andre bver).
Dersom noen som utforer tjeneste eller arbeid for et forualtningsorgan, er palagt taushetsplikt ved bestem-

melse i annen lov, forskdft eller instruks av hensyn til pfivste inter€sser, gjeldef SS 13 til 13 e som
utfyllende regler narikke annet er bestemt i lov ellsr i medhoid av lov.

Bestemmelse iannen lov om rett 6ller plikttl a giopplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt,
med mindre vedkommende bestemmels6 fasts6tter eller klart forutsetter at taushetsolikten ikke skal

gjelde.


