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Taushetserklæring 
 

Som medlem av kontrollutvalget for ………………………… kommune erklærer jeg å overholde reglene om 

taushetsplikt i alle forhold som er undergitt slik plikt i henhold til forvaltningslovens § 13, jf. 

kontrollutvalgets rett til be om informasjon i kommunelovens §§ 23-2 og 23-6. 

 

Noen utdrag av bestemmelsene - (forvaltningslovens § 13 er inntatt i sin helhet på side 2): 
 

LOV-2018-06-22-83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

§ 23-2, 3. ledd: 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse 

eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta 

undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak 

etter dette leddet. 

 

§ 23-6, 1. ledd: 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra: 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven  

b) interkommunale politiske råd  

c) kommunale oppgavefellesskap  

d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, 

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.  

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for 

selskapet. 

 

LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

§ 13, 1. og 3. ledd: 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller 

kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) Noens personlige forhold, eller 2) 

Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  

 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke 

utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.  

 

Jeg er også kjent med at brudd på taushetsplikten er straffbart etter straffelovens § 209 og § 210. 

 
LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 

§ 209 (Brudd på taushetsplikt) 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysninger som han har taushetsplikt om i henhold til 

lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opplysning med forsett om å skaffe seg eller andre en 

uberettiget vinning. 

Første ledd gjelder tilsvarende ved brudd på taushetsplikt som følger av gyldig instruks for tjeneste eller arbeid 

for statlig eller kommunalt organ. 

For den som arbeider eller utfører tjeneste for et statlig eller kommunalt organ, rammer første og annet ledd også 

brudd på taushetsplikt etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet. 

Grovt uaktsom overtredelse straffes på samme måte. Medvirkning er ikke straffbart. 

 

§ 210 (Grovt brudd på taushetsplikt) 

Grovt brudd på taushetsplikt straffes med fengsel inntil 3 år. 

Ved avgjørelsen av om taushetsbruddet er grovt skal det særlig legges vekt på om gjerningspersonen har hatt 

forsett om uberettiget vinning og om handlingen har ført til tap eller fare for tap for noen. 

 

 

Jeg har gjort meg kjent med ovenstående og erklærer at jeg vil respektere reglene om taushetsplikt. 

 
Sted/Dato: …………………………………… 

 

 

 

Signatur: ………………………………………………… 
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LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
§ 13. (taushetsplikt) 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til 

det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om : 

1) noens personlige forhold, eller  

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts-eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 

betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  

 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel 

og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.  

 

Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter 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 øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.  

 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte 

opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.  

 

 

§ 13a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse) 

Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:  

1.  at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på 

taushet samtykker, 

2.  at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at 

individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og 

3.  at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent 

eller alminnelig tilgjengelig andre steder 

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  

 

 

§ 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser) 

Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:  

1.  at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter, 

2.  at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med 

saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, 

3.  at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en 

hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker, 

4.  at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med 

revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen, 

5.  at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om 

avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets 

oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag, 

6.  at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller 

vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølging av lovbruddet har 

naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver, og 

7.  at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om 

Oppgaveregisteret. 

 

Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke opplysningene i 

den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på 

dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i 

forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens 

§ 121, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge.  


