
                                  TAUSHETSERKLÆRING 
 
 
 
Jeg har av Arkivverket fått innsyn, med hjemmel i forvaltningsloven § 13 b, i følgende sak 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
i forbindelse med undersøkelse av min egen sak. Taushetsplikten er satt for å beskytte 
personer mot at opplysninger om deres personlige forhold blir kjent. Materialet du/din 
fullmektig har fått tilgang til kan kun brukes til å ivareta din tarv (behov/rettigheter). 
 
Jeg forplikter meg til å ikke bruke opplysninger fra dette materialet på andre måter enn det 
som er spesifisert over. 
 
Jeg er kjent med forvaltningslovens § 13 b, gjengitt nedenfor, og vet at brudd på 
taushetsplikten kan medføre straff etter straffelovens § 209. 
 
 

UTDRAG AV LOV AV 10. FEBRUAR 1967 OM BEHANDLINGSMÅTEN I 
FORVALTNINGSSAKER  ( FORVALTNINGSLOVEN ) 

 
§ 13 b.  (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 forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med 
angiverorganets oppgaver, 

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

8. at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som 
forutsatt i tjenesteloven.  
 



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

 
                              

 

UTDRAG AV LOV OM STRAFF (STRAFFELOVEN 2005) 
§ 209. Brudd på taushetsplikt 
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysning 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 straffbar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sted og dato 
 
Navn (med blokkbokstaver) 
 
Underskrift 
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.................................................................................. 
 
.................................................................................. 

 
 


