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Høringsuttalelse - forslag til endringer i reglene i forvaltningsforskriften om
behandling av søknader om innsyn til bruk for forsking i opplysninger som er
omfattet av taushetsplikt

1. Innledning

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til brev fra Justis- og politidepartementet av
21.06.10, med vedlagt høringsnotat.

Bufdir støtter den foreslåtte endringen i forvaltningsforskriften, men ønsker å påpeke at
behandlingen av søknader om innsyn må holdes atskilt fra initiering av forsking.

2.  Bufdirs vurdering

I forslaget kommer det blant annet frem at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(BLD), i brev til Justis- og politidepartementet, har bedt om at BLD skal få mulighet til å delegere
fullmakter til å gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger til Bufdir. BLD har i brevet oppgitt at de
behandlet syv søknader i 2006 og åtte søknader i 2007. De fleste av sakene var knyttet til
forskerinnsyn innenfor barnevernsfeltet.

BLD skriver at selv om antallet søknader per år ikke er særlig omfattende kan behandlingen av dem
være arbeidskrevende. Grunnen til at departementet ønsker å kunne delegere fullmakten er at de fra
2004 har et underliggende direktorat, Bufdir, og at departementet vurderer at direktoratet kan
behandle søknadene innenfor områdene barnevern og adopsjon på "en like enhetlig og god måte
som departementet".

Bufdir synes det er positivt at det er ønske om å delegere fullmakter på dette området til
direktoratene. For Bufdir vil dette kunne medføre bedre oversikt over planlagt og pågående forsking
på områdene barnevern, adopsjon og familievern.

En eventuell delegering av myndighet kan likevel i visse tilfeller medføre rollesammenblandning
dersom ansatte i direktoratet både skal behandle søknader om fritak fra taushetsplikten, og samtidig
initiere forsking. I forlengelsen kan dette svekke legitimiteten til forsking med relevans for faget.
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Bufdir ønsker å fremheve viktigheten av god forvaltningsskikk og inhabilitetsreglene i
forvaltningsloven § 6 (andre ledd) for disse sakene.

I høringsnotatet presiseres det at forslaget om å utvide retten til å delegere myndighet til å gi
forskerinnsyn ikke i seg selv vil medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser, og at
eventuelle konsekvenser som gjelder ressursbruk for det aktuelle departement og underordnet organ
må vurderes av det enkelte departement i hvert enkelt tilfelle. Det er Bufdirs oppfatning at dersom
denne myndigheten delegeres, må det legges til rette for dette med tanke på ressurser.
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