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HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE I
FORVALTNINGSLOVFORSKRIFTEN OM BEHANDLING AV SØKNAD OM
INNSYN TIL BRUK I FORSKNING I OPPLYSNINGER SOM ER OMFATTET AV
TAUSHETSPLIKT

Viser til høringsbrev av 21.06.10 sendt Fiskeri- og Kystdepartementet som har videresendt
dokumentet til Fiskeridirektoratet med informasjon om at eventuelle merknader sendes det
Kongelige Justis- og Politidepartement direkte.

Fiskeridirektoratet har følgende kommentarer til forslagene til endringer i reglene i
forvaltningsforskriften om behandling av søknad om innsyn til bruk for forskning i
opplysninger som er omfattet av taushetsplikt:

Ad foreslått endrin i forvaltnin slovsforskriftens 8
Fiskeridirektoratet mener det er hensiktsmessig at det enkelte departement kan delegere
myndighet etter forvaltningslovens § 13d, håndtering av taushetsbelagte opplysninger til bruk
for forskning, til underordnet organ når en finner det forsvarlig. Videre at det aktuelle
departement da som hovedregel blir klageorgan ved slik delegasjon av myndighet.

Fiskeridirektoratet har følgende begrunnelse for at en finner den foreslåtte mulighet til
delegasjon hensiktsmessig:

Fiskeridirektoratet er en fagetat for Fiskeri- og Kystdepartementet. Som forvalter av en stor og
verdifull naturressurs samt havbruksnæringen med stort rapporteringsregime, kontroll og
fordelingsproblematikk innehar direktoratet betydelig mengde informasjon i databaser.
Informasjonen benyttes i stor grad av forskjellige forskningsinstitusjoner.

De senere års trender ved økt krav til transparens og kostnadseffektivitet i offentlig
forvaltning nedfelt i grunnlovens §100, EU sitt viderebruksdirektiv, skjerpingene i
offentleglova mv medfører en del utfordringer for vår etat.
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For å imøtekomme de nye behovene, har vi igangsatt en prosess med siktemål å få mest mulig
av informasjonen tilrettelagt på en slik måte at brukerne selv kan hente den ut elektronisk.
Dette gjelder både brukere internt og eksternt, og vil også kunne innbefatte informasjon som i
utgangspunktet er unntatt offentlighet. Samtidig må en imøtekomme de økte rettighetene den
nye offentlighetsloven gir til innsyn, ivareta kravene til sammenstilling av informasjon og
hensynet til likebehandling av de klientene en betjener.

Forskningsinstitusjonene har ofte behov for en kombinasjon av data som både består av
offentlige og ikke offentlige opplysninger. Skal direktoratet kunne ivareta en hensiktsmessig
og rasjonell utlevering av data, fremstår det som fornuftig at en samtidig innehar kompetansen
til å vurdere utlevering av taushetsbelagte opplysninger.

Etater av vår type har også langvarig praksis med håndtering av store mengder informasjon til
statistikk mv og innenfor datatilsynets regime og vil kunne utføre oppgaven forsvarlig. Med
departementet som klageorgan, vil en ivareta den nødvendige kontroll med at den delegerte
kompetansen benyttes i henhold til formålet.

Med hilsen

-
Per Sandberg
direktør

Hanne Rasch
Seniorrådgiver
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Kopi til:
Rolv Behrens
Aksel Eikemo
Fiskeri- og kystdepartementet
Jens Christian Holm
Liv Holmefjord
Grethe Aa. Kuhnle
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Anita Kjeilen Steinseide
Anders Østreim
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