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HØRING  — FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE I FORVALTNINGSFORSKRIFTA OM
BEHANDLING AV SØKNADER OM INNSYN TIL BRUK FOR FORSKNING I
OPPLYSNINGAR SOM ER OMFATTA AV TEIEPLIKT

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 21.06.10 vedrørende ovennevnte.

I høringsbrevet foreslås det at forvaltningsforskrifta § 8 endres slik at departementene får
adgang til å delegere myndighet til å gi innsyn i opplysninger til bruk for forskning uten hinder
av taushetsplikt, jf forvaltningsloven § 13 d første ledd. Et vilkår for delegasjon fra et
departement til et underordnet organ, vil være at departementet finner det forsvarlig.

Før det treffes vedtak om å gi innsyn i opplysninger undergitt taushetsplikt til bruk for
forskning, skal saken være forelagt Rådet for taushetsplikt og forskning, jf
forvaltningsforskrifta § 9. I saker som gjelder innsyn i medisinske og helsefaglige
opplysninger, må forskningsprosjektet også være godkjent av Regional komité for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK foretar en forsvarlighetsvurdering av prosjektet,
avveier nytte og risiko, og ivaretar personvern. I enkelte tilfeller må også Datatilsynet gi
tillatelse til innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Deretter skal saken forelegges for et
underordnet organ, som så gir en anbefaling til det departementet som har myndighet til å
treffe avgjørelsen om innsyn. Dagens ordning innebærer at søknaden om innsyn skal
vurderes av flere ulike offentlige instanser, noe som selvsagt tar tid.

Forvaltningsstrukturen er over tid endret, slik at departementene i mindre grad enn før
behandler enkeltsaker i første instans. Et underordnet organ med den nødvendige
kompetanse, vil kunne avgjøre disse søknadene på en like enhetlig og forsvarlig måte som
et departement. Videre vil Rådet for taushetsplikt og forskning ved sin behandling medvirke
til en ensartet praksis i slike saker. I saker som gjelder innsyn i medisinske og helsefaglige
opplysninger vil REK i tillegg ha vurdert saken. På dette grunnlag kan vi ikke se at det er
rettsikkerhetsmessig betenkelig at myndighet til å gi innsyn kan delegeres til et underordnet
organ. Videre vil forskningsprosjektet kunne starte opp på et noe tidligere tidspunkt enn om
et departement i tillegg også skal vurdere innsynsbegjæringen.
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Etter dagens ordning vil departementenes vedtak om innsyn i prinsippet kunne klages inn for
Kongen i Statsråd. Dette er imidlertid en tungvint måte å behandle klagesaker på. Dersom
departementene gis adgang til å delegere myndighet til et underordnet organ, vil det
departementet som delegerte myndighet også være klageinstans for vedtak truffet i det
underordnede organet, jf forslaget til ordlyd i nytt siste ledd i forvaltningsforskrifta § 8.
Behandlingen av klagesaker blir dermed enklere å praktisere.

I høringsbrevet punkt 2.2 omtales for øvrig et endringsforslag som har vært fremmet for
Justisdepartementet tidligere om å delegere myndighet til å gi innsyn i Den rettsmedisinske
kommisjons arkiv fra Justisdepartementet til Justissekretariatene (nå Statens
sivilrettsforvaltning). De argumentene som ble anført for delegasjon den gangen, har fortsatt
vekt.

Statens sivilrettsforvaltning støtter etter dette forslaget til endring i forvaltningsforskrifta § 8

Justisdepartementet v/Sivilavdelingen er sendt kopi av dette brevet.
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