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JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 
 
Postboks 8005 Dep. 
0030 OSLO 
 
    

 

Høringssvar - forslag til endringer i forvaltningsloven - større adgang til 
informasjonsdeling 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til brev fra Justis- og 
beredskapsdepartementet 02.09.20, med anmodning om uttalelse til forslag til endringer i 
forvaltningsloven for å gi større adgang til informasjonsdeling.  
 
DSB imøteser en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer, og 
håper endringen vil gjøre det lettere å få innsyn i og dele opplysninger som er av betydning for utøvelsen 
av vårt samfunnsoppdrag. 
 
Som et eksempel på vårt behov for å dele taushetsbelagte opplysninger kan vi nevne 
"Kunnskapsbanken". Dette er et datasystem som vi eier og forvalter, og som inneholder informasjon om 
risiko og sårbarhet for naturhendelser basert på data fra ulike kilder. Gjennom Kunnskapsbanken 
innhenter, sammenstiller og tilgjengeliggjør vi data om naturhendelser til bruk for DSB selv, kommuner 
og andre relevante forvaltningsorganers arbeid med samfunnssikkerhet. Kunnskapsbanken skal bidra til å 
styrke kunnskapen om naturhendelser og konsekvenser av disse, og videre til styrket forebyggende 
samfunnssikkerhetsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. DSBs behandling av data om naturhendelser i 
Kunnskapsbanken er begrunnet i tungtveiende allmennyttige og samfunnsøkonomiske formål.  
 
I arbeidet med Kunnskapsbanken har vi håndtert komplekse problemstillinger knyttet til deling av 
taushetsbelagte data, både i relasjon til kildenes taushetsplikt, men også i relasjon til DSBs taushetsplikt 
og adgang til å dele innhentede taushetsbelagte opplysninger videre med andre forvaltningsorganer. Som 
en følge av dagens barrierer i taushetspliktregelverket har det vært behov for at departementet har 
fremmet et forslag om en egen lovbestemmelse for DSB i sivilbeskyttelsesloven, som ivaretar vår 
behandling av data om naturhendelser i Kunnskapsbanken.  
 
På bakgrunn av våre egne erfaringer med reglene for deling av data i taushetspliktregelverket, er vi 
positive til den utvidete adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger som forvaltningslovutvalget 
foreslo i NOU 2019:5, og som departementet nå følger opp. DSB er enige med departementet i at det er 
behov for flere og mer sektorovergripende regler.  
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Direktørfunksjonen 
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