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Svar på høring - Forslag til lov og forskrift om Digitaliseringsdirektoratets 
tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret 

Vi viser til høring om forslag til lov og forskrift om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til 
taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret, sendt oss fra Kommunal- og distriktsdepartementet 
30.06.2022. 
 
I vergemålsloven §§ 46 og 65 er opplysninger om at en person har fått oppnevnt verge, hvem vergen 
er og rammene for vergeoppdraget underlagt taushetsplikt, med visse unntak. § 46 gjelder vergens 
taushetsplikt og § 65 gjelder vergemålsmyndighetens taushetsplikt.  
 
I § 46 heter det i annet ledd at opplysningen om at en person har fått oppnevnt verge, kan gjøres 
kjent for andre i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til personen selv, eller for å sikre at 
vergen kan utføre sitt oppdrag på en god måte. Det samme gjelder opplysningen om at 
vedkommende er oppnevnt som verge, og opplysninger om rammene for vergeoppdraget. Det 
heter videre i tredje ledd at «Hvis den som er under vergemål, ikke selv kan gi uttrykk for sitt syn, gjelder 
ikke taushetsplikten overfor vedkommendes ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre og søsken i 
større utstrekning enn det som må antas å være etter hans eller hennes ønske». 
 
I § 65 heter det i første ledd første punktum at «Opplysningen om at en person har fått oppnevnt verge, 
kan gjøres kjent for andre i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til personen selv, eller for å sikre at 
vergen kan utføre sitt oppdrag på en god måte. Det samme gjelder opplysningen om hvem som er 
oppnevnt som verge, og opplysninger om rammene for vergeoppdraget.» 
 
Oppsummert så må både verge og Statsforvalter gjøre en konkret vurdering om hvorvidt 
opplysninger om vergeforholdet kan deles med hjemmel i unntaksbestemmelsene i §§ 46 og 65. 
 
I høringsnotat datert 19. januar 2022 foreslår Justis- og beredskapsdepartementet at opplysning om 
at en person har verge, ikke skal være underlagt taushetsplikt, men at opplysninger om innholdet i 
vergens fullmakt fortsatt skal være underlagt taushetsplikt. Vergemålsmyndigheten og vergen må 
således også etter en eventuell endring i hvert enkelt tilfelle, vurdere om unntaksbestemmelsene 
kan benyttes vedrørende vergemålets nærmere innhold. 
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Ved å digitalisere vergefullmaktene, skal disse kunne brukes til digital identifisering. Verger vil kunne 
ta i bruk digitale innloggingsmetoder på vegne av vergehaver ved at virksomheten automatisk 
innhenter informasjon fra modernisert folkeregister. De nye fullmaktene er mer konkretiserte og 
oppdelt etter hvilke virksomheter vergen skal ha fullmakt til å representere vergehaver overfor. 
Eksempelvis vil NAV være en virksomhet som har legitimasjonene: Arbeid, Familie, Hjelpemidler, 
Pensjon og Sosiale tjenester. Gitt at digitaliseringen av vergefullmaktene skal kunne brukes av verger 
og offentlige institusjoner som NAV er det helt nødvendig at Digitaliseringsdirektoratet får hjemmel i 
lov til å få tilgang til opplysninger om det nærmere innholdet i det enkelte vergemålet. Alternativet er 
at opplysningene om rammene for vergemålet unntas fra taushetsplikt direkte i vergemålsloven. Vi 
vurderer at å gjøre opplysningene om det nærmere innholdet i vergemålet i sin helhet unntatt fra 
taushetsplikt vil være langt mer inngripende for den enkelte vergehaver og slik sett en mindre 
smidig løsning. 
 
Alternativ 1 gir forskriftshjemmel for konkretisering av Digitaliseringsdirektoratets adgang til å 
innhente og behandle opplysninger fra Folkeregisteret som er nødvendige for å løse direktoratets 
forvaltnings- og myndighetsoppgaver. Dersom slik konkretisering ikke skjer gjennom forskrift, må 
det alternativt følge av blant annet den årlige budsjettproposisjonen til Stortinget, direktoratets 
økonomi - og virksomhetsinstruks og årlige tildelingsbrev gitt av overordnet departement. 
Statsforvalteren i Rogaland vurderer at det både lovteknisk og med hensyn til rettssikkerheten vil 
være mest hensiktsmessig om dette fremgår av forskrift.  
 
Statsforvalteren i Rogaland støtter således forslaget om at Digitaliseringsdirektoratet, uten 
hinder av taushetsplikt, skal kunne innhente og behandle opplysninger fra Folkeregisteret 
som er nødvendige for å løse direktoratets forvaltnings- og myndighetsoppgaver slik disse er 
fastsatt i forskrift etter § 3. Vi oppfordrer derfor til å benytte alternativ 1. 
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