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Endring av petroleumsloven § 10-18 - høring 

Vi viser til ekspedisjon av 25. februar 2010. 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende merknader i saken: 

Olje- og energidepartementet foreslår en ny bestemmelse i petroleumsloven som åpner 
for at det kan gjøres unntak for taushetsplikt ved betalinger. Endringsforslaget er knyt-
tet til implementeringen av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge. 
Hensikten med bestemmelsen er å klargjøre petroleumslovens hjemmel til å pålegge 
andre forvaltningsorganer en opplysningsplikt for informasjon uten hinder av taushets-
plikt i annen lovgivning. 

Forlaget til bestemmelse lyder: "Kongen kan i forskrift pålegge rettighetshaver og forvalt-
ningsorganer å gi opplysninger om betalinger. Forvaltningsorganer som pålegges å gi slike 
opplysninger kan gjøre det uten hinder av taushetsplikt. Opplysningene kan offentliggjøres 
både av avgiver og mottaker av opplysningene." 

Ordlyden i bestemmelsen er meget vid, og åpner for å unnta "opplysninger om betaling- 
er" fra taushetsplikt. Det fremgår av de generelle motivene at dette vil omfatte både 
innbetalinger og mottatte betalinger, til og fra henholdsvis rettighetshaver og forvalt-
ningsorganer. Videre uttales at EITI-forskriften gir nærmere anvisning på hvilke inn- 
betalinger og mottatte betalinger som skal rapporters. Med forbehold om at vi ikke 
kjenner godt til sektoren, kan det stilles spørsmål om rammene for bestemmelsen bør 
være noe mer tydelige, ev. omtales nærmere i motivene. 
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HOD legger imidlertid til grunn at bestemmelsen ikke får anvendelse på helseopp-
lysninger (personopplysninger om helseforhold), og har på denne bakgrunn ingen 
innvendinger til forslaget. 

ed vennlig hilsen 

ørn Astad e.L 
vdelingsdirektør 

kffiri IM?3& 
rådgiver 

Side 2 


	Page 1
	Page 2

