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Høring om NOU 2009:18 Rett til læring - Innstilling fra utvalget for 

bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov  

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høring av NOU 2009:18 Rett til læring. Fornyings- 

og administrasjonsdepartementet (FAD) har følgende merknad til kap. 17.2.4 om 

taushetsbestemmelser og informasjonsplikt: 

 

I utredningen heter det at: 

Taushetsplikten skal ikke være til hinder for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, men 

blir gjerne trukket fram som et hinder for ikke å kunne utveksle viktig informasjon og 

skape et godt samarbeid. Med bruk av informert samtykke er det imidlertid fullt mulig 

å finne gode løsninger som åpner for mulighet til både samordning av tjenester og gode 

overganger mellom livsfaser. 

 

FAD ønsker å presisere at et aktivt, informert samtykke til utveksling av informasjon 

mellom ulike etater er nødvendig der etatene har taushetsplikt overfor hverandre om de 

aktuelle opplysningene. Dersom regelverket åpner for utveksling av opplysninger til 

tross for at disse opplysningene i utgangspunktet er underlagt alminnelig taushetsplikt, 

er samtykke ikke nødvendig for utvekslingen. Dersom det forsøkes innhentet samtykke 

basert på det ovenstående – men man ikke lykkes, og likevel utveksler informasjon med 

grunnlag i at lovverket åpner for dette – vil dette gi uheldige signaler til de berørte 

partene. 

 

FAD er svært positiv til økt bruk av samtykke som grunnlag for utveksling av 

personopplysninger. Vi er samtidig opptatt av at man ikke skal søke å benytte samtykke 

som utvekslingsgrunnlag, men falle tilbake på lovgrunnlag der det ikke lykkes å få 
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samtykke. Det er derfor viktig at regelverket er tydelig på når personopplysninger kan 

utveksles uten hinder av taushetsplikt, og når det må innhentes samtykke fra de berørte. 

I tillegg vil det være god praksis å informere de berørte om informasjonsutveksling i de 

tilfellene der denne har grunnlag i lov. 

 

 

Med hilsen 

 

Bjørn Magnus Jacobsen (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 
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