
       
Rådhusgaten 17, 0158 Oslo – Sentralbord 2240 5050 - www.nored.no – epost: post@nored.no 

 

 

Samferdselsdepartementet 

postmottak@sd.dep.no  

 

Deres ref.: 15/3552 av 9. desember 2015 

 

         Oslo 9. februar 2016 

 

 

Forslag til ny taubanelov. Høring  
 

Norsk Redaktørforening (NR) er en landsomfattende organisasjon for alle redaktører i alle 

typer nyhets- og aktualitetsmedier i Norge. Vi står ikke på høringslisten for denne saken, men 

ønsker likevel å levere våre synspunkter avgrenset til forslagets kapittel 3 om varslingsplikt, 

rapportering og taushetsplikt. 

Forslaget gjelder taubaner, som omfatter virksomheter med ganske stor risiko for uhell og 

ulykker, selv om det ikke skal ha forekommet dødsulykker i Norge de siste 35 år. Derimot 

fremgå det at i samme periode er det skjedd 160 alvorlige personskader og omkring 650 

mindre personskader. Det sier seg selv at opplysninger omkring avvik fra normal drift og 

sikkerhet har stor betydning for allmennheten. 

På denne bakgrunn er det urovekkende at Samferdselsdepartementet vil pålegge et omfattende 

hemmelighold av alle opplysninger knyttet til de hendelser som det skal varsles og rapporteres 

om etter lovens § 3-2 og § 3-3. 

I det aktuelle lovforslaget er taushetsplikten i utgangspunktet knyttet til taushetsplikten i 

forvaltningsloven § 13, men er kort og summarisk deretter «presisert» til å gjelde «alle de 

opplysninger som omfattes av varslingsplikten». Dersom definisjonene av hva taushetsplikten 

omfatter i forvaltningsloven § 13 nr 2 ikke er tilstrekkelige, må det være mulig for 

departementet å angi nærmere hvilke typer opplysninger regelen skal omfatte. Slik forslaget 

lyder nå, er regelen ikke forutsigbar og kan komme til å omfatte en menge opplysninger som 

allmenne interesser vil ha stor interesse av å få kjennskap til. Risikoen ved slik omfattende og 

upresis bestemmelse er også stor for at mange oppfatter taushetsplikten til vern av offentlige 

interesser, som taushetsplikten i forvaltningsloven ikke skal dekke. 
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Vi minner om det medieorganisasjonene (Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og NR) 

skrev til departementet i høringen om endringer i luftfartsloven om rapportering av hendelser 

(Deres ref. 15/583, datert fra oss 9.10.2015): 

 
 «I et demokrati har befolkningen et naturlig krav på å få vite sannheten om tjenesteytelser i luftfarts-, 

jernbane og veisektoren. Dette gjelder særlig tjenester der graden av sikkerhet kan utgjøre forskjellen 

mellom liv og død for brukerne. De grunnleggende verdiene bak offentlighetsprinsippet gjør seg med 

andre ord sterkt gjeldende på dette området. Allmennheten har krav på å kunne skaffe seg kunnskap 

som strekker seg langt utover det nivået som någjeldende og forslåtte taushetspliktbestemmelser 

legger opp til.» 

Vi tar også med siste avsnitt i nevnte høringsuttalelse: 

«Problemet er at det foreliggende lovforslaget viderefører et vern av interesser som det ikke har vært 

tradisjon for å beskytte ved hjelp av taushetsplikt. Når hensynet og beveggrunnene for å opprettholde 

det ekstremt strenge taushetsregimet i tillegg begrunnes med behovet for å beskytte selskaper og 

ledere som sitter med ansvar for alvorlige ulykker, mener vi departementet bør vurdere hele 

taushetsbehovet og hva det skal beskytte, på nytt.» 
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