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Høring - Forslag til midlertidig lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt 

lovbestemt taushetsplikt 

Vi ser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets ekspedisjon av 13. januar 2016. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader i saken: 

 

Det følger av lovutkastets § 2, første ledd at opplysninger i uanonymisert form kan gis til 

utvalgets leder, nestleder og sekretariat. Videre følger det av § 2, annet ledd at "Opplysninger 

om navn og adresse til dem saken direkte gjelder skal fjernes før de øvrige medlemmene i 

utvalget får tilgang til dokumentene i den enkelte saken. "Ut i fra hensynet til personvernet 

stiller HOD spørsmål om informasjon som etter annet ledd skal fjernes er noe vel begrenset. 

Ut fra en avveining av de hensyn som gjør seg gjeldene for dette spørsmålet, ber vi BLD om å 

vurdere om ytterligere informasjon bør fjernes fra dokumentene som hele utvalget skal få 

tilgang til.  

 

HOD stiller videre spørsmål ved behovet for adgang til å formidle opplysninger som følger av 

lovutkastets § 4, nummer 4; "at opplysninger er tilgjengelige for utvalget og enhver som 

utfører tjeneste eller arbeid for utvalget i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig 

arbeids- og arkivordning."  Slik HOD har forstått forslaget skal det fremgå fullt ut av lovut-

kastets § 2 hvilke taushetsbelagte opplysninger utvalget og "enhver som utfører tjeneste eller 

arbeid for utvalget" – sekretariatet - skal ha tilgang til. HOD kan derfor ikke se behovet for 

denne adgangen til å formidle ytterligere taushetsbelagte opplysninger til utvalget eller sekre-

tariatet "for en hensiktsmessig arbeids- eller arkivordning".   
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