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Høring - ny forvaltningslov 

Vi viser til høringsbrev fra JD 3. juni i år. Kunnskapsdepartementet vil med dette kommentere 

noen av forslagene i NOU 2919:5 om ny forvaltningslov. 

 

Utredningen er omfattende og grundig, og gir ikke minst en god oversikt over gjeldende rett. 

En av de store utfordringene med ny forvaltningslov er tilrettelegging og tilpasning til en 

stadig mer digital forvaltning. Her er det behov for noe mer vurderinger og avklaringer. Krav 

og forventinger som ligger i arbeidet med digitalisering av forvaltningen, må drøftes og 

avstemmes mot forvaltningsloven som ramme for forvaltningen. Det er videre ønskelig med 

noe mer avklaring av forholdet mellom forvaltningsloven og personvernregelverket. Dette 

gjelder særlig taushetspliktreglene. Et eksempel kan nevnes: I kap. 19.12.9.3. uttales det om 

deling av opplysninger som ikke er taushetsbelagte, at "opplysninger vil som hovedregel 

kunne deles fritt innad i forvaltningen". Så langt vi kan se, har ikke utvalget drøftet dette 

forslaget til regulering i ny forvaltningslov opp mot personvernregelverket (og bl.a. de 

prinsippene som er referert i kap. 19.3.2.).  

 

Forskning og taushetsplikt: Utvalget foreslår at nåværende råd for taushetsplikt og forskning 

(opprettet i medhold av forvaltningslovforskriften § 9) avvikles, at regulering av unntak fra 

taushetsplikten for bruk i forskning i fvl § 13 d videreføres (i forskrift), og at § 13 e om 

forskeres taushetsplikt flyttes til annet regelverk.  

 

Vi har lite kunnskap om hvilken rolle Rådet for taushetsplikt og forskning har i praksis i dag, 

og utvalgets begrunnelse for avvikling er svært kort. Det bør trolig foretas en vurdering av 

rådets rolle før det eventuelt avvikles. 
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Side 2 
 

Utvalget forslår at reglene om forskeres taushetsplikt flyttes til annet regelverk, og foreslår 

forskningsetikkloven. Vi er i tvil om det er en hensiktsmessig plassering. Først og fremst 

støtter vi utvalget i at det er behov for en bredere vurdering av behovet for taushetsplikt for 

forskere.  

 

Departementets erfaring er at bestemmelsen i dagens § 13 d om unntak for forskning er mye 

brukt. Forslaget om å legge dette til forskrift kan bety at regelverket blir mindre tilgjengelig. Vi 

vil videre peke på at endringen fra bruk til "forskning" til tilgang for "forskere" som følger av 

forslaget til ny § 39, ikke er drøftet. Dette må vurderes nærmere.  

 

Taushetsplikt for bostedsopplysinger: Utvalget foreslår at regelen om at visse person-

opplysninger, herunder om bopel, som i dag ikke skal omfattes av taushetsplikten for 

personlige opplysninger. Samtidig foreslår utvalget at dagens unntak fra dette (knyttet til at 

det kan avsløre klientforhold eller "andre forhold som kan regnes som personlig") ikke 

videreføres. Vi vil peke på at dette kan skape utfordringer for en del, bl.a. barn/forelder som 

bor på hemmelig adresse. Vi savner en drøfting av disse behovene og om de vil/kan ivaretas 

av andre regelverk, herunder personvernregelverket. Forslaget om å regulere slike behov i 

særlovgivningen er lite utredet. Vi stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser det kan ha for 

tilgjengelighet til og kunnskap om regelverket.  

 

Utvalgte foreslår i ny § 73 om særskilte klagenemnder at slike klagenemnder ikke kan 

omgjøre underinstansens vedtak uten at det er klaget. Vi vil gjøre JD oppmerksomme på 

forskningsetikkloven § 7 andre ledd som gir Granskingsutvalget hjemmel til å ta opp saker på 

eget initiativ. Vi antar at denne type regulering vil bli sett på som særlovgivning, som i tilfelle 

motstrid vil gå foran en eventuell generell regel i forvaltningsloven.  

 

Vi ser fram til et godt samarbeid om det videre arbeidet på disse områdene.  

 

Med hilsen 

 

 

Trude Wessel Eide (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Kari Bjørke 

fagdirektør 
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