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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ADGANG TIL DISPENSASJON FRA
TAUSHETSPLIKT FOR SOSIALTJENESTEN

NAV Kongsvinger takker for tilsendt høringsnotat i forbindelse med forslag om adgang til
dispensasjon fra taushetsplikt for sosialtjenesten, slik at enkelte opplysninger kan utleveres til
politiet og kriminalomsorgen og vil i vår uttalelse gi våre betraktninger og innstilling til
forslaget.

Innledningsvis kan det nevnes at vi er godt kjent med at både arbeids- og
velferdsforvaltningsloven og sosialtjenesteloven er strengere enn forvaltningsloven med tanke
på at taushetsplikten også omfatter opplysninger om fødested, fødselsdato og personnummer,
statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Videre at det også foreligger
mulighet til å dispensere fra taushetsplikten om slike opplysninger såfremt dette er nødvendig
for å fremme kommunens eller etatens oppgaver eller for å forebygge vesentlig fare for liv
eller alvorlig skade for noens helse.

Vi ser imidlertid at ordlyden i den aktuelle bestemmelsen i sosialtjenesteloven -
sosialtjenesteloven § 44, 2. ledd gjør det vanskeligere for politiet å få utlevert denne type
opplysninger om tjenestemottakere etter sosialtjenesteloven sammenlignet med lov om
arbeids- og velferdsforvaltningen § 7, og at det kan være behov for en endring som gjør at det
blir en lik adgang til å utlevere slike opplysninger.

Et forhold som underbygger dette behovet, er at NAV-ansatte har mulighet til å jobbe på
hverandres områder, jfr. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 med tilhørende forskrift
og at det av den grunn kan fremstå som kunstig at det er forskjell på adgangen til å utlevere
denne type informasjon til politiet avhengig av om tjenestemottakeren mottar tjenester etter
trygdelovgivningen eller sosialtjenesteloven. Et forhold som taler i samme retning, er den
interne informasjonsutvekslingen mellom stat og kommune i NAV-kontoret. Vi støtter derfor
disse argumentene som grunnlag for å foreta en harmonisering av taushetsplikt-
bestemmelsene.
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Samtidig ser vi at det kan være grunnlag for et sterkere personvern etter sosialtjenesteloven,
fordi det fortsatt kan oppleves som mer stigmatiserende å ha et klientforhold til sosialtjenesten
selv om belastningen ved å røpe et klientforhold etter sosialtjenesteloven kanskje har blitt noe
redusert etter NAV-reformen.

Slik vi oppfatter forslaget, er det imidlertid kun snakk om at hensynet til personvernet må vike
noe til fordel for politiet og kriminalitetsomsorgens behov for denne type opplysninger. Dette
fordi det ikke innebærer noen automatiske unntak fra taushetsplikten, da forslaget inneholder
klare begrensninger på hvilken type informasjon som kan gis ut og i hvilke tilfeller. Det vises
her til forslagets innhold om at politiet og kriminalomsorgen i den enkelte sak må godtgjøre at
opplysningene er nødvendige for å kunne løse sine lovpålagte oppgaver.

Ut fra de forholdene som er skissert som aktuelle med tanke på å utlevere denne type
informasjon samt de begrensninger som skal gjelde både i forhold til type informasjon, til
hvilke myndigheter og under hvilke forutsetninger, støtter NAV Kongsvinger det fremlagte
forslaget.
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