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Høringssvar - Forslag til endring av taushetspliktbestemmelsene i
finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdloven

Vi viser til brev fra Finansdepartementet 6.2.2013 hvor Statistisk sentralbyrå (SSB) blir bedt om å avgi
uttalelse på høringsnotat vedrørende forslag til endring av taushetspliktbestemmelsene i finanstilsynsloven,
sentralbankloven og folketrygdloven.

I forslag til endring av sentralbankloven forslås det å klargjøre at taushetsplikten etter sentralbankloven § 12
ikke er til hinder for at Norges Bank kan utlevere taushetsbelagte opplysninger til blant annet
Finansdepartementet og Finanstilsynet, selv om slik adgang allerede foreligger etter gjeldende rett i medhold
av sentralbankloven § 12 tredje ledd jf forvaltningsloven §13b nr 5.

De foreslåtte endringer i sentralbankloven innvirker i utgangspunktet ikke på SSBs tilgang til opplysninger
fra Norges Bank for bruk ved utarbeidelse av offisiell statistikk i medhold av statistikkloven § 2-2 jf
forvaltningsloven § 13b nr 4. Det kan likevel reises spørsmål om den klargjøring av hvilke mottakere som
kan motta opplysninger fra banken uten hinder av taushetsplikten som nå foreslås, kan så tvil om SSBs
fortsatte rett til opplysninger. SSB ber derfor om at departementet vurderer om SSB også skal tas med i
listen over mottakere som omtales i sentralbankloven § 12 annet ledd første punktum, eventuelt om det
omtales i forarbeidene til lovendringen at endringene ikke er ment å få innvirkning på SSBs rett til
opplysninger underlagt taushetsplikt fra banken i medhold av statistikkloven § 2-2 jf sentralbankloven § 12
tredje ledd og forvaltningsloven § 13b nr 4.

Taushetsplikt for opplysninger oversendt til SSB er regulert av statistikklovens taushetspliktregler, som er
strengere enn forvaltningslovens taushetspliktregler. Det innebærer at alle opplysninger som er underlagt
taushetsplikt hos avgiverorgan (det være seg Norges Bank, Folketrygdfondet eller andre) også vil være
underlagt taushetsplikt —og unntatt offentlighet —hos SSB. Det innebærer at selv om SSB tas med i
sentralbankloven § 12 annet ledd første punktum, er det ikke nødvendig å omtale SSB i lovens § 12 første
ledd nytt annet punktum.
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