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Høring – utkast til rettleiar om teieplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltninga – 
høringssvar fra Bane NOR SF 

Det vises til ovennevnte høring fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

Bane NOR SF (Bane NOR) har gjennomgått høringen og har noen få merknader til 
høringsutkastet.  

Innledningsvis opplyses at Bane NOR er et statsforetak med ansvar for det statlige jernbanenettet. 
Foretaket er underlagt statsforetaksloven og Samferdselsdepartementet har ansvaret for den 
statlige eierstyringen. Selv om Bane NOR rettslig sett ikke er et offentlig organ, men et privat 
rettssubjekt, så står foretaket overfor mange tilsvarende problemstillinger som offentlig organ når 
det gjelder spørsmål om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett, blant annet fordi 
offentleglova gjelder for Bane NOR og at forvaltningsloven gjelder i noen henseender. 

Bane NOR er positiv til at Justis- og Beredskapskapsdepartementet har tatt initiativ til å utarbeide 
en veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen. Spørsmål knyttet 
til taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett er ofte krevende å ta stilling til og også for et 
statsforetak som Bane NOR vil det være nyttig å få veiledning om hva reglene går ut på. Vi 
konstaterer imidlertid at veilederen i hovedsak retter seg mot tradisjonelle forvaltningsorganer 
(offentlige organer) og at det er lite veiledning rettet til private rettssubjekter som har mye til felles 
med offentlige organer, som for eks. statsforetak. Selv om veilederen synes primært å være rettet 
mot veiledning om disse reglene i forvaltningen, så anmodes Justis- og beredskapsdepartementet 
om å ta dette i betraktning ved ferdigstilling av veilederen.  

Eksempler på tema som er relevant for Bane NOR og hvor det vil være nyttig med veiledning er 
reglene om taushetsplikt/opplysningsplikt om forretningshemmeligheter (særlig ifm offentlige 
anskaffelser), hvilken informasjon et statsforetak kan dele med andre offentlige organ eller private 
rettssubjekt i varslingssaker, samt hvilken informasjon politiet kan utlevere til et statsforetak for å 
forebygge lovbrudd.  

Når det gjelder sistnevnte eksempel – om hvilken informasjon politiet kan utlevere til et statsforetak 
for å forebygge lovbrudd – så har vi et innspill til høringsutkastet punkt 8.11.2.5. Slik vi forstår 
gjeldende rett, så vil statsforetak etter politiregisterloven § 27 anses som «privat», slik at utlevering 
av taushetsbelagte opplysninger må skje etter politiregisterloven § 27 andre ledd nr. 2. Terskelen 
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for å utlevere taushetsbelagte opplysninger etter denne bestemmelsen er høyere enn etter punkt 1 
om utlevering av taushetsbelagte opplysninger til offentlige organer. I relasjon til politiregisterloven 
§ 27 har imidlertid Bane NOR mer til felles med offentlige organer enn private, og vi har ved flere 
anledninger erfart at det er uheldig at det er en så høy terskel for å få utlevert taushetsbelagte 
opplysninger fra politiet. Av denne grunn vil vi anmode departementet om å vurdere hvilken 
mulighet det er for at statsforetak underlegges § 27 andre ledd nr. 1. Vi innser at denne 
kommentaren i hovedsak gjelder et innspill om endring av politiregisterloven, men vi tar det med 
fordi den er viktig for Bane NOR og fordi det etter vårt syn vil gi en mer hensiktsmessig regulering. 
Vi vil videre anmode departementet om å vurdere om dette behovet kan imøtekommes gjennom 
presisering av gjeldende regelverk i den nye veilederen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Elling Olav Longva 
advokat 
Konsernjuridisk avdeling 
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