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Høringsinnspill på utkast til veileder om taushetsplikt opplysningsplikt og 
opplysningsrett i forvaltningen 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av utkast til veileder om 
taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen som ble sendt på høring 
15. februar 2021, med frist 12. april 2021.  
 
Landbruksdirektoratet vil gjerne komme med høringssvar om veilederen.  
 
Det er positivt at det utarbeides en veileder om taushetsplikt. Slik det fremgår av 
høringsbrevet skal veilederen være en tverrfaglig og generell veileder om taushetsplikt, 
opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.   
 
Vi mener likevel at veilederen kunne vært mer utfyllende på flere punkter, med flere 
typiske eksempler. For vår del gjelder det særlig om hva som menes med «tekniske 
innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen 
angår», jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Det samme gjelder taushetsplikt om 
personopplysninger iht. GDPR, se utkastet punkt 3.  
 
Deling av opplysninger mellom forvaltningsorganer er også noe som etter vår mening 
burde vært viet mer oppmerksomhet i veilederen. Vi har forståelse for at det hovedsakelig 
er i forbindelse med politiet eller helsemyndighetenes forbindelse med dette at dette er 
mest presserende å tydeliggjøre i en veileder. Likevel mener vi at det er behov for 
ytterligere klargjøring for deling av både taushetsbelagte og ikke-taushetsbelagte 
opplysninger mellom tilsynsmyndigheter som fører tilsyn med næringsaktører, se punkt 
6.6. og 6.7. i utkastet. 
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Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Steinar Bjørneset Silje Elise Bertheussen 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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