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Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og 
opplysningsrett i forvaltningen  Svar fra Vest politidistrikt

Det vises til PODs høringsutkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og 
opplysningsrett i forvaltningen av 23.02.21. med frist innen 22.03.21.

Det er et stort behov for en slik veileder om informasjonsutveksling mellom offentlige etater. 
For å kunne nå både egne og felles mål, er det nødvendig med et godt og tett samarbeid 
mellom ulike offentlige etater. For å få dette til er det viktig at etatene også har gjensidig 
kunnskap om hverandres roller, oppgaver, og ikke minst om plikter, muligheter og 
begrensninger med hensyn til informasjonsutveksling.

Utkastet fremstår som en god og oversiktlig fremstilling av regelverket. Veilederen er også 
lettlest, og har med nødvendige henvisninger til aktuelt regelverk. Særlig nyttig er veilederens 
punkt 8 der spørsmålene gjennomgås sektor for sektor, slik at en her enkelt kan få en oversikt 
over samarbeidene etaters grunnlag for informasjonsutveksling.  

Av tema som kan vurderes omtalt noe nærmere, og som også alle offentlige etater har et 
ansvar for å motvirke og forebygge, er radikalisering og voldelig ekstremisme. Særlige 
utfordringer her når det gjelder informasjonsutvekslingsmulighetene, er at opplysninger om et 
isolert forhold som kan gi en bekymring om en person kan være i en radikaliseringsprosess, er 
ofte av en slik karakter at det dermed er tvilsomt eller usikkert om de omfattes av 
taushetspliktunntakene. Samtidig kan det være avgjørende eller svært viktig for ansvarlig etat 
å få tidlig kunnskap om slike bekymringstegn fra de andre offentlige etater, slik at mulige 
fremtidige terrortrusler og terrorhandlinger kan forebygges. 

Oppsummert er utkastet til veileder et meget godt bidrag til å kunne heve offentlige etaters 
kompetanse knyttet til plikten og behovet for til innbyrdes informasjonsutveksling for å kunne 
nå målene og løse oppgavene på en best mulig måte.
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Med hilsen

Sigrid Skjøren
Seksjonsleder
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