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                                  TAUSHETSERKLÆRING 
 

Jeg har av Riksarkivaren fått innsyn, med hjemmel i forvaltningsloven § 13 d, i 

taushetsbelagte opplysninger i arkivet etter ……………………. ,i følgende arkivenheter:  

 

•  

•  

 

til bruk i forbindelse med arbeid med forskningsprosjektet……………………………….. 

 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 13 d annet ledd har Riksarkivaren satt følgende vilkår for 

min bruk av taushetsbelagt materiale slik det er spesifisert i Riksarkivarens vedtak av………: 

 

• Taushetsplikten er satt for å beskytte personer mot at opplysninger om deres 

personlige forhold blir kjent. Materialet skal derfor ikke brukes på måter som gjør at 

personer beskyttet av taushetsplikten kan identifiseres og eller knyttes til 

taushetsbelagte opplysninger som fremkommer i materialet.  

• Det er ikke tillatt å ta kontakt med de personene som de taushetsbelagte 

opplysningene gjelder. 

• Kopier og avskrifter av det taushetsbelagte materialet skal oppbevares på betryggende 

måte og slik at uvedkommende ikke får tilgang. 

• Kopier skal tilintetgjøres ved det ovennevntes prosjekts avslutning. Kravet om 

tilintetgjøring gjelder samtlige kopier, avskrifter og dokumentfiler og lignende der 

taushetsbelagte opplysninger forekommer. I denne forbindelse sendes det et signert 

brev til Arkivverket som bekrefter at det aktuelle materiale er tilintetgjort i tråd med 

vilkåret. Brevet markeres med journalnummeret som gjelder for den aktuelle saken.  

 

Jeg er kjent med innholdet i bestemmelsen om forskeres taushetsplikt i 

forvaltningslovens § 13 e. 

 

Jeg vet at brudd på taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 e eller med vilkårene 

som er fastsatt av Riksarkivaren med hjemmel i forvaltningsloven § 13 d kan medføre 

straff etter straffeloven av 2005 § 209.  

 

Forvaltningsloven § 13 d lyder: 

”Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan 

departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for 

forsking, og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter § 13. 

Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om 

hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om 

oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om 

hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger 

om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig. 

Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf.” 
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Forvaltningsloven § 13 e lyder: 

”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et 

forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, 

plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: 

1. opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan, 

2. opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under 

taushetsløfte, og 

3. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (

 skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres 

kontakt med forskeren. 

Opplysningene kan bare brukes slik det er nødvendig for forskingsarbeidet og i samsvar med 

de vilkår som måtte være fastsatt etter § 13 d annet ledd. Skal resultater av forskingsarbeidet 

publiseres eller brukes på annen måte, gjelder § 13 a 1 og 2 tilsvarende. 

Brudd på taushetsplikten eller på vilkår etter § 13 d annet ledd, straffes etter straffelovens § 

209. Departementet eller vedkommende forvaltningsorgan skal gjøre forskeren og hans 

medarbeidere kjent med taushetsplikten og straffebestemmelsen, jfr. også § 13 c første ledd.” 

 

Straffeloven § 209 lyder:   

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysning som han har taushetsplikt 

om i henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opplysning med forsett om 

å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning. 

Første ledd gjelder tilsvarende ved brudd på taushetsplikt som følger av gyldig instruks for 

tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ. 

For den som arbeider eller utfører tjeneste for et statlig eller kommunalt organ, rammer 

første og annet ledd også brudd på taushetsplikt etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet. 

Grovt uaktsom overtredelse straffes på samme måte. 

Medvirkning er ikke straffbar.» 

 

 

Sted og dato 

 

 

Navn (blokkbokstaver) 

 

 

Underskrift 

 

…………………………………………………… 

 

 

………………………………………………….... 

 

 

…………………………………………………… 

 

  


