
    Barnehagelærarutdanningen, Campus Stord 

 

 
 

Erklæring om teieplikt 
 

 
 
Namn på  student (bruk blokkbokstavar): ___________________________________ 
       
Studium: ____________________________________        
   

 

For studentar seier universitets- og høgskulelova § 4-6. at: 

”En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler 
som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som 
må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.” 
 
Teieplikta er heimla i forvaltningslova § 13 (sjå baksida) 

Eg er kjend med 

- at eg gjennom studiet (t.d. i undervisning, praksis og anna fagleg aktivitet) vil få tilgang til informasjon som 
ikkje må gjerast kjent for uvedkommande. 

- at teieplikta gjeld alle opplysningar, utan omsyn til om desse gjeld einskildpersonar, familiar, grupper eller 
institusjonar. 

- at teieplikta gjeld om eg blir kjend med opplysningane gjennom undervisning, i praksistida, gjennom 
prosjektoppgåver eller ved andre høve. 

 
Eg pliktar 
 

- å ikkje bryte teieplikta i samband med opplysningar og tilhøve eg får kjennskap til som student ved 
Høgskulen på Vestlandet. 

- å ta opp spørsmål eg har om teieplikt med tilsette ved studie- eller praksisstad. 
 
Brot på teieplikta er straffbart jf. straffelova § 209   

Teieplikta gjeld også etter at studiet er avslutta. 

 

____________________         ________________        _____________________________ 

Stad            Dato         Underskrift  

 

Skjemaet leveres utdanningssenteret v/studiekonsulent 

 

 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=Lov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_3#§13
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-6#§209


                                                             
 
 
 
 
 
 
 

Forvaltningslova § 13 
 
 
§ 13. (taushetsplikt). 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 

1) noens personlige forhold, eller 

2) 
tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 
 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller 
andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner 
opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller 
arbeid for andre. 

 
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47. 
 

§ 13 a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). 
Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: 

1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker, 

2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og 

3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. 

4. at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner vedkommende eventuelt blir benådet til, gjøres kjent. 

0 Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 17 des 2010 nr. 85 (ikr. 17 des 2010 iflg. res. 17 des 2010 nr. 1668). 

 
§ 13 b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser). 
Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: 

1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter, 

2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, 

3. 
at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre 
saker, 

4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen, 

5. 
at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi 
for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag, 

6. 
at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller 
forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver, 

7. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret, 

8. 
at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som forutsatt i tjenesteloven. 
 

Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. 
Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler 
seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 209, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge. 

 
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lover 6 juni 1997 nr. 35 (ikr. 1 nov 1997), 19 juni 2009 nr. 103 (ikr. 28 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 672), 9 mai 2014 nr. 16 (ikr. 9 mai 2014 iflg. 
res. 9 mai 2014 nr. 625), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 

 
§ 13 c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt). 
 
Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. 

Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte. 

Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter 
en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum. 

 
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40. 

 
§ 13 d. (opplysninger til bruk for forsking). 
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. 

 
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40. 

 
§ 13 e. (forskeres taushetsplikt). 
 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskingsoppgave 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 nr. 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. 

 
Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 

 
§ 13 f.(bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover). 
Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen lov, forskri ft eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder §§ 13 til 13 
e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. 

Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten 
ikke skal gjelde. 



                                                             
 

 


