IVELAND KOMMUNE

TAUSHETSERKLÆRING
Undertegnede, som
utfører tjeneste eller arbeid for Iveland kommune
er ombud/har tillitsverv i Iveland kommune,
erklærer at jeg har lest og er innforstått med de bestemmelser som er trykt på
baksiden om taushetsplikt og om straffeansvar for brudd på taushetsplikten.
Særskilte bestemmelser:

Jeg erklærer at jeg vil respektere reglene om taushetsplikt. Taushetsplikten
innebærer at jeg ikke må gi andre adgang til eller kjennskap til det jeg gjennom
arbeidet får vite om noens personlige forhold eller andre opplysninger i saker
som med lovhjemmel er unntatt offentlighet. Taushetsplikten gjelder også etter
at arbeidsforholdet er avsluttet.
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Underskriveren får utlevert et eksemplar til orientering.
Denne erklæring ar avkrevet med hjemmel i forvaltningslovens § 13

FORVALTNINGSLOVENS § 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.

STRAFFELOVENS § 121.
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til
lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for
statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6
måneder.
Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget
vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er
belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Det samme gjelder
når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter.
Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende
har avsluttet tjenesten eller arbeidet

