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Fornavn
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Kontrollert dato

Personalia

Identifikasjon

Viktig informasjon til deg som signerer taushetserklæringen
Taushetsplikt er den plikten du har til å hindre uvedkommende adgang eller kjennskap til taushetsbelagt
informasjon som du får tilgang til som ledd i arbeid, oppdrag eller verv. Taushetsplikten kan være gitt i lov,
forskrift eller instruks. Taushetsplikten gjelder uavhengig av om du har avsluttet arbeidet, oppdraget eller vervet.
Brudd på taushetsplikten kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner eller andre arbeidsrettslige
følger. Taushetsplikten knyttet til sikkerhetsgraderte opplysninger er strengere enn den generelle taushetsplikten en
statlig tjenestemann har etter forvaltningsloven. Du plikter selv å sette deg inn i aktuelle lover, forskrifter og
instrukser. Det at du ikke kjenner bestemmelsene fritar deg ikke for straffeansvar. Enkelte relevante bestemmelser
er gjengitt på baksiden av dette dokumentet.
Taushetsplikten innebærer blant annet at du plikter å rette deg etter retningslinjer du får om hvordan
informasjonen skal håndteres, og at du lojalt støtter opp om din arbeidsgivers og nasjonens behov for å beskytte
informasjonen. I dette ligger blant annet at du ikke skal formidle informasjonen til uvedkommende gjennom tale,
skrift eller annen måte. Du plikter også å sikre materiale som er underlagt taushetsplikt forsvarlig og i samsvar
med gitte bestemmelser. Du kan heller ikke benytte opplysningene til egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for
andre. Taushetsbelagt informasjon skal bare overlates til personer som har et tjenstlig behov for tilgang. Dersom
du mener at det oppstår konflikt mellom din taushetsplikt og andre hensyn kan du ikke selv vurdere om
taushetsplikten skal vike.
Jeg har satt meg inn i informasjonen ovenfor om taushetsplikt. Jeg forstår at jeg i mitt arbeid vil få eller vil kunne få
tilgang til opplysninger som er taushetsbelagt og at jeg plikter å sette meg inn i relevante lovbestemmelser og
instrukser som regulerer behandling av informasjonen.
Jeg vil ikke gi taushetsbelagt informasjon til uvedkommende og vil sørge for at informasjonen jeg får tilgang til blir
beskyttet. Jeg vil også vise aktsomhet i min omtale av annen informasjon om tjenestesaker både i og utenfor
tjenesten.
Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner eller andre
arbeidsrettslige følger og at taushetsplikten gjelder livet ut.
Jeg bekrefter at jeg i tillegg har satt meg inn i følgende bestemmelser:
--Sted:

Dato:

_____________________
Signatur

Jeg attesterer at dette dokument er signert i mitt påsyn, og at jeg har kontrollert gyldig legitimasjon.
Dato, underskrift og stempel

Navn, stilling og virksomhet i blokkbokstaver
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Gjengivelse av enkelte bestemmelser relevant for taushetsplikt
Sikkerhetsloven
§ 12. Plikt til å beskytte sikkerhetsgradert informasjon
Enhver som får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon som ledd i arbeid, oppdrag
eller verv for en virksomhet, plikter å hindre at uvedkommende får kjennskap til
informasjonen. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet arbeidet,
oppdraget eller vervet. Sikkerhetsgradert informasjon skal bare overlates til personer som
har tjenstlig behov for tilgang til den. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at
sikkerhetsgradert informasjon blir gitt til andre når dette har særskilt hjemmel i lov eller i
generell forskrift fastsatt av Kongen.
Kongen gir nærmere regler om håndteringen av sikkerhetsgradert informasjon,
herunder om journalisering, oppbevaring, forsendelse og tilintetgjøring. Kongen kan også
gi regler om plikt til å legge forholdene til rette for at sikkerhetsgradert informasjon er
korrekt, fullstendig og tilgjengelig.
§ 31. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 5,
10, 12 annet ledd, 13 første og fjerde ledd, 14 første, tredje og fjerde ledd og 17 i loven
her, eller overtrer pålegg gitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet i medhold av § 9 første
ledd bokstav c i loven her, straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, hvis ikke
forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer § 11 annet ledd første punktum i loven
her, straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, hvis ikke forholdet går inn under
en strengere straffebestemmelse.
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt etter § 12 første ledd,
straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, hvis ikke forholdet går inn under en strengere
straffebestemmelse.
Den som overtrer forbud med hjemmel i § 18 a straffes med bot eller fengsel inntil 1 år,
hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.
Forsøk straffes på samme måte.

Lov om straff (straffeloven)
§ 119. Landssvik
Med fengsel inntil 10 år straffes den som i krig, under okkupasjon eller en internasjonal
væpnet konflikt på norsk territorium, eller ved overhengende fare for dette, yter fienden
eller okkupasjonsmakten bistand mot Norge eller skader den norske forsvarsevnen.
På samme måte straffes den som skader forsvarsevnen til en stat som Norge er alliert
eller i kampfellesskap med.
§ 120. Grovt landssvik
Grovt landssvik straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om landssviket er
grovt, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a, c og d.
§ 121. Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som til fordel for en fremmed stat,
terrororganisasjon eller uten aktverdig grunn samler inn eller setter seg i besittelse av en
hemmelig opplysning som, om den blir kjent for en slik stat, terrororganisasjon eller for
øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder
a) forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold,
b) de øverste statsorganenes virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet,
c) forholdet til andre stater,
d) sikkerhetsopplegg for fremmede staters representasjon og ved større nasjonale
og internasjonale arrangementer,
e) samfunnets infrastruktur, så som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og
telekommunikasjon, helseberedskap, eller bank- og pengevesen, eller
f) norske naturressurser.
§ 122. Grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter
Grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter straffes med fengsel inntil 10 år.
Ved avgjørelsen av om etterretningsvirksomheten er grov, skal det særlig legges vekt på
om
a) gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett
eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,
b) gjerningspersonen hadde til hensikt å avsløre opplysningen til en fremmed stat
eller terrororganisasjon,
c) en avsløring ville ha voldt betydelig skade.
§ 123. Avsløring av statshemmeligheter
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som uten aktverdig grunn offentliggjør,
overleverer eller på annen måte avslører en hemmelig opplysning som kan skade
grunnleggende nasjonale interesser som nevnt i § 121. Den som avslører en slik
opplysning til en fremmed stat eller terrororganisasjon, anses ikke for å ha en aktverdig
grunn.
§ 124. Grov avsløring av statshemmeligheter
Grov avsløring av en statshemmelighet straffes med fengsel inntil 15 år. Ved
avgjørelsen av om avsløringen er grov, skal det særlig legges vekt på om
a) gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett
eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,
b) hemmeligheten er betrodd gjerningspersonen i tjeneste eller arbeid,
c) hemmeligheten er avslørt til en fremmed stat eller en terrororganisasjon,
d) betydelig skade er voldt.
§ 125. Uaktsom avsløring av statshemmeligheter
Den som uaktsomt avslører en statshemmelighet, straffes med bot eller fengsel inntil 2
år.
§ 126. Annen ulovlig etterretning
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som på norsk område til fordel for en
fremmed stat eller terrororganisasjon
a) innsamler opplysninger om personlige forhold, når meddelelse av disse kan
volde fare for noens liv, helse, frihet eller eiendom, eller
b) innsamler opplysninger som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser.
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§ 127. Forbund om krenkelse av Norges selvstendighet og forfatning mv.
Med fengsel inntil 6 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd
som nevnt i §§ 111-120, § 123 eller § 124.
§ 207. Krenkelse av forretningshemmelighet
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som har oppnådd kunnskap om eller
rådighet over en forretningshemmelighet i anledning av et oppdrag, tillitsverv, eierforhold,
tjenesteforhold eller forretningsforhold, og som uberettiget
a)
gjør bruk av den, for eksempel ved å utnytte den i næringsvirksomhet som
konkurrerer med bedriftens egen bruk av hemmeligheten, eller
b)
gjør den kjent for en annen, med forsett om å sette noen i stand til å dra nytte av
den.På samme måte straffes den som i anledning av et oppdrag, tillitsverv,
eierforhold, tjenesteforhold eller forretningsforhold er betrodd tekniske tegninger,
beskrivelser, oppskrifter, modeller eller liknende tekniske hjelpemidler og som rettsstridig
utnytter disse i næringsvirksomhet.
§ 209. Brudd på taushetsplikt
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.
§ 210. Grovt brudd på taushetsplikt
Grovt brudd på taushetsplikt straffes med fengsel inntil 3 år.
Ved avgjørelsen av om taushetsbruddet er grovt skal det særlig legges vekt på om
gjerningspersonen har hatt forsett om uberettiget vinning og om handlingen har ført til tap
eller fare for tap for noen.
§ 211. Brudd på taushetsplikt for enkelte yrkesgrupper
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes prester i statskirken, prester eller forstandere i
registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, meklingsmenn i
ekteskapssaker, og disses hjelpere, som uberettiget røper hemmeligheter som er betrodd
dem eller deres foresatte i anledning av stillingen eller oppdraget.

Forvaltningsloven
§ 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.

Militær straffelov
§ 69. Den, som uden skjellig Grund aabenbarer, hvad der i den militære Tjenestes Medfør
er blevet ham betroet eller ved Lov eller anden gyldig Bestemmelse er betegnet som
Tjenestehemmelighed, straffes med Arrest eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 6
Aar.
Denne Bestemmelse kommer til Anvendelse ogsaa paa den, der efter at være fratraadt
Tjenesten forbryder sig som anført med Hensyn til, hvad han under denne har faaet vide.
§ 70. Den, som ulovlig aabner eller tilsteder nogen at aabne et ham i Tjenestens Medfør
betroet Brev, straffes med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6
Aar, saafremt han forøver Lovbruddet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget
Vinding.

Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk
informasjon av hensyn til rikets sikkerhet
§ 2.Forbud mot opptak, mangfoldiggjøring eller offentliggjøring av informasjon om
militære anlegg og områder
Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som uten samtykke fra Kongen, eller den
Kongen bemyndiger, opptar, mangfoldiggjør eller offentliggjør kart, skisser, fotografier
eller beskrivelser over militære anlegg eller områder, med mindre forholdet rammes av et
straffebud med høyere strafferamme.
Kongen gir forskrift om vilkår for samtykke som nevnt i første ledd.
§ 3.Forbud mot opptak, mangfoldiggjøring eller offentliggjøring av dybdedata
Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som uten samtykke av Kongen, eller den
Kongen bemyndiger, og som ikke kan anses nødvendig for en sikker navigering i den
alminnelige seilingsleden,
a)
opptar, mangfoldiggjør eller offentliggjør kart eller kartskisser over rikets
havner, fjorder eller innløp eller norsk territorialfarvann, eller
b)
foretar målinger eller andre lodninger
Dersom forholdet rammes av et straffebud med høyere strafferamme enn 1 år, vil
forholdet bedømmes etter den aktuelle bestemmelsen.
Kongen gir forskrift om vilkår for samtykke som nevnt i første ledd.

