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Høringssvar fra Kristne Friskolers Forbund (KFF) om utkast til 

veileder om taushetsplikt. 

KFF er medlemsorganisasjon for 137 frittstående grunnskoler og videregående skoler samt 

for skoler godkjent etter friskoleloven kapittel 6A. KFF leverer også internkontrollsystem til 

mer enn 80% av alle friskoler. Systemet IK-friskole kan brukes av skolene til å dekke kravene i 

friskoleloven § 5-2a om intern kontroll. Systemet omfatter naturlig nok også regelverket om 

personvern, forvaltningsloven og taushetsplikt som er berørt i dette utkastet til veileder. 

KFF takker for muligheten til å komme med synspunkter og oppfatter generelt at forslag om 

veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt gir en tilstrekkelig detaljert 

gjennomgang av gjeldende rett på mange områder. Det vil alltid være krevende å finne en 

god balanse mellom å gi grundige gjennomganger av rettsforholdene og framstillinger som 

egner seg som rettledning for de som berøres av regelverket. Vi har ellers merket oss at 

utkastet naturlig nok ikke går inn på spørsmål om behov for regelendringer selv om vi til slutt 

i vårt høringssvar peker på et forslag. 

KFF synes veilederen i større grad kan belyse problemstillinger som oppstår i møte mellom 

offentlige og private aktører. Friskoler erfarer til daglig at privat eierskap til forskjell fra 

offentlig, i seg selv fører til begrensinger i informasjonsutvekslingen. Veilederen omtaler kort 

betydningen av eierstrukturen i privat barnehagesektor, men vi savner et kapittel som kan 

klargjøre forholdene mellom ulike aktører med oppgaver hvor forvaltningsloven gjelder, 

men hvor aktørene er organisert i offentlige og private foretak.  

Rettledningen omtaler både offentlig skole, private skoler etter opplæringsloven § 2-12 og 

skoler godkjent etter friskoleloven. KFF mener det er ryddig med en parallell behandling av 

offentlig og private skoler, også friskoler, i et slik rettledning selv om friskoler utgjør en svært 

liten andel. Det kunne vært presisert at godkjenning etter friskoleloven både omfatter 

godkjenning av grunnskoler og videregående skoler etter § 2-1 og diverse skoler etter § 6A-

1. For skoler godkjent etter de sistnevnte bestemmelsene, gjelder kun en del av friskoleloven 

utenom kap 6A, ref. § 6A-7. 

Parallell omtale av opplæringsloven og friskoleloven svikter under punkt 8.3.2.2 

«Opplysninger til barnevernet». Friskoleloven har en egen bestemmelse i § 7-4 som riktignok 

er fullt ut samsvarene med opplæringsloven § 15-3, men bestemmelsen er ikke nevnt. 

Friskoleloven § 7-4 gjelder av naturlige grunner ikke for skoler godkjent etter § 6A-1. 

KFF innser at en rettledning må holdes på et generelt plan og ikke kan være uttømmende i 

sine henvisninger på alle områder. Vi har også forstått at dette er forslag til en rettledning 

som skal baserer seg på gjeldende lovgrunnlag og rettsforståelse. 
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OM TAUSHETSPLIKT 

Det er i veilederen vist til at friskoleloven har en bestemmelse i § 7-3 om taushetsplikt. Disse 

bestemmelsene gjelder selvsagt også for friskolens styre og må nødvendigvis inkludere de 

som etter friskoleloven § 5-1 har rett til å delta på styrets møter.  I § 5-1 er det presisert at i 

saker hvor taushetsplikten gjelder etter lov og forskrift skal ikke umyndige personer kunne 

delta fordi disse ikke kan forpliktes til å overholde plikten som ligger i forvaltningsloven § 13. 

Det gjelder i praksis i de fleste tilfeller elevrepresentanten som har rett til å delta på styrets 

møter. Det ligger til styret å sørge for at dette overholdes. KFF legger til grunn at styre på 

tilsvarende måte har plikt til å sørge for at andre som deltar eller er til stede på åpne deler 

av styremøtet, og som ikke er pålagt taushetsplikt, heller ikke deltar når taushetsplikten 

gjøres gjeldende. 

KFF mener at det er en betydelig mangel ved veilederen når den ikke behandler spørsmålet 

om taushetsplikt for opplysninger om drifts- eller forretningsforhold utover den generelle 

omtalen i punkt 4.4.2. Vi mener at denne halvdelen av § 13 er vesentlig for blant annet 

private rettssubjekter som friskoler. Et viktig poeng med drifts- og forretningshemmeligheter 

er at anonymisering ofte ikke er tilstrekkelig. Det er innholdet i opplysningene som primært 

trenger beskyttelse i tillegg ofte også hvem disse er knyttet til. Dette er også påpekt i 

veilederen i forbindelse med delen om politiet og henvisningen til politiregisterloven § 23. 

Friskoler kan ofte være i den situasjonen at styret behandler saker som gjelder tekniske 

innretninger, framgangsmåter og drifts- eller forretningsforhold som det vil være viktig for 

rettssubjektet å hemmeligholde. Det kan eksempelvis ha å gjøre med gjennomføring av 

opplæringen, utvikling av nye fag planer om nye kurs eller andre forhold som er viktig for 

skolens konkurranseevne. Derfor er også styrets medlemmer pålagt taushetsplikt med 

hjemmel i friskoleloven § 7-3 som uten spesielle avgrensninger viser til forvaltningslovens 

bestemmelser om taushetsplikt.    

Av de som listes opp i friskoleloven § 5-1 med rett til å være til stede med blant annet 

uttalerett, er en representant for vertskommunen eller vertsfylket for henholdsvis 

frittstående grunnskoler og videregående skoler. I de tilfellene hvor det faktisk skjer en 

oppnevning, følger det av loven at vedkommende pålegges taushetsplikt som nevnt ovenfor.   

Friskolene sender i dag innkalling med saksliste og protokoll til de som skal delta på 

styremøtene på linje med det som sendes til styrets oppnevnte medlemmer. Det inkluderer 

selvsagt også representanten for kommunen eller fylkeskommunen. Friskolene blir i dag 

også pålagt å sende tilsvarende dokumentasjon til henholdsvis vertskommune og vertsfylke 

selv om det ikke er oppnevnt en person som representant.  Spesielt i sistnevnte tilfelle, men 

også i en del tilfeller hvor det er oppnevnt en person, blir oftest dokumentene etter beskjed 

fra kommunen sendt til kommunens adresse og dermed også journalført. Vi oppfatter at 

vertskommunene kan avgjøre uten hensyn til skolens vurdering hva som gjøres offentlig 

tilgjengelig. Erfaringsmessig er det ikke personopplysninger som skaper vansker her, men når 

det gjelder forretningsmessige forhold, mener vi at det er svært uheldig at kommunen skal 

foreta en vurdering av hva et annet rettssubjekt har behov for å holde hemmelig. KFF mener 
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at det er i konflikt med forvaltningsloven når Utdanningsdirektoratet pålegger friskoler å 

sende dokumenter med opplysninger som skolene mener er omfattet av taushetsplikten, til 

et annet rettssubjekts (kommunens) postadresse.  

KFF kan ikke se noe i dette utkastet til veiledning som klargjør problemstillingen som vi har 

pekt på ovenfor. Det handler generelt om forhold mellom ulike rettssubjekt, henholdsvis 

offentlig og privat, men det handler spesielt om friskoleloven i dette tilfellet setter 

forvaltningsloven til side og at taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13, er mindre viktig 

når det gjelder saker ved friskoler enn saker som håndteres av offentlige organ. For KFF er 

det også høyst uklart om friskoleloven hjemler krav om at nevnte styredokumenter skal 

sendes vertskommune / vertsfylke når disse ikke har oppnevnt en representant etter 

friskoleloven § 5-1. 

 

INNSYN I PERSONOPPLYSNINGER 

Vi er som nevnt klar over at veilederen handler om gjeldende rettsforståelse. Vi vil likevel 

påpeke en betydelig urimelighet i tolkning av dagens lovverk og som gjelder friskolers behov 

for opplysninger om elevene ved skolen. 

Det er liten tvil om at friskoler har de samme forpliktelser overfor sine elever som om de 

skulle vært elever ved offentlig skole. Forvaltningsloven er gjort gjeldende tilnærmet 

parallelt for disse to skolegruppene i saker som berører elevene. Det er også rimelig når 

elever på friskoler oppfyller sine plikter og/eller tar ut sine rettigheter uavhengig om de har 

valgt en friskole (med læreplaner som er jevngode med offentlig skole) eller en offentlig 

skole.  

For å sikre at skolen forholder seg etter opplæringslovens forutsetninger, henter offentlig 

skole naturlig nok opplysninger om elevers foreldre fra Folkeregisteret. Det er et klart saklig 

behov for skolen å ha rett kunnskap om hvem som er elevens rette foresatte. Blant annet 

plikter skolen i en rekke tilfelle å varsle elevens foreldre. 

KFF oppfatter at friskoler har de samme forpliktelsene som offentlig skole i forhold til 

kontakt med rette foresatte, og friskolene har derfor behov for å opplysninger om dette på 

samme måte fra Folkeregisteret. Friskoleloven § 7-1d omtaler skolens plikt til å samarbeide 

med foreldrene. Det er en klar forutsetning at skolene opptrer korrekt. Dette kan være 

krevende å skaffe riktige opplysninger og særlig i tilfeller hvor foreldre har delt omsorg for 

barnet. 

Friskoler får ikke anledning til å hente opplysninger om foreldre fra Folkeregisteret under 

henvisning til at dette er taushetsbelagte opplysninger og at friskoler ikke har hjemmel etter 

folkeregisterloven § 10-2, første ledd, til å få utlevert slike opplysninger. 

KFF mener dette fører til at friskoler på denne måten lett kan gjøre alvorlige feil, for 
eksempel ved å utlevere informasjon om eleven til feil personer. Like ille som å gi sensitiv 
informasjon til feil person er det når de som skulle hatt informasjonen ikke får den. Vi mener 
at rette opplysninger hentet fra Folkeregisteret om foreldre til barn og unge som har fått 
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skoleplass på den aktuelle skolen, er viktig for skolen, eleven og ikke minst de det gjelder 
mest – rette foresatte.  

Vi har også merket oss at lovgiver anser det som viktigere at offentlige organ henvender seg 
til rette foresatte. Det kan ikke være slik at dette kravet er mindre viktig når eleven går på en 
friskole. Friskoleloven § 7-8 som gir offentlige myndigheter hjemmel for å hente nettopp 
disse opplysningene om friskolens elever. Som eksempel på betydningen av denne 
hjemmelen pekes det fra lovgiver ofte på PPT som trenger å være sikre på at de henvender 
seg til rette foresatte.   

Igjen vil vi understreke at rettledningen her ikke tar stilling til aktuelle regelendringer. Det 
rettledningen kan klargjøre er om det er mindre viktig at private virksomheter som utfører 
lovpålagte oppgaver gjør feil i forhold til å følge forvaltningsloven innbefattet det å bryte 
taushetsplikten, enn når offentlige organ gjør feil.   

 

KFF vil benytte anledningen til å peke på at friskoler med grunnlag i de plikter skolene er 
pålagt gjennom lovverket bør ha et rettmessig behov for folkeregisteropplysninger om 
elevers foreldre. KFF mener at denne mangelen på kongruens i lovverket fører til at friskoler 
sitter med ansvar i forhold til både elev og foreldre som skolene ikke kan forvalte med 
nødvendig sikkerhet når skolene nektes slik adgang. 

KFF foreslår at friskoleloven § 7-8 utvides slik at det ikke bare er offentlig myndighet som kan 
innhente taushetsbelagte opplysninger om elever ved friskoler, men at skolen også gis slik 
hjemmel. 

KFF foreslår at friskolelovens § 7-8, «Innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret», bør få 
følgende ordlyd: 

«Offentlege myndigheiter og skolar godkjende etter lova her, kan utan hinder av teieplikt 
innhente opplysningar frå Folkeregisteret når det er nødvendig for å utføre oppgåver etter 
denne lova. Departementet gir forskrift om kva for opplysningar som kan innhentas.» 

KFF mener at friskoler kan likestilles med offentlig myndighet i denne sammenhengen. 
Lovtekstens ordlyd vil begrense dette til elever som skolen har ansvar for. Videre gis det 
nødvendige og saklige begrensinger i hva slags taushetsbelagte opplysninger som er tillatt 
innhentet i forskrift i samsvar med hjemmelen i andre punkt. 

KFF foreslår derfor en tilsvarende endring i forskrift til friskoleloven § 7B-1 slik at første 
punkt tilpasses forslaget til endring av lovhjemmelen: 

«Når det er nødvendig for å utføre oppgåver etter friskolelova, kan offentlege myndigheter 
og skolar godkjende etter friskolelova utan hinder av teieplikt innhente opplysningar frå 
Folkeregisteret om: …. » 

 

     

 

 


