
Taushetserklæring 

Jeg er kjent med at jeg som er student ved Universitetet i Sørøst-Norge er underlagt 
følgende bestemmelser om taushetsplikt:  

1) Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven), § 4-6:

”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.” 

2) Lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskoler og den videregåande opplæringa (opplæringsloven), § 15-1:

”Forvlatningsloven gjelder for virksomheter som etter denne loven blir drevet av 
forvaltningsorgan, med de særregler som er fastsatt i denne loven. Reglene om 
taushetsplikt i §§ 13 - 13e i forvaltningsloven gjelder også for private skoler godkjente etter 
§2-12 i denne loven”

4) Lov 10. februar 1967 om forvaltning i behandlingssaker (forvaltningsloven), § 13:

“Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre 
at  andre får adgang eller kjennskap til det han i tjenesten eller arbeidet får vite om 
noens personlige forhold”. 

5) Lov 20. mai 2005 nr 28 om straff (straffeloven), § 209 og § 210:

§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. Tilsvarende
gjelder ved brudd på taushetsplikt i arbeid for statlig eller kommunalt organ.
For den som arbeider eller utfører arbeid tjeneste for et statlig eller kommunalt organ
gjelder dette også brudd på taushetsplikt etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet.

§210 - Grovt brudd på taushetsplikt:
Grovt brudd på taushetsplikt straffes med fengsel inntil 3 år

3) Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven), § 20:

”For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 
13 til 13f tilsvarende.”




