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Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking
av møter
I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at
en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med
gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når
et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og
fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å
pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte
reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt).
I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I
rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og
adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i
medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt
3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de
folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de
folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres
at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf.
rundskrivets punkt 5.5 og 5.6.
Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i
den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov.
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I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder
H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter.
I normalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede
møter:
”Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de
folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt.”
Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om
opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å
pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt
offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir
taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede
møter.
Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt
til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om
forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske
utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de
folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt.
Som nevnt er det fremdeles flere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine
reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og
fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte
taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av
lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle
forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den
lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven § 13 første ledd.
Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og
fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige
endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside
www.regjeringen.no/kmd.
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