
Notat om taushetsplikt 
 
I dette notatet drøfter vi noen problemstillinger omkring taushetsplikt. 
Den første er om forholdet mellom skolestyret og rektor/administrasjon, den andre handler 
om saker underlagt taushetsplikt og håndteringen av mindreåriges møterett i skolestyret, 
den tredje er en kort drøfting av noen konkrete problemstillinger, og den fjerde er en kort 
kommentar om sakspapirer. 
 

Taushetsbelagte opplysninger og skolestyret 
 
Lovbestemmelser 
Taushetsplikten omtales på to steder i privatskoleloven. 
I § 7-3 slås det fast at reglene om taushetsplikt gjelder i private skoler: ”Reglane om teieplikt 
i forvaltningslova gjeld ved behandling av saker etter denne lova.”   
I tillegg er følgende bestemmelse tatt inn i privatskolelovens § 5-1: ”Ved handsaming av 
saker der det gjeld teieplikt etter lov og forskrift, skal styret sørgje for at personar med 
møterett som er under aldersgrensa for å vere myndige, må forlate møtet.” 
Forvaltningsloven gjelder generelt i noen tilfeller også private skoler: Forvaltningslovens § 1 
sier følgende: ”Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke 
annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert 
organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor 
det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.”  Forvaltningsloven § 13, første ledd: 
”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.”  (Våre understrekninger) 
Til sammen betyr dette at private skoler i alle typer saker må forholde seg til de delene av 
forvaltningsloven som har bestemmelser om taushetsplikt (jfr. psl § 7-3), og at privatskoler 
helt generelt er forpliktet på forvaltningsloven i saker der private skoler opptrer som 
forvaltningsorgan (jfr. forvaltningsloven § 13). 
 
I fortsettelsen finner vi det tjenlig å skille mellom to typer saker hvor det er snakk om taushetsplikt 
(jfr. pkt 1 og 2 i den siterte § 13 i forvaltningsloven): 
Den ene typen er saker som inneholder personopplysninger, så vel sensitive som ikke sensitive.  Ikke 
sensitive opplysninger er også ofte taushetsbelagt. 
Den andre typen er saker som ikke inneholder personopplysninger, men som allikevel må, bør, eller 
kan være taushetsbelagt – eksempelvis drifts- og forretningsforhold. 

 
Forholdet mellom skolen og skolestyret 
Avsnittet foran betyr at skolens ansatte (rektor/administrasjon/lærere/andre ansatte) er 
underlagt taushetsplikt i sitt arbeid. Det betyr også at skolestyrets medlemmer er underlagt 
taushetsplikt i sitt virke som styremedlemmer. Men skolen ved rektor og andre ansatte sitter 
allikevel med mange personopplysninger skolestyret ikke skal ha tilgang til. 



Her tar vi utgangspunkt i Personopplysningslovens § 2, første ledd pkt 4 som definerer 
begrepet behandlingsansvarlig: ”den som bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes”.  
Normalt er det rektor/daglig leder som er behandlingsansvarlig. Det betyr bl.a. at styret ikke 
sitter med det formelle ansvar for behandlingen av personopplysninger. Det ansvaret sitter 
rektor med. 
Det er derfor ingen saklig grunn til at styret skal få kjennskap til personlige forhold 
vedrørende elever og foreldre/foresatte. I den grad ansettelser er delegert til rektor skal  
styret ikke ha tilgang til opplysninger om en søkers personlige forhold.  Særlig viktig er det at 
personopplysninger som i følge personopplysningslovens § 2 karakteriseres som sensitive, 
aldri tilflyter utenforstående, og nesten aldri tilflyter medlemmer i skolestyret.  Styret 
trenger ikke mange personopplysninger for å gjøre den jobben de er pålagt å gjøre. 
Men styret må ha tilgang til personopplysninger i noen saker de i følge privatskoleloven § 5-2 
har ansvaret for. Dette kommer vi tilbake til.  
Dette viser at det i hovedsak er rektor som er ansvarlig for en trygg og forsvarlig behandling 
av personopplysninger (både sensitive og andre taushetsbelagte opplysninger). Rektor må 
vurdere, og ta stilling til, om det er saklig og nødvendig å meddele styret 
personopplysninger. Det er personopplysningsloven som regulerer dette området, og av 
særlig interesse er §8, §9, og §11. 
Det vi her har forsøkt å gjøre rede for kommer også til uttrykk i KFF-KSS del E om personvern, 
og i del C om elevenes læringsmiljø, bl.a. ved at systemets forslag til rapportskjemaer fra 
rektor til skolestyret viser at nødvendige opplysninger om for eksempel spesialundervisning 
eller disiplinærsaker skal nå styret uten at personopplysninger avsløres. Styret skal bare ha 
oversikt over omfanget av slike saker, og om disse saker behandles forsvarlig og innenfor 
lovverket. Den informasjonen kan gis uten at det røpes hvilke personer som er involvert.  
 
I saker om ”drifts- eller forretningsforhold” er det normalt ikke personopplysninger (i alle fall 
ikke sensitive personopplysninger). 
I slike saker er det nødvendig med taushetsplikt av andre hensyn enn personvernet, og ofte 
er det styret som fremmer slike saker og pålegger både seg selv og andre med møterett 
taushetsplikt.  
I slike saker er private skoler ofte i en form for ”konkurransesituasjon” med andre skoler. For 
eksempel kan det være at det vil være klokt ikke å avsløre bygge- og utvidelsesplaner for 
tidlig. Skolepengenivå kan også være en ”konkurransefaktor” overfor andre private skoler. 
Videre kan følgende typer saker være preget av konkurranseelementet: Anbud, noen 
budsjettsaker, investering i nye pc-er til elevene, og lignende. 
Vi anbefaler derfor på det sterkeste at en sørger for at alle styrets medlemmer, og de med 
møterett, skriver under på at de er kjent med taushetsplikten. 
 

Taushetsplikt og mindreårige med rett til å møte i skolestyret 
 
Utgangspunktet er klart og greit å forholde seg til. Mindreårige elevrepresentanter har rett 
til å være med på det meste av drøftingene i et skolestyre, men det er noen begrensninger. 
Bestemmelsen i  Privatskoleloven § 5-1, siste ledd, avklarer dette: ”Ved handsaming av saker 
der det gjeld teieplikt etter lov og forskrift, skal styret sørgje for at personar med møterett 
som er under aldersgrensa for å vere myndige, må forlate møtet. ”  



Skolestyrene er forpliktet på å innrette seg etter denne bestemmelsen i privatskoleloven § 5-
1, siste ledd. Det betyr at mindreårige representanter må fratre i en bestemt type saker.  
Det betyr at taushetsbelagte opplysninger ikke kan drøftes eller omtales når umyndige er til 
stede – på grunn av hensynet til den som eventuelt rammes av en lekkasje av opplysninger, 
og av hensyn til eleven med møterett i styret, og av hensyn til regeletterlevelsen.  
Men hva om det glipper på den måten at taushetsbelagte opplysninger blir omtalt – gjerne i 
”forbifarten” – i løpet av behandlingen av en sak som i utgangspunktet ikke er underlagt 
taushetsplikt?  
Da er den umyndige ikke å klandre.  
Den eller de som ved et glipp glemte at umyndig person var til stede har da egentlig brutt sin 
taushetsplikt og må bære ansvaret dersom eleven etter møtet bringer opplysningene videre. 
Det samme gjelder dersom en umyndig med møterett til styret får tilgang på 
saksdokumenter med taushetsbelagte opplysninger. Det er den voksenpersonen som har 
latt dokumentene komme på avveie som må bære ansvaret.  
Dersom en umyndig elevrepresentant med møterett i skolestyret skriver under på 
taushetsplikt, vil ikke den underskriften, slik vi tolker det, ha betydning ut over den 
pedagogiske effekten.  
 
Rettslig handleevne er retten til å stifte rettigheter og forpliktelser for seg selv (binde seg rettslig og påta seg 
ansvar). Den rettslige handleevnen vil variere med alderen og hva avtalen gjelder. En 17-åring kan i større grad 
inngå avtaler enn en 12-åring. En mindreårig over 15 år har eksempelvis begrenset rett til å inngå 
arbeidsavtaler.  
Vi drøfter ikke her hvor langt den rettslige handleevne for elever på forskjellige årstrinn i grunnskolen og den 
videregående skolen går.  

 

Vårt poeng er at skolestyrets medlemmer må være særlig aktsomme når mindreårig 
elevrepresentant er tilstede. Taushetsbelagte opplysninger må ikke under noen 
omstendighet meddeles umyndig elevrepresentant. Slike opplysninger må kun komme frem 
i de delene av et styremøte der den umyndige elevrepresentanten ikke er tilstede. Vær også 
på vakt ved utsendelse av sakspapirer og referater, slik at umyndig elevrepresentant ikke får 
tilgang til taushetsbelagt informasjon.  
Det er en praktisk og ryddig ordning dersom en i innkallingen og saklistene til 
skolestyremøtene merker hvilke saker elevrepresentanten ikke kan være med på. Disse 
sakene bør samles enten i starten, eller på slutten av styremøtene, slik at 
elevrepresentanten slipper å tiltre og fratre det samme møtet flere ganger.  
 

Konkretisering 
På dette området erfarer vi ofte det som ellers ofte oppleves. Det som prinsipielt kan synes 
klart, kan ofte være noe vanskeligere å konkretisere inn i hverdagslivet. 
Her skal vi forsøke å konkretisere ut fra følgende spørsmål: 

1. Når må personopplysninger behandles i styret? 
2. Når bør, kan, eller skal taushetsbelagte opplysninger behandles i styret? 
3. Når skal mindreårige med møterett være med på styrebehandlingen, og når må de 

ifølge psl § 5-1, andre ledd, fratre møtet?  Og hva med myndige elevrepresentanter? 
 

1. Når må personopplysninger behandles i styret? 
Her tar vi utgangspunkt i det som privatskoleloven pålegger styret å ha ansvaret for, og som 
ikke kan delegeres. Disse sakene går frem av psl § 5-2. 



I følge denne § sitter skolestyret med endelig ansvar for saker som krever kjennskap til 
personopplysninger. 
Det gjelder følgende: 

 Når en elev har så mye ugyldig fravær at det er nødvendig å vurdere å varsle 
kommunen om at eleven ikke oppfyller sin opplæringsplikt, og dermed heller ikke får 
oppfylt sin opplæringsrett (psl § 5-2, andre ledd pkt. a) 

 Når en elev har en slik adferd at det kan være aktuelt å be kommunen vurdere å 
flytte eleven til en annen skole (psl § 5-2, andre ledd pkt. e) 

 Når styret er ansvarlig for ansettelser. I utgangspunktet gjelder det bare ved 
ansettelse av ny daglig leder/rektor (psl § 5-2, andre ledd pkt.j), men gjelder også i 
den grad andre ansettelser ikke er delegert til rektor eller for eksempel et 
ansettelsesorgan.  

 I forlengelsen av dette må det anses som nødvendig at styret får tilgang til 
personopplysninger dersom det dukker opp en klagesak fra elever/foresatte på 
rektor og/eller andre styret har ansatt. 

 
Så langt vi kan se er det bare i slike tilfeller det er nødvendig å gi styret tilgang til 
personopplysninger, men våre vurderinger er ikke kvalitetssikret av juridisk kompetanse, så 
det kan ikke utelukkes at det kan dukke opp andre saker hvor det kan være lovlig – og 
tjenlig/nødvendig – å la styret få tilgang til personopplysninger. 
 
Ut fra det vi har behandlet ovenfor blir det klart at det er relativt sjeldent at 
styremedlemmer skal ha tilgang til personopplysninger.  
Begrunnelsen er at personopplysningsloven slår fast at personopplysninger kun skal gjøres 
kjent for de som er pålagt behandlingsansvar (i praksis kontormedarbeidere og lærere), og 
skal ”stanse” hos den som er ansvarlig for behandlingen. Behandlingsansvarlig er 
rektor/daglig leder. Se argumentasjon ovenfor. 
Imidlertid må det påpekes at assistenter som er pålagt oppfølgingsansvar overfor en eller 
flere elever må ha tilgang til relevante personopplysninger vedrørende den/de elevene de 
skal følge opp, og derved må ha tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor må 
assistenter skrive under på at de er kjent med taushetsplikten – på lik linje med lærere.  
Konklusjonen er at rektor, inspektører, lærere, assistenter, og kontormedarbeidere ikke må 
lekke personopplysninger til styret eller omverdenen. 
Det vil eksempelvis bety at personopplysninger i forbindelse med spesialundervisning (så 
som PPT-uttalelser, halvårsrapporter og lignende), disiplinærsaker og vurdering av elever 
ikke må komme til styremedlemmers kunnskap. 
 

2. Når bør, kan, eller skal taushetsbelagte opplysninger behandles i styret? 
 
I følge forvaltningsloven er det slik at styret er pålagt taushetsplikt i saker om ”tekniske 
innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår” 
(jfr. forvaltningsloven § 13). Dette kan eksempelvis være aktuell problemstilling i den 
første/innledende fasen i planlegging av nybygg, og/eller endret utnyttelse av utearealene, 
eller under utarbeidelse av søknad om nye utdanningsprogrammer, eller lignende saker. 



Det er ikke i slike tilfeller snakk om hva skolens rektor/administrasjon skal meddele styret, 
men det er snakk om en vurdering av hva de i fellesskap skal la tilflyte omverdenen, og hva 
som til enhver tid skal hemmeligholdes..  
Det er selvsagt at slike problemstillinger skal drøftes i styret. 
 
 

3. Når må mindreårige med møterett i styret (jfr. psl § 5-1, andre ledd pkt b) fratre 
møtet? Og hva med myndige elevrepresentanter? 

Her er det enklere å være konkret, selv om det også her er grensetilfeller som byr på 
utfordringer. 
Det som er helt klart er at en mindreårig må fratre styremøtet under saker som ovenfor er 
beskrevet som saker underlagt taushetsplikt og som styret må behandle. 
I kortversjon er det følgende saker: 

a. Ved spørsmål om elev oppfyller opplæringsplikten og får oppfylt sin opplæringsrett 
b. Ved spørsmål om flytting av elev 
c. Ved ansettelser som ligger til styret  
d. Ved klage på de som styret har ansatt 
e. Ved ”konkurransemessige” forhold 

Punktene a til d er relativt lette å definere, men det kan være noe vanskeligere å vite hva 
som helt konkret hører inn under punkt e. 
 
Ansettelser og lønnsfastsettelse 
Ansettelser, lønnsfastsettelse og lønnsjusteringer er i utgangspunktet ikke underlagt 
taushetsplikt, og umyndig elevrepresentant har rett til å være tilstede, men det er ikke 
uvanlig at i behandlingen av slike saker blir det gjerne tatt frem taushetsbelagte 
opplysninger i drøftingene. Da er det plutselig slik at elevrepresentanten ikke skal ha tilgang 
til det som drøftes. 
Derfor er vårt råd at en ber umyndig elevrepresentant fratre møtet under slike saker. 
Taushetsplikten vil ikke gjelde generelle lønnsspørsmål, så som vedtak om å følge opp 
statlige avtaler og lovverk. Umyndige trenger ikke å fratre ved behandling av slike generelle 
lønnsspørsmål. 
 
Klage på lærer 
Hva med umyndig elevs tilstedeværelse under behandling av klagesak mot en lærer? 
Dette er saker som kanskje er kommet fra elevene i en gruppe/klasse, og de har krav på at 
saken blir tatt tak i av rektor/ledelsen ved skolen. Slike saker berører elevene på en måte 
som sterkt taler for at elevrepresentanten får være til stede under behandlingen av saken. 
Men også her gjelder det at når slike saker behandles, er det ikke usannsynlig at 
taushetsbelagte opplysninger om vedkommende lærer kommer frem i drøftingene. 
Da vil bestemmelsen om at umyndige elevrepresentanter skal fratre møtet komme til 
anvendelse (jfr psl § 5-1, siste ledd).  
Elevene v/elevrepresentant skal ikke ha innblikk i personlige forhold omkring læreren, men 
de skal ha mulighet til å uttale seg og forvisse seg om at klagen blir behandlet, og de må få 
kjennskap til hva som har skjedd/skjer i saken.  
Det er viktig at en opptrer ryddig i slike saker, både av hensyn til elevers rett til å kjenne til at 
klagen tas på alvor, og slik at ikke personopplysninger kommer på avveie. 
 



Bygge og utvidelsessaker, og andre saker preget av et ”konkurranseelement” 
Dette er saker som ikke inneholder personopplysninger, men som allikevel bør eller kan 
være underlagt taushetsplikt.  
Styret må ikke nødvendigvis holde slike planer hemmelig i startfasen, men de kan av 
konkurransemessige hensyn beslutte hemmelighold i denne fasen av prosessen. I tillegg til 
beslutningen om hemmelighold er det viktig å være bevisst på hvilket tidspunkt planene skal 
offentliggjøres. Dersom hemmelighold er besluttet på grunn av konkurransemessig forhold, 
betyr det at umyndige elevrepresentanter må fratre styremøtene når slike saker behandles.  
At umyndige må fratre vil også gjelde i andre saker av konkurransemessig art, dersom 
hemmelighold er besluttet. Det kan eksempelvis gjelde skolepengenivå frem mot det 
tidspunkt det må offentliggjøres/markedsføres, investering i nytt undervisningsmateriell 
(eksempelvis pc-er som er markert bedre enn hos ”konkurrerende” skoler), noen 
budsjettsaker, planer for nye studietilbud, o.l. 
 
Myndige elevrepresentanter 
Myndig elevrepresentant (eksempelvis en elev på VG3 i vgs) har rett til å være tilstede under 
alle saker som behandles i skolestyret, og under hele behandlingen, selv om det er 
taushetsbelagte saker. 
Det er ikke saklig å anbefale en myndig elev å fratre styremøtet fordi en synes det er 
ubehagelig at elevrepresentanten er tilstede under behandling av taushetsbelagte saker. 
Men det kan i noen tilfeller være saklig å anbefale vedkommende å vurdere om han/hun bør 
fratre av hensyn til vedkommende selv. Det kan av og til være en stor belastning å få tilgang 
på opplysninger som han/hun ikke kan meddele videre til elevene eller andre.  
En myndig elevrepresentant kan ikke anbefales eller presses til å fratre, men kan presenteres 
for hva det innebærer for vedkommende selv å være tilstede, slik at han/hun selv på 
grunnlag av saklig informasjon kan gjøre sitt valg om å fratre eller ikke. 
En myndig elevrepresentant i skolestyret er underlagt samme taushetsplikt som andre 
styrerepresentanter. Derfor må en myndig elevrepresentant, på lik linje med andre 
styrerepresentanter, skrive under på at han/hun er kjent med taushetsplikten. En myndig 
elevrepresentants underskrift er juridisk bindende. 

 
Sakspapirer 
Vi avsluttet med en påminnelse om at sakspapirer og referater må sendes ut og gjøres 
tilgjengelig ut fra det som er forsøkt beskrevet ovenfor. 
Personer som må eller har valgt å fratre under behandlingen av taushetsbelagte saker, skal 
ikke verken i innkalling, saksutredning eller referater/protokoller ha tilgang til 
taushetsbelagte opplysninger. 
Pass på at det ikke glipper her. 
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