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Taushetserklæring for ansatte 

Jeg forplikter meg herved til ikke å bruke, utlevere eller på annen måte gjøre 

tilgjengelig for uvedkommende informasjon om bedriftshemmeligheter, 

personopplysninger eller bedrifts- eller forretningsmessig kunnskap eller data 

som jeg har fått kjennskap til i mitt arbeid for Norges Røde Kors. 

Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold vedrørende Norges Røde 

Kors og organisasjonens virksomhet som jeg blir kjent med eller erfarer gjennom 

arbeidet mitt. 

Jeg har lest lovbestemmelsene som står på de neste sidene av denne 

erklæringen. Jeg er dermed klar over straffelovens kapittel 21 samt 

markedsføringslovens § 28 og § 29. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre 

straffeansvar, oppsigelse eller avskjed. 

Jeg er også klar over at denne taushetserklæring gjelder etter opphør av 

ansettelsesforholdet eller oppdraget i henhold til lovene referert i avsnittet 

ovenfor.  

 

Sted og dato  

 

 

Navn (blokkbokstaver)  Signatur 

 

 

Vedlegg: Straffeloven kapittel 21 

Lov om straff (straffeloven) kapittel 21. Vern av informasjon og informasjonsutveksling, 

se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-6: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-6
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§ 201. Uberettiget befatning med tilgangsdata, dataprogram mv. 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som med forsett om å begå en straffbar 

handling uberettiget fremstiller, anskaffer, besitter eller gjør tilgjengelig for en annen 

a) passord eller andre opplysninger som kan gi tilgang til databasert informasjon 

eller datasystem, eller 

b) dataprogram eller annet som er særlig egnet som middel til å begå straffbare 

handlinger som retter seg mot databasert informasjon eller datasystem. På samme måte 

straffes den som uten forsett om å begå en straffbar handling besitter et selvspredende 

dataprogram, og besittelsen skyldes uberettiget fremstilling eller anskaffelse av 

programmet. 

§ 202. Identitetskrenkelse 

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en 

annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller med en identitet som 

er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å 

a) oppnå en uberettiget vinning for seg eller en annen, eller 

b) påføre en annen tap eller ulempe. 

§ 203. Uberettiget tilgang til fjernsynssignaler mv. 

Den som med forsett om tap for den berettigete, eller vinning for seg selv eller en annen, 

fremstiller, innfører, distribuerer, selger, markedsfører, leier ut eller på annen måte 

utbrer, besitter, installerer, bruker, vedlikeholder eller skifter ut dekodingsinnretning, og 

ved det skaffer seg selv eller en annen uberettiget tilgang til en vernet 

formidlingstjeneste, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. 

Ved grov overtredelse av første ledd er straffen bot eller fengsel inntil tre år. Ved 

vurderingen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på den skade som 

er påført den berettigede, den vinning som overtrederen har oppnådd, og omfanget av 

overtredelsen for øvrig. 

Med dekodingsinnretning menes teknisk utstyr eller programvare som er utformet eller 

tilpasset, alene eller sammen med andre hjelpemidler, for å gi tilgang til en vernet 

formidlingstjeneste. 

Med vernet formidlingstjeneste menes 

a) fjernsyns- og radiosignaler, og tjenester som teleformidles elektronisk på 

forespørsel fra den enkelte tjenestemottaker, når tilgang er avhengig av tillatelse fra 

tjenesteyter og ytes mot betaling, eller 
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b) selve tilgangskontrollen til tjenestene nevnt i bokstav a, når den må regnes som 

en egen tjeneste. 

For overtredelse av denne bestemmelsen kan påtale unnlates hvis ikke allmenne hensyn 

tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a. Som fornærmet regnes også den som yter 

tilgangskontroll, når denne må regnes som en egen tjeneste. 

§ 204. Innbrudd i datasystem 

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved å bryte en beskyttelse eller ved 

annen uberettiget fremgangsmåte skaffer seg tilgang til datasystem eller del av det. 

§ 205. Krenkelse av retten til privat kommunikasjon 

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget 

a) og ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig opptak 

av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i 

lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang 

til, 

b) bryter en beskyttelse eller på annen uberettiget måte skaffer seg tilgang til 

informasjon som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler, 

c) åpner brev eller annen lukket skriftlig meddelelse som er adressert til en annen, 

eller på annen måte skaffer seg uberettiget tilgang til innholdet, eller 

d) hindrer eller forsinker adressatens mottak av en meddelelse ved å skjule, endre, 

forvanske, ødelegge eller holde meddelelsen tilbake. 

§ 206. Fare for driftshindring 

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved å overføre, skade, slette, forringe, 

endre, tilføye eller fjerne informasjon uberettiget volder fare for avbrudd eller vesentlig 

hindring av driften av et datasystem. 

§ 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 
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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. 

§ 208. Rettsstridig tilegnelse av forretningshemmelighet 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som rettsstridig har oppnådd kunnskap om 

eller rådighet over en forretningshemmelighet eller tekniske tegninger, beskrivelser, 

oppskrifter, modeller eller lignende tekniske hjelpemidler. 

§ 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. 
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Vedlegg: Markedsføringslovens § 28, se http://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§28: 

§ 28.Bedriftshemmeligheter 

Den som har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i anledning av 

et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold, må ikke rettsstridig utnytte 

hemmeligheten i næringsvirksomhet. 

Det samme gjelder den som har oppnådd kunnskap om eller rådighet over en 

bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens 

rettsstridige handling ellers. 

Vedlegg: Markedsføringslovens § 29, se http://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§29: 

§ 29.Tekniske hjelpemidler 

Den som er blitt betrodd tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller eller 

lignende tekniske hjelpemidler i anledning av et tjeneste-, tillitsvervs- eller 

forretningsforhold, må ikke rettsstridig utnytte dem i næringsvirksomhet. 

Det samme gjelder den som har oppnådd rådighet over tekniske tegninger, beskrivelser, 

oppskrifter, modeller og lignende tekniske hjelpemidler gjennom noens rettsstridige 

handling. 

 

http://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§28
http://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§29

