
 

Kriminalomsorgsdirektoratet 
 
 
 
 

 

 

 

Postadresse: Besøkadresse: Telefon: 404 38 800 Saksbehandler: 
Postboks 694 Solheimsgata 21, 2000 

Lillestrøm 
Telefaks: 404 38 801 Camilla Kvamsdal 

4302 Sandnes  Org.nr: 911 830 868 E-post: Postmottak-
8005@kriminalomsorg.no 

 

Kriminalomsorgens regioner 

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 
Rundskriv 

Nr: Vår ref: Dato: 
KDI 2/2022 202118092-1 25.01.2022 

 

RUNDSKRIV - DELEGERING AV 
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATETS MYNDIGHET ETTER 
TVISTELOVEN § 22-3 TIL Å SAMTYKKE TIL VITNEFORKLARING 
FRA TJENESTEMENN I SIVILE SAKER 
 

1.  Innledning 
 

Enhver som er tilsatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for kriminalomsorgen, er undergitt 

lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 og straffegjennomføringsloven § 7 bokstav 

h. 

 

Etter tvisteloven § 22-3 første ledd kan ikke retten ta imot forklaring som vitnet ikke kan gi uten 

å krenke lovbestemt taushetsplikt som følge av tjeneste eller arbeid i stat eller kommune. 

Departementet kan imidlertid samtykke til at tjenestemenn i kriminalomsorgen kan gi 

vitneforklaring for domstolene uten hinder av taushetsplikten, jf. tvisteloven § 22-3 annet ledd. 

Samtykke kan bare nektes når bevisføring kan utsette staten eller allmenne interesser for skade 

eller virke urimelig overfor den som har krav på hemmelighold. 

 

Myndigheten til å samtykke i at tjenestemenn i kriminalomsorgen gir vitneforklaring 

for domstolene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 annet 

ledd, er i dag lagt til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Justis- og beredskapsdepartementet 

delegerte denne samtykkekompetansen til KDI i brev av 3. november 2020 (20/4494-KIS/LLE). 

Det fremgår av Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) Om lov om megling og rettergang i sivile saker 

(tvisteloven) kapittel 29 side 458 flg. (spesialmerknader til lovforslaget § 22-3), at 

samtykkekompetansen kan delegeres i samsvar med alminnelige regler for delegering av 

forvaltningsmyndighet. Samtykkekompetansen delegeres herved til Kriminalomsorgens 

regionale nivå.  

 

En generell veiledning om opphevelse av taushetsplikten etter tvisteloven § 22-3 følger vedlagt.  
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2.  Vedrørende sivile saker hvor partsansvaret ikke er delegert 
 

I saker hvor Justis- og beredskapsdepartementet ikke har delegert adgangen til å opptre som 

stedfortreder etter tvisteloven § 2-5 eller har bedt KDI om å ivareta sakens praktiske sider, vil 

utgangspunktet være at departementet selv treffer avgjørelser etter tvisteloven § 22-3 annet ledd.  

 

3.  Vedrørende sivile saker hvor parten har samtykket i at vitnet forklarer seg 
 

Justis- og beredskapsdepartementet har i flere saker samtykket etter tvisteloven § 22-3 annet ledd 

til at et vitne kan forklare seg selv om den som har krav på taushet har samtykket i at 

opplysningene gjøres kjent. Samtidig har departementet gjerne presisert at det ikke må gis 

opplysninger om sikkerhetsmessige forhold i fengselet, jf. veiledning om opphevelse av 

taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 nr. 4.  

 

Vi ber om at også regionene følger en slik praksis.  

 

4.  Vedrørende opphevelse av taushetsplikt før rettssak  
 

KDI presiserer at opphevelse av taushetsplikt i medhold av tvisteloven § 22-3 annet ledd kun 

gjelder i forbindelse med rettssak. KDI har imidlertid erfart i flere saker at det bes om at 

taushetsplikt oppheves for en tjenestemann før rettssak, for eksempel i forberedende møter med 

NAV, barnevern eller lignende.  

 

I disse sakene er det en forutsetning at det foreligger et samtykke fra den som har krav på 

taushet, jf. forvaltningsloven § 13 a. Det bør sikres notoritet i disse sakene ved at det innhentes 

en samtykkeerklæring fra den domfelte. 

 

På samme måte som i punkt 3 bør også kriminalomsorgen oppheve taushetsplikten for den 

ansatte selv om den som har krav på taushet har samtykket i at opplysningene gjøres kjent. 

Rettslig grunnlag for opphevelse av taushetsplikt i saker utenfor rettssak er forvaltningsloven 13 

b første ledd nr. 5, hvor det fremgår at taushetsplikten som alminnelig utgangspunkt ikke være til 

hinder for at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons 

forbindelse med organet og avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er 

nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller 

oppnevningsgrunnlag. Det bør også her presiseres at det ikke må gis opplysninger om 

sikkerhetsmessige forhold i fengselet, jf. straffegjennomføringsloven § 7h.   

 

5.  Videredelegering 
 

KDI legger for øvrig til grunn at samtykkekompetansen kan videredelegeres til underliggende 

nivå i Kriminalomsorgen.  

 

6.  Øvrig  
 

Til orientering er myndigheten til å oppheve tjenestemenns taushetsplikt i straffesaker delegert til 

kriminalomsorgens regionale nivå ved Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-19/10. 

februar 1998.  
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7.  Ikrafttredelse  
 

Rundskrivet trer i kraft straks. 

 

 

Med hilsen 

 

Heidi Bottolfs 

avdelingsdirektør         Camilla Kvamsdal 

           rådgiver 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.  

 








