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Svar på høring av forslag til endring i sikringsforskriften § 3-4
Viser til brev fra Statens Jernbanetilsyn datert 16.10. 2017 med forslag om endring i sikringsforskriften §3-4 og
med høringsfrist 1. desember 2017.

Nedenfor følger kommentarer til høringsnotatet fra Flytoget AS:
§3-4 nytt annet og tredje ledd er foreslått skal lyde.
«Taushetsplikten etter første ledd er ikke til hinder for at slik informasjon gis til andre når det er nødvendig for
å oppfylle forskriftens formål.
Hvis informasjon gis med hjemmel i annet ledd, til noen som ikke selv har like streng eller tilsvarende
taushetsplikt etter annen lov, gjelder taushetsplikten etter første ledd tilsvarende for den som får
informasjonen. Den som gir informasjonen skal samtidig gjøre oppmerksom på dette, og kan kreve skriftlig
erklæring om at den som får informasjonen kjenner og vil overholde taushetsplikten. Informasjonen kan bare
brukes til det formål som er begrunnet at den ble gitt.»

Flytoget mener det i forslag til annet ledd i § 3-4 i forskriften, eller i et vedlegg til forskriften, bør fremkomme
konkrete eksempler på til hvem og i hvilke situasjoner taushetsbelagt informasjon kan videreformidles,
eksempelvis i SUS og til ulike myndigheter nevnt i høringsbrevet. Dette begrunnes i å unngå tvil eller å
«utvanne» formålet med taushetsplikten i sikringsforskriften.

Angående tredje ledd: For mottaker av taushetsbelagt informasjon bør det fremkomme uoppfordret til
avsender før informasjon avgis, en bekjentgjøring av hvilket regelverk organisasjonen er dekket av og hvor
streng regelverket er ift taushetsplikt. Dette bør også fremkomme i felles fora og møter hvor taushetsbelagt
informasjon deles etter sikringsforskriftens formål.

Flytoget mener at endringen i forskriften kan tre i kraft fra og med 1. januar 2018.

Med vennlig hilsen
For Flytoget AS

Mona Åbro.
Sikkerhetssjef

