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Vi viser til tilsynets brev datert 16.03.2015 vedrørende forslag til taushetsbestemmelse i forslag til ny
sikringsforskrift.
Vedrørende ny § 3-4 Taushetsplikt, har vi følgende å anføre;
Denne bestemmelsen retter seg mot enkeltpersoner som arbeider eller utfører oppdrag for en
jernbanevirksomhet, og det er i seg selv motstridende til virkeområdet for forskriften, som retter seg
utelukkende mot jernbanevirksomheter. (§1-2) Det at man her også gjør bestemmelsen gjeldende for
personell som arbeider for tilsynsmyndigheten eller for overordnet myndighet er uheldig, da dette delvis er
ivaretatt gjennom både sikkerhetsloven og forvaltningsloven m. fl, og at slikt personell nødvendigvis ikke
arbeider i etater som er underlagt jernbanelovgivningen. Alternativt bør heller taushetspliktbestemmelsene
i forvaltningsloven utvides for bl.a å dekke den type informasjon som nevnt i § 3-3.
Vi er også usikre på om det er adgang til å pålegge enkeltpersoner som ikke innehar særskilte funksjoner
(f.eks i egenskap av fører) å forholde seg til bestemmelser i en jernbaneforskrift, spesielt etter at de også
har avsluttet sitt arbeidsforhold med jernbanevirksomheten.
I utgangspunktet er vi av den oppfatning at krav om taushetsplikt er dekket av § 3-3, men dersom også §
3-4 ønskes opprettholdt bør denne formuleres slik at det er jernbanevirksomheten som pålegges å ha
bestemmelser om taushetsplikt i sitt styringssystem.
Vi foreslår derfor at § 3-4 utformes slik;
Jernbanevirksomheten skal ha bestemmelser om taushetsplikt i sitt styringssystem. Slike bestemmelser
skal sikre at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for jernbanevirksomheten har taushetsplikt om det
vedkommende får vite om informasjon jernbanevirksomheten har funnet det nødvendig å skjerme etter §
3-3. Bestemmelsene skal også sikre at taushetsplikten kan utvides til å gjelde i en periode etter at
vedkommende har avsluttet arbeidet eller oppdraget.
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