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Vedrørende delegert myndighet til fritak for taushetsplikt for 
fylkesmannsembetene 

Våren 2019 kontaktet Fylkesmannen i Rogaland noen departementer og direktorater for å få 

en vurdering av følgende spørsmål om delegert myndighet til fritak for taushetsplikt: 

  

1. Medfører delegasjonsvedtakene at fylkesmannen har kompetanse til å frita ansatte i 

annet fylke enn vårt eget? 

2. Hvilken betydning har det for fylkesmannens kompetanse hvor vernetinget ligger? 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er kjent med at embetene ønsker 

vurdering av de samme spørsmålene for flere av fagområdene som er delegert til embetene. 

På bakgrunn av vår koordineringsrolle overfor embetene, kontaktet vi derfor 

fagdepartementene med oppgaver hos embetene, og ba om tilbakemelding på spørsmålene.  

 

KMD har mottatt vurderinger fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og 

familiedepartementet (BFD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD), Kunnskapsdepartementet (KD), Klima- og 

miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD). ASD, BFD, HOD, JD 

og KD konkluderer med at fylkesmannens kompetanse gjelder kommunalt ansatte i eget 

fylke. Det er den ansattes arbeidstilknytning som er avgjørende for fylkesmannens 

kompetanse. Hvor vernetinget ligger har ikke betydning for fylkesmannens kompetanse.  

 

KLD og LMD viser til at de ikke har delegasjonsvedak eller saker som er relevante innen 

deres fagområder.  
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Med hilsen 

 

 

Bjørg Helene Holen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Benedicte Hoff 

seniorrådgiver 
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Adresseliste 

 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 
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