
TAUSHETSERKLÆRING 
 
Navn (arbeidstaker): 
 
 

Arbeidssted: 
 

 
Taushetserklæringen gjelder i forhold til (kryss av for riktig alternativ): 
 

 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 01. januar 1970,  § 13 sier: 
 

” Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre 
får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om 
noens personlige forhold.” 

 
 

 
 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m har i § 12-1.følgende bestemmelse om 
taushetsplikt: 
  

”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, har taushetsplikt etter 
forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 121.  
       Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om oppholdssted kan likevel gis når det 
er klart at det ikke vil skade tilliten til helse- og omsorgstjenesten å gi slik opplysning.  
       Opplysninger til andre forvaltningsorganer etter forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 kan 
bare gis når dette er nødvendig for å bidra til løsning av oppgaver etter loven her, eller for å 
forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.  
       Dersom et barns interesser tilsier det, kan Fylkesmannen eller departementet bestemme 
at opplysninger skal være undergitt taushetsplikt selv om foreldrene har samtykket i at de 
gjøres kjent. ” 
 

Lov om Barneverntjenester  av 17.juli 1992 § 6-7 
 
”Envher som utfører tjeneste eller arbeid for barnevernstjenesten eller en institusjon etter 
denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e, og plikter å hindre at 
andre får kjennskap til det oppdragstaker får vite om noens personlige forhold. Overtredelse 
straffes etter straffeloven 121. 

 
 
Jeg erkjenner herved, under henvisning til ovenstående, min taushetsplikt i forhold som 
jeg blir kjent med i mitt oppdrag, og er vitende om at overtredelse av gjeldende 
bestemmelser kan medføre straffeansvar. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget 
er slutt. 
 
Ufullstendig skjema vil bli returnert. 
 
 
Egersund, den_________________           Underskrift:__________________________ 
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