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Erklæring om taushetsplikt 
 

Navn:  Fødselsnr:  

Stilling: Fritids-/ støttekontakt 

Som støttekontakt har du taushetsplikt og må dermed skrive under på taushetserklæring før 
oppdraget starter. Hensikten med taushetsplikten er å hindre at andre får adgang til personlige 
opplysninger om tjenestemottaker. 

Taushetsplikten omfatter alle typer informasjon om tjenestemottaker og pårørende, både forhold 
som du er blitt kjent med direkte og indirekte. For eks, sykdomsforhold, familieforhold, økonomi og 
andre personlige opplysninger. Krav til taushetsplikten er hjemlet i både helsepersonell-loven og 
forvaltningsloven og man kan straffes med fengsel og bøter ved å bryte den. Brudd på taushetsplikt 
er også saklig grunn til oppsigelse.  

Taushetsplikten gjelder også etterat du har avsluttet ditt oppdrag for oss.  

Det er ikke brudd på taushetsplikt å avgi rapport til kontaktperson i kommunens enhet for kultur.  

I enkelte tilfeller kan du ha opplysningsplikt til hjelpeapparatet. Ved tvil skal du forhøre deg med 
ansvarlig kontaktperson i kommunens enhet for kultur som administrerer 
fritids/støttekontaktordningen. 

Forvaltningsloven 

§ 13 (taushetsplikt) 

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: 

1) noens personlige forhold, eller  

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være 

av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  

 

             Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, 

statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et 

klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere 

forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi 

privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes 

personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. 

           Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han 

kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste 

eller arbeid for andre. 
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Helse—og omsorgstjenesteloven 

§ 12-1 Taushetsplikt 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven 

§§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 209. 

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. 

§ 209 Brudd på taushetsplikt 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysning som han har taushetsplikt 
om i henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opplysning med forsett om å 
skaffe seg eller andre en uberettiget vinning. 

Første ledd gjelder tilsvarende ved brudd på taushetsplikt som følger av gyldig instruks for 
tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ. 

For den som arbeider eller utfører tjeneste for et statlig eller kommunalt organ, rammer første 
og annet ledd også brudd på taushetsplikt etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet. 

Grovt uaktsom overtredelse straffes på samme måte. 

Medvirkning er ikke straffbar. 

 

 

Jeg forplikter meg til å bevare taushet i samsvar med gjeldene lovbestemmelser og instrukser om 

det jeg får vite om noens personlige forhold, tekniske innretninger og fremgangsmåter ved 

utføring av arbeid eller tjeneste i Ullensaker kommune. 

Jeg er kjent med at brudd på taushetsplikt er straffbart etter straffeloven. 

 

Sted og dato: __________________________________________________________________ 
 

 

Underskrift: ___________________________________________________________________ 


