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Samtykkeerklæring for fritak av taushetsplikt 
 
Politiets utlendingsenhet (PU) er bundet av lovpålagt taushetsplikt og kan derfor ikke gi 
informasjon vi har om deg eller saken din til andre uten at du samtykker til det. Hvis du fyller 
ut dette skjemaet kan PU gi informasjon til andre som ikke er part i utlendingssaken din, for 
eksempel journalister.  
 
Dersom du har gyldig identitetsdokument (for eksempel pass), ber vi deg legge ved en kopi 
eller skanne dokumentet eller ta et bilde med for eksempel mobiltelefon og sende til PU som 
vedlegg til samtykkeerklæringen. 
 
Hvis du løser PU fra taushetsplikten betyr det at du samtykker til at vi kan utlevere 
personopplysninger om deg og informasjon om utlendingssaken din.  
 
Selv om du løser PU fra taushetsplikten er det ikke sikkert vi utleverer all informasjon om 
deg. Det kan være fordi informasjonen omhandler andre personer som ikke har løst oss fra 
taushetsplikten eller fordi det vil hindre oss i å gjøre jobben vår. 
 
Samtykkeerklæringen gjelder kun deg. Det betyr at vi ikke kan gi informasjon om barna dine, 
ektefellen din eller andre familiemedlemmer.  
 
Under kan du velge om fritaket for taushetsplikt skal kun gjelde for en bestemt 
person/journalist, en redaksjon eller generelt for alle journalister. 
 
Personopplysningene dine (bruk blokkbokstaver):  
Fornavn Etternavn 
DUF-nummer: Fødselsdato: 
 
Jeg samtykker herved til at PU kan uttale seg og gi opplysninger om saken min til 
personen/personene nevnt nedenfor (bruk blokkbokstaver) 
Fornavn Etternavn 
Adresse 
Postnummer Poststed Telefonnummer Fødselsdato  

 
Hvis journalist – hvilken redaksjon? 
Gjelder samtykket andre journalister i samme redaksjon?                 �  Nei    �  Ja 
Hvis ja, hva heter de 
 
Jeg samtykker herved til at PU kan uttale seg og gi opplysninger om saken min til alle 
journalister i alle redaksjoner 
�   Nei      �   Ja  
 
Jeg har lest samtykkeerklæringen og forstår hva jeg samtykker til  
Dato Sted 
Underskrift 
 


