Samtykke for fritak av taushetsplikten i
sakene til enslige mindreårige
asylsøkere
Skjemaet skal fylles ut og underskrives både av deg som er enslig
mindreårig asylsøker og av representanten/vergen din.
Du kan lese mer om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13a nr. 1

Hva betyr det at du fritar noen fra taushetsplikten?
Utlendingsdirektoratet (UDI) har taushetsplikt. Vi kan verken uttale
oss eller gi informasjon om saken din til andre uten at du gir oss lov
til det ved hjelp fra representanten/vergen din.
Hvis du ønsker at en journalist skal få tilgang til informasjon om
saken din, må du og representanten/vergen din
•
•

fylle ut og sende dette skjemaet til samtykke-presse@udi.no
legge ved en kopi av et gyldig identitetsdokument (for
eksempel pass). Hvis du ikke har et gyldig identitetsdokument,
kan du legge ved kopi av asylsøkerbeviset ditt.

Samtykket er gyldig i en måned, men du eller representanten/vergen
din kan trekke samtykket tilbake når som helst ved å kontakte
kommunikasjonsstaben i UDI på telefon 23 35 17 00 eller e-post
samtykke-presse@udi.no. Du og representanten/vergen har selv
ansvaret for at de som får opplysninger om saken din, håndterer
disse slik du ønsker.

Representanten/vergen din har taushetsplikt
Den som er representant/verge for deg som er enslig mindreårig
asylsøker har taushetsplikt. Det betyr at du må gi ditt samtykke til at
representanten/vergen din blir fritatt fra taushetsplikten sin. Det kan
du lese mer om i vergemålsloven § 46.

Personopplysningene dine
Husk å skrive navnet ditt med blokkbokstaver hvis du fyller ut erklæringen for hånd.
Fornavn

Etternavn

DUF-nummer

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Samtykke
Jeg samtykker til at UDI
☐ kan uttale seg og gi opplysninger om saken min
☐ kan gi ut kopi av dokumenter i saken min, som for eksempel politiregistrering, intervju,
helseopplysninger, aldersvurdering og vedtak
til personen(e) som er nevnt på neste side.

Opplysninger om den/de som skal få innsyn i saken din
Husk å skrive navnet med blokkbokstaver hvis du fyller ut erklæringen for hånd.
Fornavn

Etternavn

Telefonnummer

E-postadresse

Medium (avis, radiostasjon og liknende)

Skal samtykket gjelde andre journalister i samme medium?
☐ Nei
☐ Ja, og de heter

Underskrift
☐ Jeg har lest samtykkeskjemaet og forstår hva jeg samtykker til
Sted og dato

Underskrift

Underskriften til representanten/vergen
Sted og dato

Underskrift

