
 

Samtykke til innsyn i saken din hvis  
du søker jobb i UDI eller skal jobbe  
for en av UDIs leverandører, og du  
ikke er EØS-borger  
Utlendingsdirektoratet (UDI) er avhengig av tillit fra brukerne våre. For 
å opprettholde tilliten og ivareta rettssikkerheten til brukerne våre, vil 
alle søkere som ikke er EØS-borgere bli bedt om å samtykke til 
innsyn i utlendingssaken deres i UDI.     

 

 

 

 

Siden du ikke er borger av et land som er medlem av EØS, må du samtykke til å gi oss innsyn i 
utlendingssaken din.  

 

Hva innebærer samtykket? 

Sikkerhetssjefen i UDI får innsyn i opplysningene som er registrert om deg.  

Vi gjennomfører bare innsyn hvis vi innstiller deg til stillingen du har søkt på, og vi innhenter nytt samtykke 
hvis du søker andre stillinger hos oss senere. 

Du har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst i prosessen. 

Hvis du har spørsmål til innsynet i utlendingssaken din, kan du ta kontakt med sikkerhetssjefen i UDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samtykkeerklæring 

Jeg er informert om UDIs forespørsel om samtykke. 

Jeg har mottatt og lest informasjon om UDIs behov for innsyn i utlendingssaken min, om formålet med 
innsynet og konsekvensene av at jeg samtykker til det. 
Utlendingsdirektoratet kan gjennomgå opplysningene som er registrert om meg i utlendingssaken min i 
forbindelse med tilsetting, administrativ tilsetting, praksisplass eller annen tjenesteyting.  
 
Dette blir gjort for å kontrollere at jeg 

• har gyldig tillatelse til å oppholde meg og arbeide i Norge 
 

• ikke har begått brudd på utlendingsloven 
 

• ikke har blitt ekskludert fra status som flyktning 
 

Jeg forstår at UDI kan vurdere meg som ikke egnet til jobben hvis det viser seg at jeg at ikke har gyldig 
tillatelse til å oppholde meg og arbeide i Norge, har brutt utlendingsloven eller blitt ekskludert fra 
flyktningstatus.  

Jeg samtykker til at dere kan foreta innsyn hvis det er aktuelt å innstille meg til stillingen.  

Jeg vet at sikkerhetssjefen bare vil videreformidle eventuelle funn til den lederen som har utlyst stillingen 
og eventuelt direktøren.  

Denne erklæringen er avgitt uten noen form for press, tvang eller liknende fra UDI eller andre.  

 

Jeg har lest samtykkeerklæringen og forstår hva jeg samtykker til 
Skriv navnet ditt med blokkbokstaver 
 
Dato 
 

Sted Fødselsdato 

Etternavn 
 

Fornavn 
 

Underskrift 
 

Send skjemaet til 

Utlendingsdirektoratet  
v/sikkerhetssjefen 
Postboks 8108 Dep. 
0032 Oslo  
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