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Taushetserklæring 
 

Personalia Fødselsnummer (11 siffer) Etternavn Fornavn 
   

 

Identifikasjon Type Nummer Kontrollert dato 
   

 

 
Viktig informasjon til deg som signerer taushetserklæringen 

Taushetsplikt er den plikten du har til å hindre uvedkommende adgang eller kjennskap til taushetsbelagt informasjon 
som du får tilgang til som ledd i arbeid, oppdrag eller verv. Taushetsplikten kan være gitt i lov, forskrift eller instruks. 
Taushetsplikten gjelder uavhengig av om du har avsluttet arbeidet, oppdraget eller vervet. Brudd på taushetsplikten 
kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner eller andre arbeidsrettslige følger. Du plikter selv å 
sette deg inn i aktuelle lover, forskrifter og instrukser. Det at du ikke kjenner bestemmelsene fritar deg ikke for 
straffeansvar.  

Taushetsplikten innebærer blant annet at du plikter å rette deg etter retningslinjer du får om hvordan informasjonen 
skal håndteres, og at du lojalt støtter opp om din arbeidsgivers behov for å beskytte informasjonen. I dette ligger 
blant annet at du ikke skal formidle informasjonen til uvedkommende gjennom tale, skrift eller annen måte. Du 
plikter også å sikre materiale som er underlagt taushetsplikt forsvarlig og i samsvar med gitte bestemmelser. Du kan 
heller ikke benytte opplysningene til egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Taushetsbelagt 
informasjon skal bare overlates til personer som har et tjenstlig behov for tilgang. Dersom du mener at det oppstår 
konflikt mellom din taushetsplikt og andre hensyn kan du ikke selv vurdere om taushetsplikten skal vike.  

 

Jeg har satt meg inn i informasjonen ovenfor om taushetsplikt. Jeg forstår at jeg i mitt arbeid eller verv vil få eller 
kunne få tilgang til opplysninger som er taushetsbelagt, og at jeg plikter å sette meg inn i relevante lovbestemmelser 
og instrukser som regulerer behandling av informasjonen.  

Jeg vil ikke gi taushetsbelagt informasjon til uvedkommende og vil sørge for at informasjonen jeg får tilgang til blir 
beskyttet. Jeg vil også vise aktsomhet i min omtale av annen informasjon om tjenestesaker både i og utenfor 
tjenesten.  

Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner eller andre 
arbeidsrettslige følger, og at taushetsplikten gjelder livet ut.  

Jeg bekrefter at jeg i tillegg har satt meg inn i følgende bestemmelser: om behandling av medlemsopplysninger, jfr. 
Personopplysningsloven § 2.8.1, og unntak fra taushetsplikten, jfr Straffeloven §196. 

 
 Sted: 

 
Dato: 

  
 

___________________________________________ 
Signatur 

 
Jeg attesterer at dette dokument er signert i mitt påsyn, og at jeg har kontrollert gyldig legitimasjon. 
Dato, underskrift og stempel 
 
 
 
 
 
Navn, stilling og virksomhet i blokkbokstaver 
 
 
 


