
SAMTYKKEERKLÆRING

Navn: ......................................................................................                                                

Fødselsdato: ..........................................................................

Formålet med samtykket 
For at NAV-veileder skal kunne gi deg en god og helhetlig oppfølging, hjelpe deg med å søke  
tjenester og samarbeide med andre, kan det være nødvendig både å innhente og utveksle  
opplysninger som gjelder deg. Det kan for eksempel være hensiktsmessig og nødvendig å  
utveksle opplysninger med NAV, skolen, helse- og omsorgstjenesten, arbeidspraksissted eller  
andre i forbindelse med din oppfølging. For å kunne hente inn disse opplysningene fra andre  
trenger vi et samtykke (tillatelse) fra deg. Samtykket vil frita de som har taushetsbelagte  
opplysninger om deg fra deres taushetsplikt.

NAV-veileder skal kun innhente eller utveksle opplysninger som er nødvendige og relevante i  
forhold til din oppfølging. Du vil bli informert om hvilke opplysninger vi innhenter.  

Du må fylle ut begge skjemaene. Det ene gir NAV rett til å få opplysninger om deg fra andre.  
Det andre skjemaet gir oss rett til å gi opplysninger om deg til andre.

Jeg samtykker til følgende for skoleåret: ...............................................                              

 Jeg samtykker til at NAV-veileder kan
 innhente nødvendig og relevant informasjon fra      Ja (sett kryss)  Nei (sett kryss)

 NAV  

 Skole  

 Oppfølgingstjenesten  

 Helse- og omsorgstjeneste  

 Spesialisthelsetjenesten  

 Barnevern  

 Arbeidspraksis/arbeidsgiver  

	 Andre	(spesifiser):	

  

Dato:.........................  Min underskrift:........................................................   
                              
Mine foresattes underskrift:................................................... /........................................................



Taushetsplikt og forsvarlig behandling i NAV 
Personopplysninger	om	deg	vil	bli	behandlet	konfidensielt.	NAV-veileder	og	NAV-kontoret	har	
lovbestemt taushetsplikt. Hvis NAV-kontoret skal utveksle taushetsbelagte opplysninger om deg, 
må kontoret ha en lovhjemmel eller et samtykke fra deg og eventuelt dine foreldre/foresatte som 
tillater dette. 

Opplysningene som innhentes og brukes vil også bli brukt til å evaluere forsøket med NAV-vei-
leder i videregående skole. Opplysningene vil bli behandlet anonymisert slik at det ikke vil være 
mulig	å	identifisere	deg	i	forbindelse	med	evalueringen.		

Rettigheter
Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg, og du kan kreve retting av feilaktige eller 
ufullstendige opplysninger. Du kan også begjære unødvendige opplysninger om deg selv slettet. 

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn til NAV-kontoret.

NAV-veileder beholder samtykkeerklæringen (original), og du får en kopi. 

 Jeg samtykker til at NAV-veileder kan
 gi nødvendig og relevant informasjon til      Ja (sett kryss)  Nei (sett kryss)

 NAV  

 Skole  

 Oppfølgingstjenesten  

 Helse- og omsorgstjeneste  

 Spesialisthelsetjenesten  

 Barnevern  

 Arbeidspraksis/arbeidsgiver  

	 Andre	(spesifiser):	

  

Dato:.........................  Min underskrift:........................................................   
                              
Mine foresattes underskrift:................................................... /........................................................



Veiledning til samtykkeerklæring.  
Når og hvordan skal NAV-veileder innhente samtykke?
Bakgrunn for utarbeidelse av samtykkeerklæring
I forbindelse med forsøket ‘NAV-veileder på videregående skoler’ har Arbeid- og  
velferdsdirektoratet	fått	flere	henvendelser	om	taushetsplikt	og	samtykke.	Direktoratet	har	derfor	
utarbeidet et forslag til samtykkeerklæring som kan brukes i forsøket. Vi vil nedenfor si noe om 
taushetsplikt, krav  til samtykke, aldersgrenser og manglende samtykke.

Taushetsplikt
Saksbehandlerne i NAV-kontoret har taushetsplikt etter NAV-loven § 7 og lov om sosiale  
tjenester i NAV § 44. Hvis NAV-kontoret skal utveksle taushetsbelagte opplysninger, må kontoret 
ha en lovhjemmel eller et samtykke som tillater dette.

Selv om NAV har lovhjemmel til å utveksle opplysninger, så bør utveksling skje i samarbeid  
med bruker. Dette fordi åpenhet og samarbeid alltid bør tilstrebes. 

NAV-veileder skal kun innhente eller utveksle opplysninger som er nødvendige og relevante i  
forhold til den konkrete oppfølgingen som skal gis ungdommen.

Krav til samtykke og informasjon
Det	er	tre	krav	til	et	samtykke:	det	skal	være	informert,	uttrykkelig	og	frivillig.	
Informert samtykke betyr at ungdommen skal ha fått og forstått informasjon om hva samtykket 
innebærer. Uttrykkelig samtykke innebærer at ungdommen må ha gjort noe aktivt for å gi sitt  
samtykke, som for eksempel å skrive under på samtykkeerklæringen. Frivillig samtykke betyr at 
ungdommen ikke kan pålegges å undertegne en slik samtykkeerklæring. Et samtykke må ikke 
avgis under frykt for å miste eventuelle rettigheter. Det er derfor viktig med god informasjon i  
forkant om hva samtykket gjelder, hva som er formålet med utveksling og bruk av opplysningene, 
og hvilke type opplysninger som utveksles med hvem. Frivillighet betyr også at ungdommen har 
rett til når som helst å trekke samtykket tilbake uten å måtte angi en grunn.

Aldersgrense for samtykke
Ungdom som er fylt 15 år kan selv gi samtykke til at NAV-veileder kan innhente eller utveksle 
opplysninger. For å få til en best mulig oppfølging bør også foreldrene/foresatte være involvert. 
NAV-veileder må i samarbeid med ungdommen vurdere om og eventuelt når foreldre skal  
involveres. NAV-veileder kan ikke involvere foreldre uten at ungdommen samtykker til dette. 
Når en ungdom under 18 år har samtykkekompetanse er ulik i forhold til ulike lover. Det er alltid 
det organet som skal avgi opplysninger som avgjør hva som kan gis uten hinder av taushetsplikt. 
NAV-veileder kan derfor oppleve at andre organer ikke godtar et samtykke fra en 15 åring. I slike 
tilfeller bør NAV-veileder i samarbeid med ungdommen vurdere om foreldre skal involveres slik  
at nødvendige opplysninger skal kunne innhentes gjennom foreldrenes samtykke. 

Manglende samtykke
Samtykke skal som ovenfor nevnt være frivillig. Manglende samtykke kan ha betydning for  
den oppfølgingen NAV-veileder kan gi, og dette må ungdommen informeres om. 
NAV-veileder skal beholde samtykkeerklæringen (original), og ungdommen  bør få en kopi.

Hilsen
Forsøk med NAV-veileder i videregående skole






