SAMTYKKEERKLÆRING

INNHENTING AV OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED
BEHANDLING AV SØKNAD OM STARTLÅN OG/ELLER BOLIGTILSKUDD
(Forvaltningslovens §§ 13.1 og 17, Lov om sosiale tjenester § 8-5,
Personopplysningsloven §§19 og 20; se andre siden av arket)

Underskrevet samtykke gir Kristiansund kommune anledning til å innhente opplysninger fra
andre offentlige organer om forhold som angår søkeren. Dersom søkeren har gitt samtykke til at
kommunen kan innhente opplysninger, plikter avgiverorganet (offentlige organer, arbeidsgiver,
NAV, m.v.) å gi nødvendige opplysninger.

Søker 1: __________________________________________ f.nr. ________________________
Adresse:__________________________________________ tlf. _________________________
Søker 2: __________________________________________ f.nr. ________________________
Adresse:__________________________________________ tlf. _________________________
samtykker i at Kristiansund kommune kan innhente opplysninger og drøfte min/vår situasjon med de instanser
det kan være hensiktsmessig å samarbeide med. Dette med sikte på å fremskaffe opplysninger som kan belyse
forhold som kan ha betydning for min/vår søknad om startlån og/eller boligtilskudd. Jeg/vi kan, om ønskelig, bli
orientert om hvilke opplysninger som er framkommet gjennom våre henvendelser. Kun opplysninger som er
relevante kan utveksles mellom de omtalte instanser.
Opplysninger kan innhentes fra / drøftes med:
Instans
Merknad / evt. kontaktperson:
Kommunal innfordring
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste
Kommunal psykiatritjeneste
NAV
Namsmyndighet
Ligningskontor, Kemner
Bankvesen, Forsikringsselskap
Arbeidsgiver
Andre offentlige instanser
Reservasjon:
Jeg/vi reserverer meg/oss mot at følgende instanser kontaktes:

Samtykkeerklæring gjelder 6 måneder f.o.m. dato for samtykke. Erklæringen kan oppheves (skriftlig).
Jeg/vi er kjent med at opplysningene blir registrert elektronisk. Det kommunale dataverktøy er godkjent av
Datatilsynet.
Samtykkeerklæringen er innhentet av saksbehandler: Jorunn Berthelsen

Dato: _______________ Underskrift _____________________________________________________

Dato: _______________ Underskrift _____________________________________________________

Forvaltningsloven § 13. (taushetsplikt).
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i
forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
1) noens personlige forhold, eller
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å
hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted,
med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere
forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i
punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som
nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.
Forvaltingsloven § 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt).
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått
mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal
tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.
Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter § 18
jfr. § 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når
a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent
oppholdssted,
b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser,
c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut
fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket
Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for
å uttale seg om, og som parten etter § 18 jfr. § 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse
er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter § 18
jfr. § 19 til å se sakens dokumenter.
Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også
forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig.
Lov om sosiale tjenester § 8-5. Innhenting av opplysninger.
Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med klienten eller slik at klienten har kjennskap til innhentingen.
I saker som gjelder tjenester etter denne loven kan sosialtjenesten kreve opplysninger fra andre offentlige organer. Like med offentlige
organer regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Har klienten ikke samtykket i at
opplysningene blir innhentet, skal spørsmålet om opplysningene kan gis uten hinder av taushetsplikt, avgjøres etter de
taushetsbestemmelser som gjelder for avgiverorganet.
Personopplysningsloven § 19
Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere den registrerte
om
a)

navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,

b)

formålet med behandlingen,

c)

opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker,

d)

det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og

e)

annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best mulig måte, som f.eks. informasjon om
retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å kreve retting, jf. § 27 og § 28

Varsling er ikke påkrevd dersom det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen i første ledd.
Personopplysningsloven § 20.
En behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte selv, skal av eget tiltak informere den registrerte
om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon som nevnt i § 19 første ledd så snart opplysningene er innhentet. Dersom
formålet med innsamling av opplysningene er å gi dem videre til andre, kan den behandlingsansvarlige vente med å varsle den registrerte
til utleveringen skjer.
Den registrerte har ikke krav på varsel etter første ledd dersom
a)

innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov,

b)

varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller

c)

det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen varslet skal inneholde.

Når varsling unnlates med hjemmel i bokstav b, skal informasjonen likevel gis senest når det gjøres en henvendelse til den registrerte på
grunnlag av opplysningene.

