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Høring – forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra 
taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre 

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av 11.06.2009 om ovennevnte. 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har merknader til lovendrings-
forslaget og forskriftsbestemmelsene.  
 
Det framlagte forslaget vil gi ansatte ved mottak og omsorgssentre plikt til å utlevere 
opplysninger om den enkelte beboer til utlendingsmyndighetene. Ansatte i mottak og 
omsorgssentre vil sitte inne med store mengder opplysninger om beboerne, 
opplysninger som i stor grad vil være sensitive, jf. pol. § 2 nr. 8.  
 
Når det gjelder informasjon som ansatte i omsorgssentre mottar om mindreårige 
asylsøkere, er vi enig i at omsorgssituasjonen tilsier at en begrenset mengde 
opplysninger kan overføres til utlendingsmyndighetene. Vi ser derfor behovet for at 
opplysninger om opprinnelsesland, identitet, omsorgspersoner og alder oversendes 
utlendingsmyndighetene, da dette er til barnets beste.  
 
Når det gjelder opplysninger om den enkelte beboer som ansatte ved mottak har, 
nevnes det i høringsnotatet informasjon om menneskehandel, kjønnslemlestelse og 
tvangsekteskap som eksempler på opplysninger utlendingsmyndighetene kan ha bruk 
for i asylsaker. Dette er svært følsomme opplysninger om den enkelte asylsøker, og må 
behandles ytterst varsomt. Foruten at det kan gå på bekostning av beboernes tillit til 
forvaltningen, vil også integritets- og personvernhensyn tilsi at slike opplysninger ikke 
deles med utlendingsmyndighetene. FAD mener utlendingsmyndighetene vil kunne 
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fatte en forsvarlig avgjørelse uten tilgang til slike følsomme opplysninger. Vi foreslår 
derfor at unntak fra taushetsplikten begrenses til å gjelde informasjon om 
opprinnelsesland, identitet og alder, tilsvarende som for omsorgssentrene. Det bør også 
være mulig å oppgi informasjon som underbygger opplysninger om det nevnte, slik 
som språk og omgangskrets i mottaket. For øvrig er det grunn til å anta at den enkelte 
vil ha interesse av at utlendingsforvaltningen får kjennskap til opplysninger av typen 
menneskehandel, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, da dette vil kunne være med på 
å danne grunnlag for opphold i Norge. Den enkelte bør derfor forklares at det er i 
vedkommendes interesse at opplysningene utleveres til utlendingsforvaltningen, og 
anmodes om å samtykke til slik utlevering. Et slikt samtykke vil oppheve mottakenes 
taushetsplikt.  
 
Med hilsen 
 
 
Kari Metliaas (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Anne Kristine Hage 
 rådgiver 
 
 


