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Høring - forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger 
og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige 
samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet  
 
Arbeidstilsynet viser til høringsbrev av 14. juli 2021 fra Justis- og beredskapsdepartementet og 
rapporten «Forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av 
personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-
kriminformasjonsforskriften)», avgitt 15. juni 2021 av en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og 
beredskapsdepartementet. 
 
Det som kjennetegner arbeidslivskriminalitet er gjerne alvorlige brudd på ulike regelverk i arbeidslivet, 
som ofte forvaltes av ulike myndigheter. For å bekjempe slik kriminalitet er det etablert et omfattende 
og systematisk tverretatlig samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt, først og fremst gjennom a-
krimsentrene, hvor medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten (NAV), politiet og 
skatteetaten er samlokalisert, men også annet samarbeid utover dette mot arbeidslivskriminalitet.  
 
En av utfordringene i det tverretatlige arbeidslivskriminalitetssamarbeidet har vært mangel på klare 
hjemler for informasjonsdeling og -behandling. Arbeidstilsynet er på denne bakgrunn positiv til og 
støtter forslaget til a-kriminformasjonsforskrift.  
 
Vi mener det er viktig at a-kriminformasjonsforskriften ikke begrenses til å regulere samarbeidet som 
skjer mellom a-krimsentrene, og støtter forslaget fra arbeidsgruppen om at den også skal gjelde for 
annet samarbeid mot arbeidslivskriminalitet.  
 
I forslaget til a-kriminformasjonsforskriften § 3 tredje ledd fremgår bl.a. at opplysningene skal deles 
skriftlig, med mindre tidsmessige eller praktiske grunner gjør det nødvendig å dele muntlig. Dersom 
opplysningene deles med organer som ikke deltar i a-krimsentrene, skal det nedtegnes hvilke 
opplysninger som deles, og hvem som mottar opplysningene. Arbeidstilsynet er av den oppfatning at 
annet formalisert/etablert a-krimsamarbeid også bør omfattes av unntaket fra krav til nedtegnelse. 
Dette oppfatter vi er i tråd med forslaget i rapporten, men gjenspeiles ikke i ordlyden.  
 
I felles årsrapport for etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet 2020 vises det til at brannvesenet er 
en sentral samarbeidspart ved kontroll av innkvartering. De kan stenge med korte frister hvis ikke 
slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsmuligheter er på plass. 
 
Den enkelte kommune skal ha et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver 
pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Kommunene skal søke samarbeid med andre 
kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir 
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utført tilfredsstillende. Dette følger av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 1-1 
og 3-1. 
 
I forslaget til a-kriminformasjonsforskriften § 3 andre ledd foreslås det at organene i første ledd første 
punktum kan dele taushetsbelagte opplysninger med enheter og personer i de kommunene som er 
berørt av sakene. De aktuelle kommunene kan på tilsvarende vilkår dele slike opplysninger med de 
nevnte organene og med hverandre. I arbeidsgrupperapporten vises det til at opplysninger kan deles 
med kommunene innenfor områdene plan og bygg, serverings- og skjenkeløyve og tilsynsmyndigheter 
for miljørettet helsevern. Arbeidstilsynet mener at det i denne forbindelse også bør fremgå tydelig at 
taushetsbelagte opplysninger også kan deles med brannvesenet. 
 
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi 
referansenummer 2021/45806. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post. 
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