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Høring om forslag til endringer i forvaltningsloven med mer 

Tolletaten viser til høringsbrev av 02.09.2020 om endringer i forvaltningsloven m.m. - utvidet 

adgang til informasjonsdeling. 

Gjennom vårt arbeid har vi ofte kontakt med andre offentlige etater. Tolletaten ser derfor 

positivt på de foreslåtte endringene i forvaltningsloven. Utvidet adgang til informasjonsdeling 

vil på sikt trolig lette vårt arbeid. 

Som Justis- og beredskapsdepartementet nevner i høringsnotatet punkt 2.4.11 gjelder ikke 

reglene i forvaltningsloven§§ 13 til 13 e som utfyllende bestemmelser for taushetsplikten som 

gjelder etter tolloven, jf. tolloven § 12-1 femte ledd. Vi gjør oppmerksom på at det i utkast til 

nye lover om tolletatens virksomhet som ble sendt på høring fra Finansdepartementet 

våren/sommeren 2019 er lagt opp til at tollmyndighetene i større grad skal kunne dele 

taushetsbelagte opplysninger med andre offentlige organer, se utkast til ny lov om vareførsel§ 

7-3 og ny lov om tollavgift§ 8-2. Disse bestemmelsene har omtrent samme innhold som 

forslaget til endring av forvaltningsloven kapittel 13, dog med noen forskjeller i ordlyd og 

utforming. Tolletaten legger derfor til grunn at det vil være tolloven og etter hvert 

vareførselsloven og tollavgiftsloven som styrer i hvilke tilfeller Tolletaten kan dele 

taushetsbelagt informasjon med andre offentlige myndigheter. 

Vi forstår imidlertid utkastet til bestemmelser slik at Tolletaten som offentlig etat, vil kunne 

være mottakerorgan for taushetsbelagte opplysninger fra andre offentlige etater. Dette 

innebærer at den foreslåtte informasjonsplikten i forslag til forvaltningsloven§ 13 g også vil 

gjelde når vi mottar taushetsbelagte personopplysninger. Som forutsatt i høringsnotatet punkt 

6.14 vil det være nødvendig å endre henvisningene i lover som tolloven i forbindelse med 

vedtakelsen av endringene i forvaltningsloven. Fordi Tolletaten vil være mottaker av 

opplysninger bør henvisningens ordlyd omfatte at denne informasjonsplikten gjelder. 
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Tolletaten ønsker å peke på at det i mange tilfeller vil måtte foretas konkrete og komplekse 

vurderinger av om deling av taushetsbelagte personopplysninger skjer for samme formål eller 

er forenlig med innsamlingsformålet. I tilfeller der svaret på dette spørsmålet er nei, men 

avgiverorganet likevel vurderer at delingen ikke er et uforholdsmessig inngrep etter§ 13 b 

andre ledd kan opplysningene deles. Da vil det oppstå en informasjonsplikt for 

mottakerorganet etter§ 13 g. I og med at avgjørelsen om å dele opplysninger påligger 

avgiverorganet, mens informasjonsplikten etter § 13 g påligger mottakerorganet, er det en fare 

for at mottakerorganet ikke nødvendigvis vet hvordan avgiverorganet har vurdert 

opplysningene, eventuelt at de har en annen vurdering av om informasjonsplikten foreligger. 

Tolletaten foreslår at det avklares om avgiverorganets vurdering av på hvilket grunnlag 

opplysningene avgis skal være styrende for om informasjonsplikten inntrer, og at opplysninger 

om dette i så fall må følge opplysningene til mottakerorganet. Dette kan med fordel 

fremkomme av loven. 

Med hilsen 

Aud Børset Dellrud 
avdelingsdirektør 
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