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Høringssvar  -  Forskrift om offentlige myndigheters plikt til ukrevet å gi
lignings- og merverdiavgiftsmyndighetene opplysninger om utbetaling av
erstatninger ,  tilskudd ,  bidrag ,  trygder ,  stønader m.v

Vi viser til departementets henvendelse av 6. februar 2007 vedrørende høring om forslag til
endringer i opplysningsplikt til lignings- og merverdiavgiftsmyndighetene.

Arbeids- og velferdsetaten har vurdert forslaget og vi vil knytte noen merknader til saken:

Etter vår oppfatning er det både ryddig og riktig at ønskede rutinemessige utleveringer
mellom offentlige etater enten fremkommer av lov eller forskrift. Det vil dessuten medføre at
det ikke blir et unødvendig press mot å skulle vurdere bruk av dispensasjonsadgangen i
arbeids- og velferdsforvaltningslovens § 7.

Vi legger til grunn at de opplysninger som nå er aktuelle for innrapportering på en annen måte
enn tidligere, for mange uansett skal innrapporteres på et eller  annet  tidspunkt, f.eks
rapportering av utvidet barnetrygd for å dokumentere status som enslig forsørger for å få
riktig skatteklasse. Det foreliggende forslag må således  anses å  være et forenklende element
for alle impliserte, inkludert den personen det gjelder. Dessuten vil slik utlevering gi økt
kvalitet på bl.a økonomiske grunnlagsdata, noe som igjen vil gi bedre kvalitet på avgjørelser
og vedtak fattet hos andre offentlige etater som gjenbruker opplysningene fra ligningsetatens
registre. Dette kommer ikke minst borgeren til gode. Arbeids- og velferdsetaten har således
kommet til at vi ikke har noen innvendinger mot forslaget, men vil bemerke at kapittelet om
personvern med fordel kunne vist frem mer av de interesseavveiinger som ligger bak
forslaget.

Slik forslaget til forskrift er formulert per i dag, omfattes alle typer utbetalinger fra arbeids-
og velferdsetaten. Samtidig sies det i beskrivelsene at  "Ligningsmyndighetene må foreta en
vurdering av hvilke opplysninger som det er behov for åfå innberettet til enhver tid.  " og
forslaget til forskriftens § 2 sier at  "Skattedirektoratet kan for hvert år fastsette nærmere
hvilke erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader m. v ... det skal gis oppgave over ".  Vi
kunne imidlertid av hensyn til forutsigbarhet både for offentlige etater og borgere, ønske oss
at det også i forskriftsform utrykkelig ble regulert at det skal være "ligningsmessig relevant",
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og hva som i praksis er relevant. Videre er det viktig at avklaringer om hvilke ytelser det skal
rapporteres kommer med et så rimelig forvarsel at det er mulig å planlegge samt gjennomføre
eventuelle tilpasninger som må gjøres i arbeids- og velferdsetatens systemportefølje som følge
av endringer fra år til år. I praksis er vi avhengig av å vite senest i oktober, hva som skal
innberettes slik at dette kan testes og det kan gjennomføres en prøveavstemming. Et slikt
tidsløp betinger at utrekket skal skje på samme format som tidligere, slik at det kun er tale om
å trekke ut nye konti som skal med i overføringen. Dersom det er ønskelig med større
endringer i form av annen sammensetning og innhold i de ulike konti etc, må dette være på
plass senest 31.12 året før det året det skal rapporteres i forhold til.

Med vennlig hilsen

Tor Saglie uunnar Horn
Arbeids1 og velferdsdirektør IKT-direktør


