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Høring - diverse endringer i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport
med motorvogn og fartøy - yrkestransportlova

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 9. februar 2012 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementethar følgende merknader:

Etter ligningsloven § 3-13 nr. 4 gjelder taushetsplikten etter ligningsloven § 3-13 nr. 1
også for andre enn ligningsmyndighetene hvis opplysninger gis til disse med hjemmel i
ligningsloven § 3-13 nr. 2 eller nr. 3 til noen som ikke selv har taushetsplikt etter annen
lov. Vi stiller spørsmål om de foreslåtte reglene i yrkestransportlova §§ 26 a og 26 b kan
føre til at løyvemyndighetene får opplysninger som de selv ikke har taushetsplikt om
etter forvaltningsloven § 13, og i så fall om prinsippet i ligningsloven § 3-13 nr. 4 bør gis
tilsvarende anvendelse.

I  utkastet til endring i yrkestransportlova § 38 brukes betegnelsen «sanksjonar» om de
tiltak andre offentlige tjenestemenn eventuelt kan treffe. Det er uklart hvilke tiltak det
siktes til her. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på terminologien som ligger til
grunn for NOU 2003: 15 Fra bot til bedring, og som siden stort sett har vært lagt til
grunn i lovgivningssammenheng.

JD har oversendt saken til Politidirektoratet (POD) for uttalelse. POD har videre sendt
høringssaken til Oslo politidistrikt for uttalelse. Brev med merknader fra Oslo
politidistrikt og POD følger vedlagt vårt svar, men skal også være sendt direkte til SD.
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JD støtter merknadene som fremkommer der.

Når det gjelder vurdering av oppgaver knyttet til utstedelse av kjøreseddel med mer,
kan vi for ordens skyld også vise til JDs brev av 7. februar 2012 til
Samferdselsdepartementet (vår ref.: 201107690).
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