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ARBEIDSTILSYNETS INNSPILL TIL HØRING - TAUSHETSPLIKT FOR
OPPLYSNINGER I AKSJONÆRREGISTERET

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets brev av 28. februar 2014, hvor det bes om Arbeidstilsynets
vurdering av om Finansdepartementets forslag om taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret vil
ha innvirkning på vår tilsynsvirksomhet.

Finansdepartementets forslag innebærer at alle opplysninger som inngis til Skatteetatens
aksjonærregister etter ligningslovens § 5-7 blir omfattet av taushetsplikt.

Den generelle taushetspliktbestemmelsen i ligningsloven følger av lovens § 3-13 første ledd. Fra denne
er det, som departementet viser til i brevet, blant annet gjort et unntak i bestemmelsens andre ledd
bokstav b) om at taushetsplikten ikke er til hinder for at opplysningene gis til offentlig myndighet som
kan ha bruk for dem i sitt arbeid med håndheving av blant annet lovgivningen om arbeidsmiljø. Forutsatt
at dette unntaket også gjelder fra den spesielle taushetsplikten som foreslås etter § 5-7, vil ikke den
foreslåtte endringen påvirke Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet.

Departementet ber videre om en vurdering av om det er behov for en endring slik at unntaket i § 3-13
andre ledd bokstav b) også omfatter opplysninger til offentlige myndigheter som kan ha bruk for dem i
sitt arbeid med håndheving av allmenngjøringsloven med forskrifter.

Det er vanskelig for Arbeidstilsynet å anslå om Skatteetaten ikke på eget initiativ oversender
opplysninger fordi unntaket i § 13-3 andre ledd bokstav b) ikke inkluderer allmenngjøringsloven med
forskrifter. Arbeidstilsynet kan imidlertid ikke se at det er gode grunner til at det er et unntak for
opplysninger nødvendig for håndheving etter arbeidsmiljøregler, men ikke allmenngjøringsloven med
forskrifter. For vårt arbeid vil de samme behov for informasjon gjøre seg gjeldende i begge sett av
regelverk.

Skatteetaten er ikke omfattet av opplysningsplikten som følger av arbeidsmiljøloven § 18-5 eller
allmenngjøringsloven § 11 tredje ledd andre punktum, noe som også tilsier at det bør gjøres et unntak fra
Skatteetatens taushetsplikt for opplysninger som er nødvendige for håndhevingen av
allmenngjøringsloven.
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