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Deres referanse 

Høring - Forslag til en ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang 
til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat datert 9. mai 2018 med forslag om 
ny bestemmelse i personopplysningsloven. Unio takker for muligheten til å få komme med 
innspill i høringsprosessen. 

Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet skjer i et bredt trepartssamarbeid mellom regjeringen, 
etater og arbeidslivets hovedorganisasjoner. Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet 
er utarbeidet i dialog med organisasjonene, og blir fulgt opp i regjeringens kontaktutvalg og 
Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd sammen med partene i arbeidslivet. 

Arbeidslivskriminalitet er sammensatt og omfatter flere ulike former for lovbrudd. Styrket 
samarbeid mellom flere offentlige etater, ved siden av innsatsen som utøves i den enkelte etat, er 
derfor vesentlig for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. 

Resultatene fra 2015 og 2016 viser stor tverretatlig aktivitet blant annet gjennom innsatsen ved 
a-krimsentrene. Det fremheves at det etatene har oppnådd i fellesskap, ikke kunne ha vært 
oppnådd dersom etatene hadde arbeidet hver for seg. Dette både i forhold til å finne aktørene, 
gjennomføre kontroller og aksjoner og spesielt kunne følge opp med virkemidler og sanksjoner. 
Flere virkemidler har i sum bidratt til å sette aktører ute av stand til, eller redusert deres 
kapasitet til å drive kriminell virksomhet. 

Unio mener det er behov for ytterligere tiltak for å styrke arbeidet i bekjempelsen av 
arbeidslivskriminalitet. Unio støtter departementets syn om at personopplysningsregelverket 
ikke må hindre nødvendig informasjonsdeling mellom etatene som arbeider for å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet. Unio støtter derfor forslaget om å opprette en generell bestemmelse i 
personopplysningsloven som tillater offentlige myndigheter å utlevere personopplysninger til 
andre offentlige myndigheter som har bruk for opplysningene i sitt arbeid mot 
arbeidslivskriminalitet. 

På grunn av svært kort høringsfrist, mener vi at det kan være hensiktsmessig at departementet 
tar initiativ til et møte med partene i arbeidslivet for ytterligere avklaringer og innspill til noen 



av de spørsmålene som reises i høringsnotatet. Det gjelder særlig der departementet ber om 
høringsinstansenes syn på om begrensningene i utleveringsadgangen har fått en hensiktsmessig 
utforming samt høringsinstansenes syn på om oppregningen av formål bør utvides eller snevres 
inn. 
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