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Høringssvar - forslag til endringer i reglene om Skatteetatens
informasjonsbehandling

Det vises til høringsnotat av 23. mars 2018 om forslag til endringer i reglene om Skatteetatens
informasjonsbehandling. Høringen gjelder også utvidelse av Tolletatens adgang til å dele
opplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Tolletaten har følgende merknader til forslaget:

1. Utlevering av opplysninger fra Skatteetaten og Tol letaten til A -
krimsentrene og NTAES

Det vises til notatets pkt. 5.4.2. I regjeringens strategi mot arbeidslivkriminalitet er det lagt vekt
på at myndighetene skal utveksle opplysninger på en bedre måte enn de gjør i dag. I
høringsnotatet foreslår departeme ntet at Skatteetaten og Tolletaten får utvidet
utleveringsadgang av taushetsbelagte opplysninger til bruk i A - krimsentrene og til NTAES.

Ved vurderingen av om det skal gis utleveringsadgang, og eventuelt på hvilke vilkår
taushetsbelagte opplysninger skal kunne utleveres, bør det samtidig foretas en avveining
mellom behovet for informasjonsutveksling på den ene siden, og hensynene til den enkeltes rett
til personvern på den andre siden, samt behovet for et gjensidig tillitsforhold til de som
avleverer oppl ysningene. Dette taler for at det bør foreligge en særlig godt begrunnet interesse
dersom opplysninger skal kunne utleveres uten hinder av taushetsplikt.

Departementet drøfter og vektlegger flere relevante momenter, herunder hva opplysningene
skal brukes til, utleveringsomfang, samfunnsmessige fordeler og inngrep i den enkeltes
personvern. Tolletaten slutter seg til departementets vurdering. Økonomisk kriminalitet er et
stort samfunnsproblem, og et effektivt og organisert samarbeid mellom offentlige myndi gheter
er et viktig virkemiddel for å bekjempe denne kriminaliteten. Utvidelsen som foreslås synes
også å være en forholdsvis begrenset utvidelse av den utleveringsadgangen etatene allerede har
i dag.
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Ordlyden i de foreslåtte bestemmelser synes også å være dekkende for formålet, samtidig som 

de begrenser hvem opplysningene skal kunne utleveres til og hva opplysningene kan brukes til. 

2. Utlevering av opplysninger fra Skatteetaten og Tolletaten til 

Arbeidstilsynet 

Det vises til notatets pkt. 5.4.3 og 5.4.4, hvor det foreslås hjemmel for utlevering av 

taushetsbelagte opplysninger fra Skatteetaten og Tolletaten til Arbeidstilsynet til bruk ved 

håndheving av arbeidsmiljøreglene.  

 

Tolletaten ønsker å presisere at overskriften i notatet viser til at utlevering skal skje til 

Arbeidstilsynet, mens forslag til lovtekst i tolloven § 12-1 annet ledd bokstav m) viser til 

«offentlige etater som kan ha bruk for dem i sitt arbeid med tilsyn etter arbeidsmiljølovgivningen». 

Ordlyden i lovteksten vil etter vår oppfatning også kunne omfatte utlevering til andre som 

utfører tilsyn etter arbeidsmiljølovgivningen, f. eks. Petroleumstilsynet, Luftfartstilsynet og 

Sjøfartsdirektoratet. Dersom dette er tilsiktet bør det komme tydelig frem. I motsatt fall bør 

Arbeidstilsynet nevnes eksplisitt i ordlyden, med mindre dette presiseres i forarbeidene. 

3. Forholdet til andre formaliserte tverretatlige samarbeid (Toll-Fisk-Skatt) 

Som departementet er kjent med, så deltar både Skatteetaten og Tolletaten i flere andre 

tverretatlige samarbeid. Blant disse vises til samarbeidet mellom Tolletaten, Skatteetaten og 

Fiskeridirektoratet i Nasjonal Analysegruppe (NAG) og Datasammenstillingprosjektet hvor 

også Mattilsynet deltar.  

 

I disse samarbeidene har det vært påvist flere av de samme begrensninger rundt muligheter for 

informasjonsdeling mellom deltakerne, som for A-krimsentrene og NTAES. Selv om dette ikke 

direkte omfattes av denne aktuelle høringen, er tematikken nært beslektet. Tolletaten vil følge 

dette opp i en egen henvendelse til departementet på et senere tidspunkt. 
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