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Forslag om endringer i reglene om informasjonsbehandling i 
Skatteetaten – Høring 

Vi viser til Finansdepartementets brev av 23. mars 2018 hvor forslag til endringer i reglene 

om informasjonsbehandling i Skatteetaten. Ett av punktene i notatet (punkt 5.4) inneholder 

også forslag til endringer i reglene som gjelder for Tolletaten. 

 

Samferdselsdepartementet (SD) videresendte FINs brev med høringsnotat til Statens 

vegvesen Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og Kystverket i brev av 11. april 2018. Av 

disse har Vegdirektoratet avgitt høringsuttalelse i saken. 

 

SD viser til den vedlagte høringsuttalelsen fra Statens vegvesen og har i den anledning 

enkelte merknader til de foreslåtte lov- og forskriftsendringene.  

 

SD har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å koble seg formelt til A-krimsentrene, jf. oppdragsbrev 

fra SD av 4. juli 2017. Departementet legger til grunn at arbeidet med dette er i prosess, men 

per i dag er det ikke endelig formalisert. Statens vegvesens arbeid i A-krimsentrene vil være 

knyttet opp mot etatens ansvar som vegmyndighet etter vegloven og ansvaret som kontroll- 

og tilsynsmyndighet etter vegtrafikkloven. Både ansvaret som vegmyndighet etter vegloven 

og kontroll- og tilsynsmyndighet etter vegtrafikkloven er myndighetsoppgaver, med et særlig 

ansvar iht. de respektive lovene. Vi ser i den forbindelse særskilt grunn til å bemerke at 

Statens vegvesens rolle som innkjøper i arbeidet med å planlegge, utbygge, drifte og 

vedlikeholde riksvegene ikke er et ansvar som kan sammenlignes med mer ordinære private 

kjøp av tjenester, jf. vurderingene i høringsnotatet pkt. 5.3.1 nest siste avsnitt.  

 

Etter at Statens vegvesens deltakelse i A-krimsentrene er formalisert, vil etatens oppdrag her 

være å arbeide med å forebygge og avdekke kriminell og samfunnsskadelig aktivitet innenfor 
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Side 2 
 

Statens vegvesens samfunnsoppdrag. Etter departementets vurdering vil også Statens 

vegvesen kunne være en viktig bidragsyter til de andre etatene i A-krimsentrene. I arbeidet 

vil det være behov for at Statens vegvesen både kan motta og formidle informasjon til de 

andre etatene og deres ansatte i samarbeidet. Departementet ber om at 

Finansdepartementet er oppmerksom på Statens vegvesens framtidige kobling til A-

krimsentrene, og at dette tas til vurdering i de endelige forslagene til lov- og 

forskriftsendringer.  

 

Vi viser for øvrig til høringsuttalelsen fra Statens vegvesen og ber om at denne kommer til 

vurdering i det videre arbeidet med forslagene. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Rønning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Oddbjørn Gjermo 

seniorrådgiver 
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