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Høring - tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

Vi viser til Arbeidsdepartementets brev av 12. september 2011 med vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:

Et forslag om å endre folketrygdloven § 21-4 første ledd slik at bestemmelsen gir
hjemmel for innhenting av opplysninger om andre personer enn stønadstaker vil etter
vårt skjønn kreve en nærmere vurdering av personvernhensyn.

Etter forslaget kan opplysninger om andre enn stønadstaker innhentes når
opplysningene «i følge lov eller forskrift kan påvirke retten til ytelsen». Innhenting av
opplysninger om søknadstaker etter § 21-4 første ledd første punktum er begrenset til
«opplysninger som er nødvendige for å kontrollere om vilkårene for en ytelse er oppfylt
eller har vært oppfylt i tilbakelagte perioder eller for å kontrollere utbetalinger etter
direkte oppgjørsordninger». Hvis det er aktuelt å legge terskelen for å innhente
opplysninger om tredjepersoner lavere enn terskelen for å innhente opplysninger om
stønadstaker, bør dette begrunnes utførlig. Det bør også vurderes om det uttrykkelig
skal tas inn i lovteksten at begrensningen i § 21-4 første ledd annet punktum om hvem
opplysninger kan innhentes fra, skal gjelde tilsvarende for dette alternativet.

I forslaget til ny § 21-4 d annet ledd formuleres vilkåret for registerkontroll noe
forskjellig for opplysninger om søknadshaver i første punktum, jf. «opplysninger av
betydning for retten til den ytelsen...» og for opplysninger om andre enn
stønadstakeren i annet punktum, jf. «opplysningene i følge lov eller forskrift kan påvirke
retten til ytelser». Dersom adgangen til registerkontroll skal være forskjellig for de to
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situasjonene, bør dette kommenteres. Alternativt bør samme formulering benyttes
begge steder.

Justisdepartementet har forelagt saken for Utlendingsdirektoratet (UDI). Deres
høringssvar følger vedlagt. Vi slutter oss til UDIs vurderinger.

Med hilsen

Harald Aass
fagdirektør

, /
Nina flelene Norby /
førstekonsulent
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