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Tiltak mot trygdemisbruk  -  Ny høringsuttalelse

Samferdselsdepartementet sendte høringssvar 19. juli der det ble gitt uttrykk for at vi ikke har
noen merknader til høringen. Siden høringssvaret ble gitt har det dukket opp forhold som
likevel foranlediger en kommentar fra vår side.

Det har i den senere tiden blitt fokusert på ulike former for lovbrudd og andre uheldige
forhold innenfor drosjenæringen. Det er i media kommet opplysninger om at det forekommer
trygdemisbruk og andre brudd på folketrygdloven i et antall tilfeller. Dette er forhold som kan
ha betydning for berettigelsen av å inneha løyve, se yrkestransportloven § 29. Likevel er
løyvemyndigheten forhindret i å motta disse opplysningene pga taushetsplikten til Arbeids- og
velferdsetaten. Forslaget om endring av arbeids- og velferdsforvaltningslova § 7 er derfor
relevant for vårt arbeid med å sørge for at det blir vanskeligere å drive løyvepliktig
virksomhet og samtidig heve trygd eller andre velferdsgoder urettmessig.

Samferdselsdepartementet foreslår at en lemping av taushetsplikten til Arbeids- og
velferdsetaten også bør inkludere forhold av betydning for innehavelse av en offentlig
bevilgning, for vårt regelverks vedkommende løyve. Det er derfor ønskelig med en
lovhjemmel for at Arbeids- og velferdsetaten skal underrette løyvemyndigheten om fakta og
vedtak som er relevant for innehavelse av løyvet. En lignende underretningsregel finner vi i
påtaleinstruksen § 5-5, som retter seg generelt mot all slags virksomhet som krever offentlig
tillatelse. Departementet mener det ikke er tilstrekkelig å bare lempe på taushetsplikten slik at
Arbeids- og velferdsetaten kan utlevere opplysninger etter henvendelse fra løyvemyndigheten.
De sakene som kan foranledige et tilbakekall av løyve blir initiert av andre enn
løyvemyndigheten, og det er derfor nødvendig at de berørte myndighetene, her Arbeids- og
velferdsetaten, selv må underrette løyvemyndigheten om de sakene som dukker opp.
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I det videre arbeidet med ulike tiltak rettet mot drosjenæringen er denne muligheten for
informasjonsutveksling mellom Arbeids- og velferdsetaten og løyvemyndigheten viktig å se
nærmere på. Samferdselsdepartementet er derfor interessert i en videre dialog med Arbeids-
og inkluderingsdepartementet om hvordan slike lovendringer som nevnt ovenfor kan
utformes.
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