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OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I 
LOV OM FOLKETRYGD OG LOV OM ARBEIDS- OG 
VELFERDSFORVALTNINGSLOVEN 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 12.07.2007 med svarfrist 15.10.2007. 
 
Kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester avgir på delegert 
myndighet følgende høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementets (senere kalt 
departementet) forslag om endring i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, jf 
departementets høringsnotat punkt 10: 
 
Departementet foreslår en endring i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 med sikte på at 
Arbeids- og velferdsetaten får hjemmel til å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan for å 
hindre urettmessig utbetaling av offentlige midler. Departementet har bedt om 
høringsinstansenes syn på dette. 
 
Forslaget innebærer en utvidelse av etatens adgang til å gi ut opplysninger og fører dermed til 
en innskrenkning av taushetsplikten. Ett av hovedhensynene bak taushetspliktsreglene og 
vidtgående beskyttelse av personopplysninger, er nødvendigheten av at det eksisterer et 
tillitsforhold mellom brukeren og forvaltningsorganet. Dette taler mot en innskrenkning av 
taushetsplikten. 
 
På den annen side må også statens velferdsordninger ha legitimitet i befolkningen. Dersom 
velferdsstaten skal opprettholdes slik den er i dag, må befolkningen ha tillit til forvaltningen og 
til at ressurser, offentlige midler og skattepenger blir benyttet til nødvendige og 
hensiktsmessige formål. Velferdsordningene er ment for de som har behov for disse og den 
enkelte skal ikke sette seg utover dette. Mister velferdsordningene sin legitimitet som følge av 
utstrakt misbruk, vil dette etter vår mening føre til at en innsnevring av ordningene etter hvert 
vil bli nødvendig, noe som igjen kan føre til en uthuling av velferdssamfunnet. Oslo kommune 
er opptatt av å hindre en slik utvikling, da det er vår mening at velferdsstaten bør opprettholdes 
slik den er i dag. 
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Oslo kommune støtter departementets foreslåtte endring av arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven § 7 og mener det i denne sammenheng er nødvendig å gi mulighet til 
å melde fra på eget initiativ. Taushetsplikten overfor de som i vinnings hensikt gir feil 
opplysninger eller holder tilbake opplysninger, anses å kunne tillegges mindre vekt enn 
hensynet til den alminnelige rettsoppfatning. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørg Månum Andersson 
kommunaldirektør 

Morten Mjelve 
sosialtjenestesjef 
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