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Forslag til ny  lov om arbeids- og  veLferdsforva
lover

asninaer i visse andre

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat i forbindelse med forslag til
lovendringer ved organisering av ny arbeids- og velferdsforvaltning.

Skatteetaten har nå større fokus på personer med sperret adresse enn tidligere. Det er viktig
at lovendringene sikrer behovene til denne gruppen, eventuelt i forskrift. På hvilke
betingelser skal opplysninger om trusselutsatte, herunder bosted, kunne formidles?,
jfr. § 7 tredje ledd. For den trusselutsatte er det ønskelig med forutsigbarhet mht. slik
formidling. Adgangen til organintern bruk av personopplysninger kan være ulik for
opplysninger om trusselutsatte og andre (§ 12). Nødvendighetskriteriet bør forstås strengere
for personer med sperret adresse, slik at opplysninger om disse i mindre grad kan spres
internt i organet.

Den nye lovens §-7 viderefører (og forverrer) dagens uheldige utforming av ftrl § 21-9. Vi
antar at tredje, fjerde, femte og sjette ledd ikke er ment som en uttømmende liste over
unntakene fra taushetsplikten, jfr. at man foreslår å videreføre arbeidsmarkedstjenesteloven
§ 20. Opplysningsplikten til likningsmyndighetene (uten hinder av taushetsplikt) etter
ligningslovens § 6-13 annet ledd skal altså gå foran arbeids- og velferdsforvaltningens
taushetsplikt etter ny lovs § 7. Med denne forståelse er § 7 siste ledd overflødig. Samordning
av opplysninger skal etter oppgaveregisterloven § 6 skje uten hinder av taushetsplikt. Denne
hjemmel burde være tilstrekkelig også overfor arbeids- og velferdsetaten. Ved å eksplisitt
presisere at taushetsplikten ikke er til hinder for samordning etter oppgaveregisterloven,
skapes tvil om ligningslovens bestemmelse skal slå igjennom overfor arbeids- og
velferdsforvaltningen. Vi foreslår derfor at bestemmelsen følger mønsteret i liknende
bestemmelse i fvl. § 13 b, dvs. at fjerde, femte og sjette ledd starter med "Taushetsplikten er
ikke til hinder for at ...". Alternativt kan man knytte siste ledd til unntakene i fjerde og
femte ledd.
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