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Notat - Høring - forskrift om deling av taushetsbelagte
opplysninger mv. i a-krimsamarbeid
Justis- og beredskapsdepartementet sendte i sommer et forslag til forskrift på høring.
Forskriften gjelder deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger
m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-krimsamarbeidet).
Høringsfristen er allerede 8. september 2021.
Forskriftsforslaget er utarbeidet av ei arbeidsgruppe nedsatt av departementet. Arbeidsgruppa
skulle også vurdere behovet for en plikt for offentlige myndigheter til å gi informasjon for å
bekjempe slik kriminalitet.
Arbeidsgruppas forslag er hjemlet i forvaltningsloven § 13 g. Forskriften skal sikre nødvendig
adgang til deling og annen behandling av taushetsbelagte opplysninger for å oppnå et effektivt
samarbeid ved forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, samt ivaretakelse av
personvern. Etter forslaget gis bestemte forvaltningsorganer som inngår i a-krimsamarbeidet,
en tydelig og presis adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med hverandre.
Deling skal kunne skje for å utføre oppgaver knyttet til forebygging og bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet. Det foreslås ikke noen plikt til å dele taushetsbelagte opplysninger. Det
foreslås videre å regulere adgangen til annen behandling av slike opplysninger. Denne
behandlinga skal skje til samarbeidets formål og kan skje uavhengig av om opplysningene
opprinnelig er samlet inn for et annet og uforenlig formål.
Forskriften foreslås ikke begrenset til å regulere samarbeid som skjer gjennom a-krimsentrene,
hvor medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten (NAV), politiet og
Skatteetaten er samlokalisert, men skal også gjelde for annet samarbeid mot
arbeidslivskriminalitet.
Arbeidsgruppen foreslår også regulering av en felles samarbeidsplattform, med blant annet
avklaring av ansvarsforhold, behandlingsansvar, sletting av opplysninger og arkivering mv. Det
foreslås videre tiltak for å ivareta personvernet.
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I tillegg foreslås det en endring i skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 annet ledd bokstav m, slik
at delingsadgangen etter denne bestemmelsen gjelder generelt overfor alle organene som
deltar i a-krimsamarbeidet, uavhengig av om medarbeiderne fra disse organene er lokalisert i et
a-krimsenter.
Forslaget framstår godt utredet og er i tråd med hva KS tidligere har uttalt om
informasjonsutveksling for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det antas derfor at forslaget vil få
bred støtte.
Gitt den korte høringsfristen forslår kommunedirektøren at det ikke avgis høringsuttalelse.
Dersom formannskapet ønsker det, kan det innen høringsfristen avgis høringsuttalelse etter
formannskapets møte den 1. september 2021, med forbehold om kommunestyrets godkjenning
i møtet den 29. Kommunedirektøren foreslår i tilfelle følgende høringsuttalelse:
«Kommunen støtter forslaget. Adgang til nødvendig informasjonsutveksling er avgjørende for
effektiviteten i et samarbeid som a-krimsamarbeidet. Et effektivt a-krimsamarbeid er viktig for
samfunnet. Erfaringene som høstes av forskriften kan også gi nyttige innspill til spørsmål om
utvidet informasjonsutveksling på andre samfunnsområder.»
Med vennlig hilsen
Halvard Grønli
kommuneadvokat MNA

