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Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og 
behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot 
arbeidslivskriminalitet 
 

 
Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev den 14. juli 2021 om forslag til forskrift om 
deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige 
samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Unio takker for muligheten til å få komme med innspill.  
 
Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet skjer i et bredt trepartssamarbeid mellom regjeringen, etater og 
arbeidslivets hovedorganisasjoner. Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er utarbeidet i dialog 
med organisasjonene og blir fulgt opp i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet. 
 
Arbeidslivskriminalitet er sammensatt og omfatter flere ulike former for lovbrudd. Styrket samarbeid 
mellom flere offentlige etater, ved siden av innsatsen som utøves i den enkelte etat, er derfor vesentlig 
for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. 
 
Resultatene de siste årene viser stor tverretatlig aktivitet blant annet gjennom innsatsen ved A-
krimsentrene. Det fremheves at det etatene har oppnådd i fellesskap, ikke kunne ha vært oppnådd 
dersom etatene hadde arbeidet hver for seg. Flere virkemidler har i sum bidratt til å sette aktører ute av 
stand til, eller redusert deres kapasitet til å drive kriminell virksomhet.  
Det tverrfaglige samarbeidet kan vise til økte inntekter til staten gjennom blant annet inndrivelse av 
skatter og avgifter, i tillegg til andre positive effekter som hindrer konkurransevridning og fremmer et 
seriøst arbeidsliv. 
 
Unio støtter forslaget om forskriftsregulering av informasjonsdeling knyttet til det tverretatlige arbeidet 
mot arbeidslivskriminalitet. Forslaget bidrar til å sette rammer for den tverretatlige informasjonsdelingen. 
Balansen mellom personvern og samfunnets behov for å slå ned på arbeidslivskriminalitet synes ivaretatt 
godt. 
  
Arbeidsgruppens forslag innebærer ingen plikt for de samarbeidende etater å dele informasjon. Dette 
innebærer at etatene kan, men ikke må, dele informasjon. Unio antar at de samarbeidende etater vil ha 
en interesse i å dele informasjon for å best mulig kunne løse oppdraget. Uvilje til å dele vil vanskeliggjøre 
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samarbeidet og til en viss grad uthule formålet med den tverretatlige innsatsen mot 
arbeidslivskriminalitet.  
 
Forskriftens § 3 angir blant annet hvilke etater som kan dele opplysninger med hverandre uten hinder av 
taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.  For skatteetaten finnes hjemler for deling i denne 
sammenheng i skatteforvaltningsloven § 3-3 og forskrift til skatteforvaltningsloven § 3-3-1 annet ledd 
bokstav l og m. For å unngå usikkerhet om hvilke etater som kan dele informasjon bør det vurderes en 
henvisning til annen særlovgivning som gjelder for de etater som inngår i a-krimsamarbeidet.  
 
Ved vurderingen av hvorvidt informasjon kan deles eller ikke må det gjøres en avveining mellom hensynet 
til taushetsplikten og hensynet til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Det er den enkelte etat som 
vurderer dette. Selv om etatene forvalter ulike fagområder antar vi at denne vurderingen vil ha en del 
likhetstrekk etatene imellom. Etter vår oppfatning vil det være uheldig om de samarbeidende etater 
utvikler ulik praksis omkring denne vurderingen. I den grad det oppstår tilfeller av et visst omfang hvor 
etatene ikke deler informasjon, bør dette følges opp for å sikre en mest mulig lik praksis i de 
samarbeidende etatene. 
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