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Høringsuttalelse – forslag til en ny bestemmelse i 
personopplysningsloven om adgang til utveksling av 
personopplysninger for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet  

 
Konkurransetilsynet viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 9. mai 
2018. Høringsfristen er satt til 30. mai 2018. 
 
Departementets høringsforslag 
 
Forslaget har sin bakgrunn i regjeringens strategi for å styrke innsatsen mot 
arbeidslivskriminalitet som ble lansert i 2015 og revidert i 2017. Her fremgår det at 
kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring som medfører alvorlige konsekvenser for 
berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet for øvrig. Arbeidslivskriminalitet er definert 
som "Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter 
og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker 
konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen." 
 
Det følger videre at det er et satsingsområde for regjeringen å videreutvikle et forpliktende og 
koordinert samarbeid mellom etatene. Et ledd i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet har vært 
etablering av tverretatlige samlokaliserte a-krimsentre med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, 
NAV, politiet, Skatteetaten, Kemneren og i noen tilfeller tolletaten. For at samarbeidet skal 
være effektivt, må etatene ha adgang til å dele relevant informasjon. 
 
Forslaget innebærer en ny bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel for 
utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i forbindelse med håndheving av 
lovgivningen om arbeidsmiljø, toll, skatt, avgifter, trygder eller tilskudd eller bidrag av 
offentlige midler. Forslaget skal bidra til å legge til rette for informasjonsutveksling mellom 
offentlige etater i deres arbeid med å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, men det gir ikke 
hjemmel for å utlevere taushetsbelagte opplysninger eller særlige kategorier av 
personopplysninger. 
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Bestemmelsen foreslås tatt inn i den nye personopplysningsloven som det er fremmet forslag 
om i Prop. 56 LS (2017 – 2018) Lov om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsloven). Bestemmelsen gir selvstendig lovgrunnlag for utlevering av 
personopplysninger mellom offentlige organer i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. 
 
 
Konkurransetilsynets merknader 
 
Konkurransetilsynet er positiv til forslaget om at det inntas en egen bestemmelse i 
personopplysningsloven om utlevering av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse 
av arbeidslivskriminalitet. Våre merknader knytter seg til lovforslagets oppregning av formål 
og definisjon av etater som skal delta i samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. 
 
Konkurransetilsynet skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å fremme 
konkurranse i næringslivet. Det innebærer at Konkurransetilsynet skal føre tilsyn med 
konkurranseforholdene og håndheve konkurranseloven og EØS-avtalens konkurranseregler.  
Konkurransetilsynets hovedoppgave er å forebygge og avdekke konkurransekriminalitet som 
ulovlig prissamarbeid, kartellvirksomhet, anbudssamarbeid og markedsdeling. Dette bidrar til 
å gi forbrukerne et tilbud av varer og tjenester med bedre kvalitet og lavere priser, og gjør at 
norske bedrifter blir mer konkurransedyktige i internasjonale markeder.  
 
Arbeidslivskriminalitet vil sjelden rammes av konkurranselovens forbud direkte, men som 
definert i regjeringens strategi vil denne type kriminalitet ofte ha en konkurransevridende 
effekt og undergrave samfunnsstrukturen. Gjennom å føre kontroll med og overvåke alle type 
markeder, besitter Konkurransetilsynet informasjon om personer og foretak som kan være 
nødvendig for andre offentlige organers arbeid med å håndheve lovgivningen på områder som 
typisk rammes av arbeidsmarkedskriminalitet, som f.eks. politiet og Skatteetaten. 
Konkurransetilsynet ønsker å delta i samarbeidet mot arbeidskriminalitet, det være seg både 
som avgiver- og mottakerrorgan, da informasjonsutveksling mellom etater kan ha en positiv 
effekt også i forhold til å avdekke konkurransekriminalitet. 
 
Konkurransetilsynet foreslår i samsvar med ovennevnte at lovbestemmelsen utformes på en 
slik måte at tilsynets virksomhet innlemmes i oppregningen av formål og etater som skal delta 
i samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.    
 
 
Med hilsen 

 
Kari Bjørkhaug Trones (e.f.) 
etterforskningsdirektør 
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