
RETTEN TIL ARBEIDE 
Fra Arne Viste til skatteetaten via Altinn den 03.01.2014 

 
Takk for svar. Dere har forstått min henvendelse riktig, og delvis svart på den. Jeg leser mellom linjene i svaret 

at dere er enige med Justisdepartementet om at Grunnlovens §110 kun gjelder landets borgere og ikke personer 

som i dag ikke tilbys skattekort. 

 

Dette er for meg en åpenbar feiltolkning. Jeg ser meg derfor nå tvunget til å gå til det skritt å ansette en person 

uten skattekort, slik at saken kan få en avklaring hos domstolene. 

 

Dersom dere har argumenter for dagens praksis som ikke tydelig er fremkommet så langt, ber jeg om at dere 

opplyser om det. Jeg ønsker ikke gjøre meg til lovbryter på sviktende grunnlag, og forventer at de svar som er 

gitt meg i saken er utfyllende for argumentasjonen dere har. Jeg vil nødig møte nye argumenter når saken skal 

behandles i domstolsapparatet. 

 

Med vennlig hilsen 

Arne Viste 

 

Svar på din henvendelse: Retten til arbeide 

Fra skatteetaten til Arne Viste via Altinn den 03.01.2014 

 

Det vises til din epost av 05.12.2013 hvor det bes om et samarbeid med skatteetaten for å rydde av veien 

hindringer for din virksomhet. Skatt vest er noe usikker på hvordan henvendelsen skal forstås. Det er i din epost 

henvist til brev fra henholdsvis Justisdepartementet og Stortingets kontroll- og justiskomite. Videre fremgår det 

av din henvendelse at virksomheten for utleie av arbeidskraft gjelder mennesker som i dag ikke er gitt mulighet 

til å få skattekort. Det er vist til særlige grupper av utenlandske borgere som trenger hjelp til lovlig arbeid. På 

bakgrunn av dette tolker Skatt vest henvendelsen slik at det forespørres et samarbeid for at personer som i dag 

ikke oppfyller vilkårene til å få skattekort kan få dette, med det til formål at de kan få arbeid gjennom din 

planlagte virksomhet med utleie av arbeidskraft. 

 

Skatteetaten er satt til å forvalte de lover og regler som fastsettes av Storting og Regjering. Dette gjelder blant 

annet hvem som kan få skattekort eller ikke. I forhold til utenlandske borgere er det også regler i utlendingsloven 

om hvem som har rett til å kunne ta arbeid i riket. Skatteetaten må forholde seg til de lover og regler som til 

enhver tid gjelder. Hvorvidt de aktuelle grupper som er nevnt i ditt brev skal kunne få lov til å ta arbeid i 

riket eller ikke, er et politisk spørsmål. Det ligger utenfor skatteetaten sitt område å engasjere seg politisk. På 

bakgrunn av dette kan Skatt vest ikke etterkomme din forespørsel. Dersom vi har misforstått din forespørsel, og 

at den eksempelvis gjelder konkrete skatte- eller avgiftsspørsmål i tilknytning til oppstart av virksomhet, 

besvares disse gjerne. Det bes i så fall om at det konkretiseres hva det ønskes svar på. 

 

Med hilsen 

Erik Johnstad 

Seniorskattejurist 

Nemds- og rettsseksjonen 

Skatt vest 

 

RETTEN TIL ARBEIDE 
Fra Arne Viste til skatteetaten via Altinn den 05.12.2013 

 

For å få til et best mulig samarbeide om mulige løsninger, håper jeg dere hr anledning å sette av et par timer til et 

møte med meg, slik at vi sammen kan se på utfordringene og veien videre. Jeg håper på et konstruktivt 

samarbeide, der hverken jeg eller dere går i skyttergravene. Det må jo være i vår felles interesse å få en avklaring 

av betydningen av Grunnlovens § 110. 

 

Håper derfor på at dere stiller dere velvillige til et slikt møte, og kontakter meg for å sette det opp. Det bør 

avholdes før jul da jeg allerede har kontakt med noen arbeidsdyktige mennesker der livssituasjonen er av en art 

som tilsier at raske løsninger trengs. 

 

Mvh Arne Viste 

mobil xxxxxxxx 

 



RETTEN TIL ARBEIDE  
Fra Arne Viste til skatteetaten via Altinn den 03.12.2013 

 

Jeg ønsker starte en ny virksomhet for utleie av arbeidskraft. Den primære målgruppen for selskapet er 

mennesker som i dag ikke er gitt mulighet til å få skattekort. Dette kan være asylsøkere som venter på 

behandling, ikkereturnerbare asylsøkere med endelig avslag eller ofre for menneskehandel som trenger 

hjelp til lovlig arbeide 

 

Jeg har tidligere stilt spørsmål i sakens anledning til både Justisdepartementet og til Stortingets kontroll og 

justiskomite. Ref. brev fra dem datert 20130226 og 20130417, tilgjengeliggjort på nettsiden dyktige.no. 

 

Nå ønsker jeg et samarbeide med skatteetaten for å rydde av veien hindringer for min virksomhet. Med 

dette som utgangspunkt vil jeg nå be om veiledning til hvordan jeg kan organisere min virksomhet slik at 

den er i tråd med lovverket. Jeg ber om svar i tråd med forvaltningsloven og grunnlovens § 110. 

 

Med vennlig hilsen 

Arne Viste 


