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Spørsmål i saken om våre tre ansatte med arbeidstillatelse, men uten oppholdstillatelse 
 
Vi viser til tidligere brev i sakene 2014/830198, 2015/600134, 2015/1194235 og 2016/71171, samt 
sak i Altinn sendt 3.12.2013 og besvart av Skatt Vest 3.1.2014. 
 
KRAV OM INNSYN I JURIDISKE VURDERINGER 
Det fremkommer av korrespondansen at skatteetaten har gjort juridiske vurderinger som 
konkluderer med at: 
09.07.2015   «… forhold mest sannsynlig vil omfattes av straffebestemmelser» 
05.10.2015 og 12.02.2016 «forholdet er straffesanksjonert» 
 
Vi krever nå innsyn hjemlet i offentlighetsloven §1, §3 og ikke minst §11. Vi krever: 

1. Innsyn i den vurdering som den 09.07.2015 konkluderte med at forholdet muligens ikke 
omfattes av straffebestemmelser. 

2. Innsyn i de nye vurderinger som senere konkluderte med at forholdet med sikkerhet er 
straffesanksjonert. 

3. Innsyn i kommunikasjonen med andre forvaltningsorgan. 
4. Innsyn i andre saksdokumenter, journaler og liknende register. 

Med slikt innsyn håper vi også å kunne avklare om skatteetaten har gjort en faktisk juridisk vurdering 
av spørsmål rundt grunnlov og menneskerettslov, eller om skatteetaten fastholder sitt synspunkt om 
at dette er politiske spørsmål som ikke er relevante for juridisk vurdering. 
 
ANSER SKATTEETATEN SIN VEILEDNING Å VÆRE FYLLESTGJØRENDE? 
Det juridiske grunnlag som vi selv har funnet frem til i saken, er publisert på www.dyktige.no den 
20.10.2015. Det omfatter: 

 European social charter 

 Committee on Economical Social and Cultural Rights General Comment 18  

 Stortinget 1954 Innstilling 

 Amnesty International Because I am Oromo  

 UDI Asylsøkeres rett til å ta arbeid 

 Towards recognizing the right to work for asylum seekers 

 Dokument 16 
 
En oversikt over de synspunkt vi kan se fremsatt i veiledningen fra skatteetaten er: 

 Anvendelse av grunnlov og menneskerettslov anses som en politisk handling, og ikke en 
juridisk forpliktelse. Ref. svar gitt via Altinn datert 03.01.2014. 

 Henvisning til interne retningslinjer viser at disse gis høyere rang enn grunnlov og 
menneskerettslov. Ref. brev 14.11.2014. 

 Henvisninger til utlendingslovens §55 og §108 viser at denne gis høyere rang enn grunnlov og 
menneskerettslov. Utlendingsloven ligger forøvrig utenfor skatteetatens forvaltningsområde. 

 
Spørsmål om grunnlov og menneskerettslov blir behandlet med stor respekt i våre kilder. 
Skatteetatens veiledning i disse spørsmålene fremstår mangelfull. I sentrale spørsmål er den også 



villedende, da den bryter med viktige demokratiske prinsipper. Vi ber igjen skatteetaten å vurdere 
om den veiledning som er gitt om grunnlov og menneskerettslov er fyllestgjørende, med henvisning 
til forvaltningsloven §11. 
 
PRAKTISK VEILEDNING RUNDT SKATTE- OG AVGIFTSPLIKTEN 
Vi anser oss skatte- og avgiftspliktige, og er takknemlige for at skatteetaten bekrefter denne plikten. 
Det bidrar til å redusere marginaliseringen av de ikke-returnerbare, og gjenopprette verdigheten. 
Våre spørsmål om hvordan dette praktisk skal kunne håndteres uten skattekort, står imidlertid 
ubesvart. Vi ser oss ikke i stand til å oppfylle våre forpliktelser før slik veiledning er gitt. Også våre 
ansatte trenger slik veiledning. 
 
BEKREFTELSE PÅ MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN 

 Folketrygdloven §2-1 sier at «Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har lovlig 
opphold i Norge» 

 Grunnlovens §98 sier at «Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig 
forskjellsbehandling» 

 ICCPR Artikkel 26 sier at «I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjells-
behandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling ...» 

 
Vårt utgangspunkt er at grunnlovens §98 og ICCPR Artikkel 26 kommer til anvendelse for våre ansatte 
og derfor overstyrer Folketrygdloven §2-1. Med våre ansatte som medlemmer i folketrygden, innser 
vi at vi plikter å betale arbeidsgiveravgift. 
 
Skatteetaten skriver «At skattekort ikke utstedes fritar ikke for … avgiftsplikt». Vi anser dette å være 
en bekreftelse på at våre ansatte opptas som medlemmer i folketrygden, og ber om at dette 
bekreftes av skatteetaten. 
 
Uten bekreftelse på slikt medlemskap, ber vi om veiledning vedrørende det juridiske grunnlaget for 
den avgiftsplikt som foreligger. 
 
PÅMINNELSER I SAKSBEHANDLINGEN 
Vi minner om at veiledning på de ovenstående spørsmål også bør gis til våre ansatte. I tillegg trenger 
de veiledning om sin plikt til å betale trygdeavgift og om de rettigheter de da får som medlemmer av 
folketrygden. 
 
Vi minner også om at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig 
menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. 
 
Utlendingslovens §108 er ikke til hinder for at skatteetaten kan anmelde Plog for de 
«straffesanksjonerte forhold». Den strategi som skatteetaten har valgt med uthaling, hemmelighold 
rundt de sentrale forhold og motvillig tilretteleggelse for skatt- og avgifts-behandling bør være 
unødvendig i vårt demokratiske samfunn. Av respekt for maktfordelingsprinsippet ber jeg derfor om 
at skatteetaten bringer saken inn for domstolene snarest mulig. En endelig juridisk avklaring bør 
være i vår felles interesse. Ytterligere forsøk på å hindre en snarlig juridisk avklaring er ikke egnet til 
annet enn å skape tvil om skatteetatens motiver. 
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