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HØRINGSUTTALELSE:
VEDRØRENDE REVISJON AV FORSKRIFT OM ARBEIDSGIVER- OG
ARBEIDSTAKERREGISTERET (forskrift av 18.08.2008 nr. 942)

Innledning
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sendte ved brev av 17.03.2006 ut høring av forslag til
ny forskrift om meldeplikt til Aa-registeret. Forskriften het da FOR 1991-07-04 nr. 454.

Det var til sammen 25 instanser som avga høringsuttalelse. Især var det i forhold til
forskriftens § 6  Spesielle bestemmelser vedrørende melding om arbeidstaker til sjøs  hvor det
var sterke og svært ulike oppfatninger av hva meldeplikten burde omfatte og hvilke
opplysninger registeret må inneholde.

Både arbeidstakerorganisasjonene for sjøfolk og arbeidsgiverorganisasjonene i
skipsfartsnæringen argumenterer i sine høringsuttalelser for en enklere måte å rapportere
arbeidsforhold til sjøs. Norges Rederiforbund ber om at "en elektronisk ordning for også dette
register må prioriteres".

Det var i 2006 især Sentralskattekontoret for utenlandsaker (SFU) som hadde sterke
innvendinger mot at den maritime delen av Aa-registeret skulle inneholde færre opplysninger
enn det det har nå, jf høringsuttalelse datert 08.08.06.

NAV Utland (nå NAV Internasjonalt) uttalte at det "er av betydning for oss at det meldes til
registeret hvis en arbeidstaker skifter fartøy innen samme rederi".
Av høringsuttalelse fra Sjøfartsdirektoratet synes det å gå fram at registeret primært benyttes
til statistikkformål.

Den forskriften vi har nå FOR 2008-08-18 nr. 942 trådte i kraft 1. september 2008.
Hovedhensikten med forskriftsendringen pr. 01.09.08 var å sikre en samordning med
meldeplikten til Skatteetaten v/Sentralskattekontoret for utenlandsaker (SFU) etter
ligningsloven § 6-10, jf brev av 10.07.08 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til
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Arbeids- og velferdsdirektoratet. Regelverket i forhold til arbeidstakere til sjøs på fartøy eller
flyttbar innretning ble ikke forenklet eller harmonisert med reglene i forhold til arbeidstakere
på land.

NAV Aa-registeret har i dialog med NAV Internasjonalt, Sjøfartsdirektoratet og SFU kommet
til en felles forståelse i forhold til hvilke data som er nødvendige i registeret vedrørende
maritime arbeidsforhold. Vedlagte høringsuttalelser viser en felles enighet om at det er
formålstjenelig med en forenkling av forskrift om Aa-registeret. Dette muliggjør en
harmonisering av regelverket for innrapportering til Aa-registeret. Spesielt kan nevnes at det
nå er ønskelig å flerne all knytning til fartøysinformasjon i rapportering til Aa-registeret, dvs.
opplysninger om fartøyers navn, kallesignal, type fartøy, passasjer/bulk/tank osv... Videre er
det også på dette tidspunkt riktig å fj erne koblingen mellom rapportering til maritimt Aa-
registeret og kontroll av maritime tjenester (tidligere mønstringskontor), da denne koblingen
ikke har noen reel funksjon i dagens rapporteringsløsning samt at det er kommet signaler om
at offentlig kontroll slik ordningen fungerer i dag skal avvikles.

Det er viktig å se behovet for harmonisering ut fra et personvernhensyn. Registeret skal ikke
registrere personopplysninger utover det som synes nødvendig for å tjene offentlig
myndigheters behov for opplysninger i forbindelse med deres oppgaveløsning.
Ut fra tidligere høringsuttalelser (siste sendt ut fra departementet til høring 17. mars 2006)
samt de nye vedlagte høringsuttalelsene er det nå behov for å gjøre en forenlding av
meldepliktens omfang og innhold.

En mer detaljert beskrivelse av hvilke endringer som er påkrev, samt ytterligere ønskede
endringer vil bli gjennomgått i det videre.

Maritimt Aa-register, "midlertidig" løsning
I St.prp. nr. 119 (1988-89) ble det uttalt: "Det er en målsetting at behandlingen av
arbeidstakere til sjøs skal normaliseres i forhold til behandlingen av andre arbeidstakere."
Videre: "Maritimt arbeidsgiver- og arbeidstakerregister må således betraktes som en
midlertidig løsning."

På bakgrunn av dette ble Maritimt arbeidsgiver- og arbeidstakerregister overført fra Arbeids-
og administrasjonsdepartementet til Rikstrygdeverket. Dette fordi Rikstrygdeverket allerede
hadde forvaltningsansvaret for den ordinære Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

Arbeidsgruppen for Maritimt arbeidsgiver- og arbeidstakerregister ble nedsatt av Sosial- og
helsedepartementet i brev av 27. januar 2000. Deres mandat var å vurdere hvilke opplysninger
spesielt brukere av Maritimt Aa-register hadde behov for og derigjennom å se på hvordan
denne delen av registeret skulle utformes i fremtiden. Arbeidsgruppen var sammensatt av
representanter tilknyttet viktige brukere av registeret. De kom med en rapport 1. desember



samme år og anbefalte at regelverket knyttet til registrering av arbeidsforhold til sjøs ble
harmonisert med regelverket knyttet til arbeidstakere på land.
Rikstrygdeverket var enig i arbeidsgruppens forslag, jfr. brev til Sosial- og helsedepartementet
av 6. desember 2000.

Endringer av forskrift og tilhorende blankett
Ut fra dialogmøtene (se vedlegg) er det nå kommet til enighet vedrørende behovet for
endringer av registerets maritime del.

I forhold til NAV Internasjonalt, SFU og Sjøfartsdirektoratet er det ikke lenger behov for
opplysninger om fartøyenes kjenningssignal, fartøyets navn, tiltredelse og fratredelse på
fartøyet jf. vår forskrift § 6.

For å få klarhet i hvilke data som det er behov for i registeret har partene gått igjennom
meldeblankett "Melding om sjøfolk til Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret (NAV 25-01.10).
Rubrikker som foreslås tatt ut av skj ema:
* 1.5: Kjønn — Dette er ikke nødvendige data da opplysninger om dette vil framkomme av
fødsels-/d-nummer.
* 2 5. Innvilget rett til forenklet registrering — Kan unntas siden melding om skifte av fartøy
også tas ut.
* 2.7: Fartøyets navn — kan unntas
* 3: "Fast ansatt" eller "midlertidig ansatt/kontrakt" kan unntas.
* 3.2: "Tiltredelse på fartøyet" kan unntas.
* 3.3: "Fratredelse fra fartøyet" kan unntas.
* 3.7: "Antall feriedager til gode" kan unntas.
* 3.8: "Fratredelses-/opphørsårsak" kan unntas.

Vedrørende sivilstand (pkt. 1.6 i blanketten), så kan opplysningene begrenses til gift/ugift.
SFU trenger dette for å kunne velge riktig skatteklasse.

Siden punktene 2.5 til 2.7 ut-mtas må opplysninger om hvilket register det aktuelle fartøyet er
tilknyttet registreres, NOR, NIS eller UTLA. Ut fra dette vil det være krav til å sende
endringsmelding når arbeidstakeren skifter fartøy til et som går under et annet register slik at
det dannes historikk i registeret tilknyttet arbeidstakeren.

NAV Utland har også behov for å vite om arbeidstakeren arbeider på et fartøy eller på en
innretning på kontinentalsokkelen som utfører virksomhet i forbindelse med undersjøiske
naturforekomster. SFU har behov for å vite hvorvidt et fartøy er et turistskip eller ikke.

NAV Aa-registeret har utarbeidet et utkast til ny maritim meldeblankett for å illustrere
hvordan nye rapporteringsregler kan tilordnes, se vedlegg. Her mener vi at vi har fanget opp



behovet for alle de opplysningene som våre brukere trenger i forbindelse med deres
oppgaveløsning som offentlig myndighet.

Mulighet for elektronisk innrapportering
NAV Aa-register erfarer i sitt arbeid at det er et behov for harmonisering mellom regelverket
vedrørende registrering av arbeidsforhold til sjøs og arbeidstakere på land. Arbeidsgivere med
ansatte til sjøs er pålagt en betydelig større belastning i forhold til meldeplikt til registeret enn
arbeidsgivere på land. I denne forbindelse nevner vi at mens 95 % av meldinger om
arbeidstakere på land foretas elektronisk, så skjer meldinger om arbeidstakere til sjøs kun ved
å manuelt fylle ut svært detaljerte blanketter.
At meldeplikten vedrørende maritime arbeidsforhold blir harmonisert med meldeplikten for
landbaserte arbeidsforhold, vil gjøre det mulig å tilpasse eksisterende elektroniske meldekanal
Aa-melding slik at denne også kan benyttes for å melde arbeidstakere til sjøs. Slik
meldeplikten for maritime arbeidsgivere er pr i dag har vi ikke vært i stand til å tilby en
elektronisk rapporteringsløsning.

Til slutt ønsker vi å nevne at i forbindelse med det tverretatlige prosjektet EDAG (Elektronisk
dialog med arbeidsgivere), som tar sikte på en felles innrapportering fra næringslivet til det
offentlige, så vil det være av stor betydning at regelverket for rapportering av arbeidsforhold
til landbasert og maritimt Aa-register harmoniseres. NAV, og herunder også Aa-registeret
deltar i dette prosjektet sammen med Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og SSB. Prosjektet
vil levere sitt forslag til løsning til Finansdepartementet i løpet av første halvdel av 2010.

Oppsummering
Vi viser til vedlagte notat datert 24. mars 2009 fra NAV Aa-registeret og NAV Internasjonalt,
og brev datert 24. november 2009 fra SFU. I tillegg viser vi til brev fra Sjøfartsdirektoratet
datert 19. desember 2007. Notatet og brevene underbygger behovet for en revidering av
forskriften. Det er ikke lenger behov for å pålegge maritime arbeidsgivere en så omfattende
rapporteringsplikt som de i dag har. Maritimt Aa-register synes følgelig å kreve
personopplysninger fra maritime arbeidsgivere som ikke er nødvendige i forhold til våre
brukere, jf. vår formålsbestemmelse i forskriftens § 2.

Det går fram av departementets ovennevnte brev av 10. juli 2008 at det tas sikte på å
gjennomføre en komplett revisjon av forskriften på et senere tidspunkt. Departementet uttaler
videre at de vil ta kontakt for å opprette et samarbeid om det videre arbeidet med forskriften.


