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HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MELDEPLIKT TIL AA-
REGISTERET

Vi viser til departementets høringsnotat av 17. mars 2006. Vedlagt følger Arbeids- og velferdsetatens
høringssvar.

Høringssvaret er i all hovedsak utarbeidet av NAV Aa-registeret, men omfatter også innspill fra flere
enheter i Arbeids- og velferdsetaten. Det vil således ikke komme direkte høringssvar fra NAV Aa-
registeret, NAV Maritimt register, NAV utland, tidligere Aetat Arbeidsdirektoratet eller
Rikstrygdeverket i tillegg, selv om disse stod som direkte mottakere av høringsnotatet.

Vi er av den oppfatning at våre forslag til endringer i den nye forskriften vil bidra til at nytteverdien på
registeret for våre brukere øker. Videre mener vi at endringene vi har foreslått gjør meldeplikten
enklere å forholde seg til for arbeidsgiverne. Vi mener samtlige endringsforslag er viktige for
registerets drift og utvikling. Vi har i all hovedsak sett på høringsnotatet ut fra registerforvalters
ståsted. Hovedpunktene i vår uttalelse kan sammenfattes slik:

• Forskriften må oppdateres og reglene vedrørende  NAV Aa-registeret bør samordnes med
meldeplikten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

• Aa-registeret må omfatte samtlige grupper av arbeidstakere
• Reglene om tilgang til registeret må være presise
• Det bør etableres egne bestemmelser som verner om trusselutsattes personopplysninger

Vedlagt følger selve høringssvaret samt en kopi av departementets utkast til forskrift der vi har satt inn
nye betegnelser på de aktuelle enhetene internt i arbeids- og velferdsetaten etter 1. juli 2006.

Med vennlig hilsen
Arbeids- og velferdsetaten
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