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Høring - Forslag til ny forskrift om meldeplikt til Arbeidsgiver- og
arbeidstakerregisteret (AA-registeret)

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av 17.03.2006 om ovennevnte.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet støtter intensjonen med endringene i
forskriften som har fokus på forenkling av meldeplikten for arbeidsgiverne. I lys av
dette perspektivet har vi imidlertid noen generelle merknader knyttet til beskrivelse av
formen for innsending av meldinger.

Generelt savner vi fokus på elektroniske løsninger for å ivareta meldeplikten for
arbeidsgivere og mener at forskriften i større grad bør ta høyde for at elektroniske
løsninger utvikles. I denne sammenheng er det viktig at forskriften gjøres mest mulig
teknologiuavhengig. Man bør i størst mulig grad unngå begreper som begrenser seg til
teknologivalg. Eksempelvis vil bruk av betegnelsen "blankettutskrift", jfr
forskriftsutkastets §6-5 (alternativ 1) og 6-4 (alternativ 2),  kreve  en papirbasert løsning. I
eForvaltningsforskriften §1 fremgår det derimot at man skal legge til rette for bruk av
elektronisk kommunikasjon slik at enhver kan utøve sine rettigheter og oppfylle sine
plikter i forhold til det offentlige. De nødvendige endringene vi peker på, vil i større
grad være i tråd med dette formålet.

For innrapportering til AA registeret finnes det i dag ulike kanaler for elektronisk
innrapportering og sannsynligvis vil flere elektroniske løsninger utvikles. Vi mener
derfor at språkbruken og beskrivelsen av bruk av elektroniske løsninger i AA
forskriften (jfr eksempelvis § 5-3, 4. ledd og §6-5, 1. ledd) i større grad bør tydeliggjøre
arbeidsgiveres mulighet til å benytte elektronisk kommunikasjon, samt i større grad
samsvare med språkbruken og intensjonen med eForvaltningsforskriften § 3 hvor det
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fremgår at enhver "kan benytte elektronisk kommunikasjon, når det skjer i henhold til
den form og fremgangsmåte og ved bruk av den elektroniske adressen, som
forvaltningsorganet har anvist for den aktuelle type henvendelse".

Til spørsmålet om behovet for samordning av meldeplikt (jfr pkt 3, 5. avsnitt i
høringsbrevet) tar vi ikke stilling til hvilke opplysninger som er nødvendig for de ulike
forvaltningsorganene faglig sett. Våre kommentarer knytter seg til det prinsipielle rundt
behovet for samordning og forenkling for de innrapporteringspliktige. Det er et
overordnet mål for offentlig forvaltning at samme opplysning kun skal innrapporteres
en gang, ett sted. Det er vår oppfatning at utvikling av felles elektroniske løsninger er et
viktig bidrag til at de forvaltningsorganer som har behov for de ulike opplysningene
sikrer en samordning og tilgang på de nødvendige opplysningene seg i mellom, uten å
legge belastningen på de innrapporteringspliktige. For å få til dette er det nødvendig at
regelverket legger til rette og pålegger de enkelte forvaltningsorganene å samordne
seg i mellom.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil i tillegg påpeke at hele forskriften må
gjennomgås med tanke på de forvaltningsorganisatoriske endringer som har funnet
sted i henhold til NAV-reformen, knyttet til registeransvarlig etc (jfr blant annet §1).
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