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HØRING AV FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MELDEPLIKT TIL AA
REGISTERET

Det vises til oversendelse av høring vedrørende forslag til ny forskrift om meldeplikt til
AA registeret.

Registeret har som primært mål å være et hjelpemiddel for offentlige myndigheter i
deres oppgaveløsning og gi grunnlag for statistikk. Meldeplikten skal være enkel å
forholde seg til for arbeidsgiver. Forslagets synes å oppnå dette i forhold til hvordan
forskriften er i dag, noe som er positivt.

Når det gjelder det særskilte ønsket om kommentarer til forslagets  §  6, vil vi bemerke
at de to alternativene ikke synes å innebære noen stor realitetsforskjell.  Slik vi leser
ordlyden i alternativ 2 -  "Det skal sendes melding om ansettelse på skip  og offshore
entreprenørfartøyer...... " -  kan denne lett forstås dit hen at selve skipet/ fartøyet må
spesifiseres tilsvarende som etter alternativ 1. Er formålet med forslaget fra Nærings-
og handelsdepartementet  (NHD) å oppnå at det er nok at vedkommende arbeidstaker
er registrert som arbeidstaker i et bestemt firma, eksempelvis som styrmann, uten å
spesifisere hvilket skip han skal være styrmann på, bør dette fremgå klarerer.  Etter vårt
syn fremstår ordlyden som uklar i forholdet til NHDs ønske ,  og vil kunne være mer
egnet til å skape usikkerhet enn forutberegnelighet med henhold til
registreringspliktens omfang. Dette vil kunne skape uklar praksis blant arbeidsgiverne.

Videre vil det bemerkes at arbeidsgivere som har behov for hurtig rotasjon av sin
arbeidsstyrke kan søke om forenklet registrering, med eksempelvis vilkår om mer
spesifikk intern egenregistrering enn hva som meldes til AA registeret. Dette vil ivareta
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arbeidsgivers behov for et enkelt registreringssystem overfor det offentlige, samt at
man vil oppnå formålet om at det offentlige har mulighet til å gå nøyere ned i arbeids-
og ansettelsesforholdene enn det som er registrert når det er nødvendig og ønskelig.

Slik vi ser forslagene på nåværende tidspunkt mener vi at alternativ 1 til § 6 vil være det
beste.

Utover dette har Forsvarsdepartementet ingen ytterligere merknader.

Med hilsen

-,Monica  K Liitken (e.f.)
avdelingsdirektør
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