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

Landsorganisasjonen har mottatt departementets brev av 28.04.06 angående overnevnte.

LO er av den oppfatning at det bør være tilstrekkelig at melding til Maritimt AA- register kun
sendes ved ansettelse og ved opphør av arbeidsforholdet. Skifte av båt hos samme
arbeidsgiver er i denne sammenheng av mindre betydning. Det viktigste er at melding sendes
ved skifte av arbeidsgiver. LO støtter derfor alternativ nr. 2 til ny § 6 i forskriftsforslaget.

LO støtter videre de forenklinger som er foreslått i forskriften når det gjelder meldeplikt i de
tilfeller hvor det også er meldeplikt i henhold til ligningslovens
§ 6-10 nr.  I og 2.

Forutsetningen er at plikten til å melde fremdeles ligger i forskriften, men meldingen skal
sendes Sentralskattekontoret for utlendingssaker.

LO er kjent med at det er en betydelig underregistrering av utenlandske arbeidsgivere og
arbeidstakere i Sentralskattekontoret. Den nye ordningen vil derfor kreve et godt samarbeid
mellom etatene og en kontrollvirksomhet som bidrar til å øke effekten på registreringen slik
at underrapportering unngås.

I spørsmålet om forskriften skal gi private tilgang til AA- registeret går LO sterkt i mot
forslaget til departementet. Vi kan ikke se at den argumentasjon inkassoselskapene anfører i
saken er av en slik karakter at en slik rett godtgjøres.
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Å gi private tilgang til offentlige register skal ha en god begrunnelse og at allmenne hensyn
taler sterkt for det.

LO kan ikke  se at det er tilfelle i denne saken.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Trine Lise Sundnes
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