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Forslag til ny forskrift om meldeplikt til AA- Registeret - Høring

Vi viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 17. mars 2006, vedlagt
utkast til ny forskrift om meldeplikt til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

Nærings- og handelsdepartementet synes det er positivt at man moderniserer og rydder
opp i forskriftsverket. Etter vår mening er det ønskelig at man går så langt som mulig i
å avvikle meldeplikten.

Plikten til  å sende inn melding om arbeidstakere til Maritimt AA- register
Det forenklede alternativet i § 6 er basert på tidligere innspill fra Nærings- og
handelsdepartementet, og vi opprettholder vårt synspunkt om at det ikke er
hensiktsmessig at rederiene til enhver tid skal melde inn til et offentlig register hvilket
skip sjøfolk til enhver tid tjenestegjør på, når de hele tiden har samme arbeidsgiver.
Hva angår behovet for å melde inn utenlandske sjøfolk på NIS- skip i et norsk offentlig
register, når de ikke får noen rettigheter eller har økonomiske forpliktelser, så burde
det etter vår vurdering være tilstrekkelig at norsk arbeidsgiver har en plikt til å
oppbevare dokumentasjon om arbeidsforholdet.

Etter vår vurdering burde man i forskriftsutkastet ha åpnet for en ytterligere reduksjon
i meldepliktens omfang. For øvrig viser vi til tidligere uttalelser fra NHD i anledning
saken.
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Forholdet mellom  AA- registeret og meldeplikten til Sentralskattekontoret for
utenlandssaker
Vi har dessverre ikke hatt mulighet til å gå inn i problemstillingene i fullt omfang. Det
er vanskelig å få oversikt over området ,  og hvilke forslag og vurderinger som nå pågår.
FIN har parallelt med AIDs høring av nye forskifter i gang et arbeid på området, se brev
fra FIN til NHD og AID datert 9.  juni 2006 om forhåndsforeleggelse før alminnelig
høring av sak om revisjon av rapporteringsreglene i ligningsloven § 6-10 mv. Vi kan
forøvrig opplyse AID om at NHD har gått imot at den saken sendes på høring fra FIN,
fordi den etter vår vurdering ikke er utredet godt nok.

Vi mener det er et klart behov for å se nærmere på hvordan regelverkene generelt og
særlig meldeplikten til AA registeret og til Sentralskattekontoret kan samordnes på en
bedre måte, til beste både for de rapporteringspliktige og forvaltningen. Begge disse
meldepliktene bør forøvrig vurderes tilbydd elektronisk gjennom Altinn, noe som bør
kunne tilrettelegge for både felles innrapportering fra arbeidsgiver og enkel, felles bruk
av informasjonen for de to etatene.

Forøvrig uttales det at  "det synes lite ønskelig å pålegge arbeidsgiver dobbelt
meldeplikt ".  Vi gjør oppmerksom på at alle offentlige organ etter oppgaveregisterloven
har plikt til å samordne sine oppgaveplikter. Vi vil tilrå at det tas kontakt med
Oppgaveregisteret for å få informasjon og evt hjelp til det nødvendige
samordningsarbeidet.

Tilgang til  AA- registeret for private
Vi vil påpeke at det er viktig å få til bedre og mer effektive ordninger for bruk av
lønnstrekk som innkrevingsmetode for utestående krav. Dagens ordning er svært
belastende for arbeidsgiverne .  De ulike aktuelle tiltakene for å få til samordning og
forenklinger på dette området bør vurderes i sammenheng ,  herunder spørsmålet om
det er nødvendig å gi inkassobyråer og evt andre tilgang til AA registeret for å nå
målsettingene.
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