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o. v «Arbeids- og velferdsdirektoratet
Enhet for personvern og informasjonssikkerhet

Ved: Christina Aar

Deres ref: Vår dato: 08.08.06

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

Vi viser til notat av 14 06 06 om forskrift til AA-registeret, samt til brev av 17 03 06 fra
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sendt til alle høringsinstansene.

I notatet vises det til to problemstillinger hvor det er ønskelig med kommentarer fra vårt
kontor.

Utenlandske arbeidstakere:
NAV-utland  utbetaler ytelser til arbeidstakere bosatt i utlandet som er medlemmer i
folketrygden .  Det er dermed viktig til enhver tid å ha oversikt over personer som er unntatt
fra medlemskapet i folketrygden og som følgelig ikke skal ha ytelser fra folketrygden.

Personer som er ansatt for bygge-og monteringsarbeid - med et kortvarig arbeidsforhold -skal
ikke meldes til Aa-registeret, men til SFU. Vi har forstått det slik at det er meningen at det
skal være en dataoverføring fra SFU til Aa-registeret. I praksis har dette ikke fungert på
mange år. Det at denne gruppen ikke finnes i Aa-registeret skaper merarbeid for FFU ved
krav om ytelser, f.eks sykepenger eller fødselspenger. Det er lokale trygdekontor som
utbetaler barnetrygd og kontantstøtte til EØS-borgere bosatt i annet EØS-land. Vi antar at det
må skape problemer for disse at mange ikke er registrert i A-registeret pr. i dag.

Vi vil ellers påpeke at vi ser det som uheldig at arbeidsgivere skal unnlate å melde inn
personer som ikke er medlemmer i folketrygden. Reglene for dette er kompliserte og
vanskelige for arbeidsgivere å vurdere.
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Medlemskap og maritimt  Aa-register:
For NAV Utland  er maritimt Aa-register først og fremst viktig i forhold til ytelser som alder-,
gjenlevende og uførepensjoner, men også for ytelser som barnetrygd og kontantytelser som
sykepenger er det viktig for oss at det framkommer når et ansettelsesforhold begynner og
avsluttes. Disse data framkommer ikke av andre register.  I poengregisteret framkommer
pensjonspoengene ,  men ikke for hvilken periode innen et år poengene er opptjent. For oss er
det vesentlig å se historikken for den enkelte i maritimt register  i forhold  til å kunne
vurdere om vilkårene for en ytelse er oppfylt.

Vi benytter likeledes maritimt Aa-register for å vurdere inngangskriteriene for søknader om
medlemskap .  Det er viktig for vår saksbehandling hva gjelder søknader om pensjoner,
sykepenger og medlemskap at det framkommer av maritimt Aa-registeret på hva slags fartøy
en person er ansatt,  om det er NIS eller NOR skip, utenlandsk registrert skip eller flytende
innretninger da rettighetene knyttet til type skip/fartøy er ulike .  Av dette følger at det er av
betydning for oss at det meldes til registeret hvis en arbeidstaker skifter fartøy innen samme
rederi.  Vi kjenner ikke til om det er andre registre vi kan hente slik informasjon fra, og for
oss kan det være vanskelig å innhente slik informasjon fra arbeidsgivere i ettertid for
arbeidsforhold som ligger langt tilbake i tid.

Når det gjelder medlemskap i folketrygden som et kriterium for arbeidsgivere for meldeplikt
til maritimt register jf. § 6 i forskriften,  mener vi at arbeidsgiverne ikke har forutsetninger for
å kunne vurdere om en arbeidstaker er pliktig eller frivillig med i folketrygden. Dette kriteriet
bør etter vår vurdering fjernes fra forskriften.  Vi benytter data i registeret kun som et
hjelpemiddel til å kunne vurdere medlemskapet.
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