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AD HØRING TIL NY FORSKRIFT OM MELDEPLIKT  TIL AA- REGISTERET

Det vises til departementets høringsbrev av 17.03.06 i anledning ny forskrift om meldeplikt til
AA- registeret.
De norske sjømannsorganisasjonene Norsk sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund
og Norsk sjøoffisersforbund har i fellesskap foretatt en vurdering av det nye fremsatte
forslaget.
-,i alisasjonene har konsentrert vurdering til forslaget til forskriftens § 6.
I § 6 er det fremsatt to alternativer. Slik vi forstår det er første alternativ bygget på det gamle
systemet, men i mer moderne språkdrakt. Forslaget fra Nærings- og Handelsdepartementet er
i realiteten den forenklede løsningen under alternativ 1.
Sjømannsorganisasjonene har besluttet å gi sin støtte til forslaget alternativ nr 2, forslaget fra
Nærings- og Handelsdepartementet. Det bør være tilstrekkelig at melding sendes ved
ansettelse og ved tjenestens opphør hos en og samme arbeidsgiver. Ved skifte av arbeidsgiver
må melding sendes. Det er således ikke nødvendig å opprettholde melding ved skifte av skip
innen en og samme arbeidsgiver. En kunne tenke seg slike opplysninger nødvendige i
forbindelse med dokumentasjon for fartstid og fartøy typer ved utstedelse av sertifikater, men
det bør etter vårt syn kunne ivaretas gjennom annen dokumentasjon som sjøfartsboken. Her
forutsettes at alle skip hvor vedkommende sjømann tjenestegjør, føres inn.

Vi slutter oss til at det gjøres unntak fra meldeplikten i de tilfeller der det etter ligningsloven §
6-10 skal sendes meldinger til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker.

Innsyn i AA-Registeret. I høringsbrevet foreligger forslag til innsyn i registeret for private der
det foreligger allmenne interesser. Det er i forslaget særlig nevnt inkassoselskaper.
Vi er prinsipielt i mot en oppmykning av regelverket på dette området. Det gjelder da særlig
private aktører som inkassoselskaper, kreditselskaper og andre.
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Registeret er opprettet for å tjene offentlige interesser. Det er derfor at registeret er akseptert
av arbeidstakerne fordi det også tjener deres interesser i forhold til trygder, skatt osv. Dersom
private aktører får generell adgang til registeret vil det bryte med forutsetningene. Vi har
vanskelig for å forstå argumentasjonen fra Inkassoselskapene og deres forening. Det er ukjent
for oss at opplysninger knyttet til privat eller offentlig tvangsinndrivelse forefinnes i selve
registret. Hvorvidt en skyldner er i arbeid eller ikke, er opplysninger slike aktører må kunne
innhente annet steds fra eventuelt fra skyldner selv.
Innsyn fra private aktører bør begrenses mest mulig og da fortrinnsvis til forskning og
statistisk materiale.
Vi ber forskriften utformet  overensstemmende med ovenstående.

Oslo, den 03. august 2006

Det nor askinistforbund
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