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Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til direktoratets brev av 4. mars, der det bes om innspill per 4. 

juni 2013. 

 

Landsorganisasjonen er fornøyd med fremdriften. Saken er av stor viktighet både samfunnsøkonomisk 

og i et forenklingsperspektiv. Vi ser fram til forbedringene EDAG vil representere for arbeidsgiveres 

rapportering, for den enkelte inntektstaker mtp. informasjon og for saksbehandlingen i de berørte etater. 

 

Særlig med hensyn til statistikk for lønns- og ansettelsesforhold, vil EDAG representere forbedring. 

Gevinsten er imidlertid avhengig av innrapporteringen, slik at sanksjonsmidler fortsatt må være til stede 

i tilstrekkelig grad for å få god etterlevelse. Forslaget ivaretar dette, men vi vil minne om departementets 

tidligere påpeking av en viss tilbakeholdenhet i oppstartsfasen. I følge a-opplysningsloven er det 

sanksjonsrett, men ingen plikt for forvaltningen. Vi forstår det slik at det nå legges til rette for 

elektronisk sanksjonering, noe som kan medføre for lite bruk av skjønn i innkjøringsfasen. 

 

Vi mener videre at krav om rapportering per første virkedag etter månedsslutt, kan bli vel stramt. Det kan 

være grunn for å starte ut med eksempelvis 7. dag (og senere i januar), for senere å krympe avstanden til 

måneden det rapporters for. "Virkedag" har ulike definisjoner, men vi antar at det i høringens forslag til  

a-opplysningsforskrift § 2-1 1. ledd menes dager utenom lørdag, søndag og andre helligdager. 

 

Landsorganisasjonen mener behovet for kjønnsdelt lønnsstatistikk jfr. Prp 88L (2012-2013), må 

ivaretas gjennom den videre EDAGsprosessen. Vi vil også foreslå en tydeliggjort plikt i forskrift til 

rapportering av innleide lønnstakeres arbeidsforhold for arbeidsgivere til aa-registeret, når slik 

arbeidskraft brukes. Det kan gi grunnlag for forbedret næringsfordelt arbeidsmarkedsstatistikk i Norge. 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Peggy Hessen Følsvik 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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