
 

 

A-ordningen  
2 . J U N I  2 0 1 7  N Y H E T S B R E V  

Arbeidsgivere og 

andre opplysnings-

pliktige skal  

rapportere inntekts- 

og arbeidsforhold 

gjennom a-ordningen. 

A-ordningen er et 

samarbeid mellom 

NAV, Statistisk   

sentralbyrå og  

Skatteetaten.  

Altinn.no/a-ordningen  

er hovedkanal for  

informasjon om  

a-ordningen. 

 

 

NAV automatiserer 

saksbehandlingen av ytelser 

Hvilke konsekvenser får 

det for deg som  

rapporterer i a-ordningen? 

NAV er nå i gang med utvikling for 

å automatisere saksbehandlingen 

av foreldrepenger og sykepenger. 

Det er derfor viktigere enn noen 

gang at opplysningene om  

arbeidsforholdet er korrekt  

rapportert og kommer inn så tidlig 

som mulig. 

Ved manuell saksbehandling har 

feil og mangler blitt løst ved at 

saksbehandler innhenter  

ytterligere opplysninger fra  

arbeidsgiver eller bruker. Men 

framover, med automatisk saks-

behandling, kan feil rapportering i 

a-meldingen føre til feil utbetalinger 

og forsinkelser for den ansatte.   

I den automatiserte saks-

behandlingen bruker NAV blant  

annet opplysninger om  

 start- og sluttdato for  

arbeidsforholdet 

 stillingsprosent 

 yrkeskode 

 og permisjoner  

Vær nøye med at disse opp-

lysningene er korrekte, slik at både 

du og NAV unngår ekstra  

arbeid. 
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Som regel har en  

ansatte bare ett arbeids-

forhold i samme  

virksomhet. 

Det er viktig at du kun rappor-

terer reelle arbeidsforhold i  

a-meldingen.   

Her er et eksempel på ansatte 

som har flere oppgaver, men 

likevel ett arbeidsforhold:  

 Nils jobber på forskjellige 

prosjekter i virksomheten.  

 Line jobber med ulike  

aktiviteter i virksomheten 

som det er knyttet  

forskjellige kostnader til.  

Arbeidsgivers behov for  

kontroll over kostnader til  

forskjellige aktiviteter skal ikke 

gjenspeiles i rapporteringen av 

arbeidsforhold i a-meldingen. 

I noen få tilfeller har en ansatt 

flere arbeidsforhold i samme 

virksomhet.  

Her er et eksempel på flere 

arbeidsforhold på samme  

person.  

 Per jobber som lærer og 

vaktmester på en skole.  

 Kari jobber som  

resepsjonist og  

omsorgsarbeider på et 

sykehjem.  

Du skal da registrere hvert av 

arbeidsforholdene til Per og 

Kari med hver sin arbeidsfor-

holdsID og tilhørende start-

dato.  

Er den ansatte meldt inn med flere arbeidsforhold i a-meldingen... 

...må du sende inn én inntektsmelding til NAV per arbeidsforhold ved søknad om 

foreldre- eller sykepenger. 

Ved behandling av saker om foreldrepenger eller sykepenger trenger NAV blant 

annet opplysninger om startdato, stillingsprosent, refusjon og lønn for hvert av 

arbeidsforholdene. NAV trenger også informasjon om fraværet gjelder en eller 

begge stillingene.  

Ta en sjekk: Stemmer det at den ansatte 

har flere arbeidsforhold? 



Feriepenger i a-meldingen 

Trekk i lønn for ferie 

Trekker du arbeidstaker i 
lønn når du utbetaler ferie-
pengene skal du benytte 
Kontantytelse - trekkILoenn-
For-Ferie ved rapportering av 
trekket. 

Beløpet som du skal  
rapportere her er negativt og 
du skal bare benytte det i 
kombinasjon med et positivt 
beløp i fastlønn. 

Bruk beskrivelsen når du 

 avregner alle ferie-

pengene samlet i en 

måned og foretar trekk i 

lønn.  

 foretar trekk i lønn for 

ferie når feriepengene 

utbetales løpende etter-

hvert som den ansatte 

tar ferie. 

Dette må du huske på når du 

bruker trekk i lønn for ferie:  

 Beløpet skal ikke  

rapporteres som  

negativ fastlønn. 

 Beløpet skal ikke  

rapporteres som  

negative feriepenger. 

Sommerferien  

nærmer seg. Slik  

rapporterer du riktig i 

a-meldingen.  

Feriepenger 

Feriepenger omfatter  

samlede feriepenger,  

uavhengig av om  

beregningen er basert på en 

prosentsats eller et  

ferietillegg til ordinær  

fastlønn.  

Bruk beskrivelsen når du 

 utbetaler feriepengene 
samlet i en måned.  

 utbetaler feriepengene 
etterhvert som den an-
satte tar ut ferie 

Trenger du veiledning, slå 

opp i veiledningen til a-

meldingen.  

Feriepenger omfatter 

alle kontante ytelser 

for ferie, uavhengig av 

hvordan dette  

beregnes.  

Ikke glem at... 

...feriepenger til ansatte 

som har sluttet skal  

rapporteres uten arbeids-

forhold. 

...hvis du bruker en  

særskilt skatte- og  

avgiftsregel når du  

rapporterer fastlønnen, 

skal du som hovedregel 

oppgi den samme skatte- 

og avgiftsregelen for 

trekk i lønn for ferie.  

...veldedige og allmennyt-

tige organisasjoner som 

benytter forenklet skjema 

A05 eller A105 (papir) 

skal rapportere  

feriepenger sammen med 

utbetalt lønn. 

 Beløpet skal ha  

negativt fortegn, og 

skal bare brukes i 

kombinasjon med et 

positivt beløp i fast-

lønn (på årsbasis).  

 Har du rapportert feil, 

må du korrigere med 

positivt fortegn.  
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http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html%23!Documents/kontantytelsetrekkilnnforferie.htm
http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html%23!Documents/kontantytelsetrekkilnnforferie.htm

