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Nyhetsbrev fra a-ordningen 
 

Oktober 2020 

A-meldingen er en månedlig  

melding fra arbeidsgiver til NAV, 

SSB og Skatteetaten.  

Meldingen inneholder informasjon 

om ansattes arbeidsforhold,  

inntekt, fradrag, forskuddstrekk, 

samt arbeidsgiveravgift og  

finansskatt for virksomheten. 

Informasjon og veiledning finner du 

på skatteetaten.no/a-meldingen.  

 

Skjema og tjenester (A01, A02, 

A03, A04, A05, A06) finner du i 

altinn.no 

Lønnstilskudd for å ta permitterte  

tilbake i jobb 

Ordningen gjaldt i utgangspunktet for juli og august, men er nå  foreslått utvidet til å 
gjelde for oktober, november og desember.   

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende (ENK),  
selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge 
av koronasituasjonen. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i oktober 2020. Oppfyller  
søknaden kriteriene, blir pengene utbetalt i etterkant.  
Her kan du lese mer om ordningen.   
 
Sjekk at du har oppgitt riktige opplysninger i a-meldingen 
Opplysninger sendt i a-meldingen må være riktig før du søker tilskudd. Feil eller mang-
ler i rapporteringen i perioden kan føre til avslag. Hvis du ser at du har rapportert feil, 
må du rette a-meldingene før du søker om tilskudd. 
 
Du kan bestille avstemmings-
rapport som oppsummerer opp-
lysningene du har sendt inn i  
a-meldingen for en eller flere  
perioder.  
 
Som arbeidsgiver kan du også 
sjekke hvilke opplysninger som 
er registrert i Arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregisteret i tjenes-
ten Innsyn i Aa-registeret. 

Arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i jobb, kan få utbetalt et 

beløp per ansatt. 

Tvangsmulkt starter opp igjen for oktober 2020 

Vi gjeninnfører tvangsmulkt for a-melding for oktober med leveringsfrist 5. novem-
ber. Du kan bli ilagt tvangsmulkt hvis du ikke leverer a-meldingen innen oppgitte  
frister eller leverer den med feil. Skatteetaten stanset bruk av tvangsmulkt noen  
måneder som en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronasituasjonen.  

Fristen for å rapportere a-melding er den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller 
helligdag, er fristen første virkedag etter. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding2/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lonnsstotte-ogsa-for-oktober-november-og-desember/id2741073/
https://www.skatteetaten.no/lonnstilskudd/
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#arbeidsgiver-og-a-meldingen
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 Vær forberedt på ny a-melding fra 2021 
Det er foreslått i statsbudsjettet at opplysningspliktig til neste år skal oppgi pensjonsinnretning og  

utleggstrekk i a-meldingen. Arbeids– og sosialdepartementet  har også foreslått å ta inn nye opplysninger 

på arbeidsforholdet. 

Ansettelsesform og årsak til sluttdato 
Ansettelsesform blir fra 2021 obligato-
risk å oppgi på ordinære og maritime 
arbeidsforhold. Ansettelsesform kan 
være fast eller midlertidig. 

Årsak til sluttdato skal du oppgi når du 
setter en sluttdato på et arbeidsfor-
hold. Det vil være en kodeliste med 
forhåndsdefinerte årsaker som du skal 
bruke. 

Les mer om de nye opplysningene på 
arbeidsforhold i artikkelen nedenfor. 

 

Pensjonsinnretning 
Arbeidsgivere i privat sektor som er 
omfattet av lov om obligatorisk  
tjenestepensjon (OTP), skal fra 2021 
oppgi hvilken pensjonsinnretning  
bedriften har inngått avtale om  
pensjonssparing med.  

Det er pensjonsinnretningens organi-
sasjonsnummer du skal oppgi i  
a-meldingen. 

Les mer om pensjonsinnretning og 
obligatorisk tjenestepensjon i  
artikkelen på side 3 i nyhetsbrevet. 

Utleggstrekk skatt 
Det er foreslått at enkelte utleggs-
trekk skal rapporteres i a-meldingen 
fra og med 2021. Dette gjelder  
utleggstrekk som i dag blir nedlagt av 
skatteoppkreveren overfor arbeids-
givere som har plikt til å ha skatte-
trekkskonto. 

Du skal gi opplysninger om hvor mye 
du har trukket i utleggstrekk på den 
enkelte inntektsmottaker og hvor mye 
du skal betale i utleggstrekk. 

Les mer om utleggstrekk på side 3 og 
4 i nyhetsbrevet. 

Ansettelsesform 
Fra 2021 må du oppgi ansettelsesform 
for alle ordinære og maritime arbeids-
forhold. Ansettelsesform kan være 
fast eller midlertidig. Det angir hvilken 
tilknytning arbeidstaker har i ansettel-
sesforholdet. Ansettelsesformen står 
som oftest i arbeidsavtalen til den 
ansatte. 

Fast ansettelse 
En fast ansettelse betyr at arbeidsfor-
holdet er løpende og tidsubegrenset. 
For at en fast stilling skal opphøre, så 
må reglene om opphør av arbeidsfor-
hold følges. Ansettelser skal som  
hovedregel være faste for å skape 
stabile og forutsigbare rammebeting-
elser for begge parter i et arbeids-
forhold. 

Midlertidig ansettelse 
Er arbeidsforholdet midlertidig, så er 
arbeidsforholdet avtalt for en bestemt 
tidsperiode eller for et bestemt ar-
beid, og skal være avtalt i kontrakten. 

Typiske stillinger der det ansettes  
midlertidig er: 

 Sesongarbeid 

 Ekstrahjelp 

 Prosjektarbeid 

 Vikariater  

 Åremålsstilling 

 

Årsak til sluttdato når du avslutter et 
arbeidsforhold 
Fra 2021 skal du oppgi årsak til slutt-
dato når du setter en sluttdato på et 
arbeidsforhold. Et arbeidsforhold av-
sluttes normalt ikke av seg selv, men 
ved at enten arbeidsgiver eller  
arbeidstaker sier opp.  

I a-meldingen kan det også være 
andre grunner enn oppsigelse som 
gjør at du setter en sluttdato på et 
arbeidsforhold.  

Du kan velge mellom følgende alterna-
tiver som årsak til sluttdato:  

 Arbeidstaker har sagt opp selv  

 Arbeidsgiver har sagt opp  
arbeidstaker  

 Kontrakt, engasjement eller 
vikariat er utløpt  

 Arbeidsforholdet skulle aldri 
vært rapportert  

 Endring i organisasjonsstruktur 
eller byttet jobb internt  

 Byttet lønnssystem eller  
regnskapsfører  

 
Sluttdato = årsak til sluttdato 
Fra 2021 må du oppgi årsak til slutt-
dato for alle ordinære og maritime 
arbeidsforhold når du avslutter et  
arbeidsforhold og oppgir en sluttdato.  

Ansettelsesform og årsak til sluttdato på arbeidsforhold 
Her får du en kort innføring i de nye opplysningene på arbeidsforhold som skal oppgis fra 2021. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/ordinart-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/maritimt-arbeidsforhold/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding-bestill-avstemmingsinformasjon/
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Hvis det blir vedtatt, trer endringen i 

kraft fra 1.1.2021. Da skal arbeids-

givere i privat sektor fra og med januar 

2021 oppgi i a-meldingen hvem de har 

avtale om pensjonssparing med. De 

skal ikke oppgi eventuelle agenter eller 

andre som har formidlet avtalen.  

Oppgi organisasjonsnummer 

Det er pensjonsinnretningens organi-

sasjonsnummer du skal oppgi i  

a-meldingen. Det er mulig å oppgi flere  

organisasjonsnummer hvis arbeidsgi-

ver har avtaler med flere pensjonsinn-

retninger. Har arbeidsgiver avtale med 

en utenlandsk pensjonsinnretning, 

oppgir du ID'en til denne, eksempelvis 

TIN (tax identification number). 

Slutt på dobbeltrapportering 

Arbeidsgivere oppgir i dag inntekts- og 

arbeidsforholdsopplysninger til pen-

sjonsinnretninger gjennom lønns-

systemer eller ulike portalløsninger. 

Dette danner grunnlaget for arbeidsta-

keres pensjonssparing. Opplysningene 

som rapporteres til pensjonsinnret-

ningen er tilsvarende de arbeidsgiver 

rapporterer i a-meldingen.  

 

Når arbeidsgiver til neste år oppgir 

pensjonsinnretning i a-meldingen, vil 

Skatteetaten og NAV dele opplysninger 

med pensjonsinnretningene arbeidsgi-

ver oppgir at de har avtale med. Pen-

sjonsinnretningene får da informasjon 

om inntekts- og arbeidsforhold som 

arbeidsgiver har oppgitt i a-meldingen. 

Dette betyr at dagens dobbeltrappor-

tering på sikt vil kunne bortfalle. Kvali-

teten på opplysninger vil trolig også bli 

bedre når de bare rapporteres én gang 

ett sted.  

Fra pilot til å gjelde alle i løpet av 

2021 

Delingsløsningen fra Skatteetaten og 

NAV til pensjonsinnretningene skal 

prøves ut i et begrenset omfang fra 

januar 2021, med mål om utvidelse i 

løpet av 2021. Les mer om utredning-

en om obligatorisk tjenestepensjon på 

regjeringen.no. 

Pensjonsinnretning og obligatorisk tjenestepensjon 
I statsbudsjettet for 2021 er det lagt frem forslag om at arbeidsgivere i privat sektor omfattet av lov om 
obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal oppgi pensjonsinnretning i a-meldingen. 

Det er i den forbindelse foreslått at 

enkelte utleggstrekk skal oppgis i  

a-meldingen fra og med 2021. Dette 

gjelder utleggstrekk som i dag blir ned-

lagt av skatteoppkreveren overfor ar-

beidsgivere som har plikt til å ha 

skattetrekkskonto.  

 

Utleggstrekk for inntektsmottaker 

I a-meldingen skal du gi opplysninger 

om hvor mye du har trukket i utleggs-

trekk på den enkelte inntektsmottaker. 

Du skal gi opplysninger om utleggs-

trekk i a-meldingen hver måned du har 

foretatt et trekk. 

 

Sum utleggstrekk å betale 

I tillegg til at du skal oppgi utleggstrekk 

per inntektsmottaker, skal du også 

oppgi sum av gjennomført utleggstrekk 

som en egen opplysning i a-meldingen. 

Beløpet skal være lik det som er truk-

ket og oppgitt for alle inntektsmotta-

kerne og virksomheter i den aktuelle  

a-meldingen.  

Kontonummer på tilbakemeldingen 

Det vil komme kontonummer og en 

KID på tilbakemeldingen A03 fra 2021 

for betaling av utleggstrekk, tilsvaren-

de slik det er for forskuddstrekk,  

arbeidsgiveravgift og finansskatt på 

lønn. Betalingsfristene blir som i dag 

delt på seks terminer, med frist per 15. 

i måned etter terminslutt. 

Unntak fra rapportering i a-meldingen 

Utleggstrekk nedlagt i utbetalinger til 

selvstendig næringsdrivende eller 

andre ytelser det ikke skal foretas for-

skuddstrekk i, skal ikke rapporteres i  

a-meldingen. Det samme gjelder tilsva-

rende for private arbeidsgivere og vel-

dedige eller allmennyttige institusjoner 

eller organisasjoner som omfattes av 

forenklet oppgjørsordning, jf. a-

opplysningsforskriften § 3-1 annet 

ledd.  Utleggstrekk nedlagt til dekning 

av enkelte krav er også unntatt fra rap-

portering i a-meldingen. Dette gjelder 

for eksempel krav på merverdiavgift, 

særavgifter, toll, petroleumsskatt mv.  

På neste side finner du mer informa-

sjon om hvordan utleggstrekk håndte-

res i en overgangsfase for 5. og 6.  

termin 2020. 

Utleggstrekk i a-meldingen 
Skatteoppkreverne blir en del av Skatteetaten fra 1. november 2020. Det betyr at det blir én felles skatte-
oppkrever for hele landet.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utredning-om-obligatorisk-tjenestepensjon-otp/id2678240/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utredning-om-obligatorisk-tjenestepensjon-otp/id2678240/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utredning-om-obligatorisk-tjenestepensjon-otp/id2678240/
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-06-24-857/§3-1
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-06-24-857/§3-1
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-06-24-857/§3-1
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For å gjøre dette enklest mulig vil vi 

sørge for at hver opplysningspliktig 

kun får tilsendt én samlet, forhånds-

utfylt oppgjørsliste for 5. og 6. termin. 

Av systemmessige grunner sendes 

forhåndsutfylt oppgjørsliste for 5. ter-

min fra Skatteetaten noen dager sene-

re enn vanlig, 3. eller 4. november. 

 

En konto for betaling 

Innbetaling foretas samlet til ny skatte-

oppkrevers konto, ikke splittet på flere 

kommuner som tidligere. Nytt bank-

kontonummer for innbetaling vil stå på 

oppgjørslisten dere får tilsendt for 5. 

termin. Vi vil også legge ut informasjon 

om nytt bankkontonummer ca. 1. no-

vember 2020 på www.skatteetaten.no  

Én oppgjørsliste per termin 

Opplysningspliktig skal sende kun én 

oppgjørsliste for hver termin. Adressen 

den skal sendes til er: 

Skatteetaten, skatteinnkreving 

Postboks 9200 Grønland, 

0134 Oslo 

 

Oppgjørslisten kan kun sendes inn på 

papir for disse to terminene. Betaler 

du utleggstrekk før 1.november (for 

eksempel i forbindelse med lønns-

kjøring) må betalingen gjøres til  

kommunal skatteoppkrevers bank-

konto som i dag. 

 

 

Utleggstrekk i a-meldingen 

Når utleggstrekket fra 2021 skal oppgis 

i a-meldingen, vil det ikke lenger bli 

sendt ut forhåndsutfylte oppgjørs-

lister. Skatteetaten er i kontakt med 

leverandørene av lønns- og personal-

systemer for at disse skal kunne  

tilpasse sine systemer til endringene.  

Utleggstrekk for 5. og 6. termin 2020 – én oppgjørsliste  
Dagens løsning med en oppgjørsliste til hver enkelt kommunale skatteoppkrever erstattes med én felles 
oppgjørsliste for alle utleggstrekk på skattekrav fra hver opplysningspliktig fra 1. november 2020. 

Nye kontroller på ny informasjon i a-meldingen 
Når vi endrer a-meldingen, må vi også kontrollere de nye opplysningene. Her får du en oversikt over feil-
meldinger som innføres fra 2021. Vær oppmerksom på at det kan komme endringer eller flere kontroller. 

Ny skatteoppkrever fra 1.11.2020 

Skatteetaten – skatteinnkreving 

 

Organisasjonsnummer 924 616 733 

Nummer og alvorlighetsgrad Navn på feilmelding Hva kontrollerer vi 

F291 (MAGNET_EDAG-291)

Øyeblikkelig 

Det mangler opplysning-

er om arbeidsforholdet. 

Dersom du har rapportert et ordinært eller maritimt arbeidsfor-

hold, må du oppgi alle obligatoriske opplysninger på arbeidsfor-

holdet, inkludert ansettelsesform. 

F292 (MAGNET_EDAG-292) 

Avvisning 

Ugyldig verdi. Du skal ikke oppgi opplysninger om pensjonsinnretning før 2021. 

F293 (MAGNET_EDAG-293) 

Avvisning 

Ugyldig verdi. Du skal ikke oppgi opplysninger om utleggstrekk skatt før 2021. 

F294 (MAGNET_EDAG-294) 

Øyeblikkelig 

Feil i utleggstrekk. Sum oppgitt utleggstrekk å betale for opplysningspliktig skal være 

lik sum utleggstrekk på inntektsmottakere. 

F295 (MAGNET_EDAG-295) 

Øyeblikkelig 

Rapportert utleggstrekk 

å betale er feil. 

Utleggstrekk oppgitt å betale for en måned kan ikke være et  

negativt beløp. 

F296 (MAGNET_EDAG-296) 

Øyeblikkelig 

Utleggstrekk for inn-

tektsmottaker er feil. 

Utleggstrekk for inntektsmottaker for en måned kan ikke være et 

positivt beløp. 

F297 (MAGNET_EDAG-297) 

Øyeblikkelig 

Det mangler opplysning-

er om arbeidsforholdet. 

Hvis sluttdato på arbeidsforholdet er fylt ut, må årsak til sluttdato 

fylles ut. 

https://www.skatteetaten.no/person/
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Tiltak i koronasituasjonen 

Tiltakspakker i forbindelse med  
koronasituasjonen 
Skatteetaten har samlet informasjon 
om de ulike tiltakspakkene på en egen 
side. Her får du oppdatert informasjon 
om de ulike tiltakene som er iverksatt 
https://www.skatteetaten.no/
tiltakspakker/ 

 
Skattlegging av ansatte  
Skatteetaten har avklart den skatte-
messige håndteringen av enkelte for-

hold som skyldes koronakrisen. Dette 
gjelder for eksempel skattefritak for 
nødvendige naturalytelser som mottas 
som følge av koronasituasjonen,  
firmabil under permittering - skatte-
plikt, trekkplikt og rapporteringsplikt 
og enkelte utenlandsrelaterte  
spørsmål.  
 
Du kan lese mer her https://
www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
#skattlegging-av-ansatte  

Betalingsutsettelse ved likviditets-
problemer  
Næringsdrivende, selskap og privat-
personer som opplever økonomiske 
problemer som følge av korona-
situasjonen, kan søke om utsatt  
betaling av de fleste skatte- og  
avgiftskrav.  
 
Les mer om vilkårene her https://
www.skatteetaten.no/skjema/
betalingsutsettelse/  

Regjeringen har innført tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.  

Vi minner om at du i a-meldinger for oktober 2020 og framover må 
bruke virksomhetsnummer / underenhet når du rapporterer  
arbeidsforhold. 

A-meldinger med arbeidsforhold  

direkte på juridisk organisasjons-

nummer blir avvist fra oktober 2020. 

En avvist a-melding er det samme som 

at den ikke er levert, og du risikerer å 

få tvangsmulkt. 

Ny feilmelding «Ugyldig identifikator 

for virksomheten» 

Fra oktober 2020 innfører vi en ny  

forretningsregel, Ugyldig identifikator 

for virksomheten (F290). Feilmeldingen 

er på nivå avvisning. 

Avvist a-melding uten virksomhets-
nummer / underenhet 

Feil inntekt blir avvist fra 2021 

Sender du en a-melding med en 

inntekt som er feil eller ugyldig får 

du i dag feilmelding F200 Inntekten 

er ugyldig. Denne feilen er av typen 

øyeblikkelig. 

Vi endrer alvorlighetsgrad på  

denne feilen til avvisning fra 2021. 

Den nye avvisningsregel vil få  

nummer F298. Vi anbefaler deg å 

ha gode rutiner og rette opp med 

en gang hvis du får F200. Da slipper 

du å få meldingen avvist når vi 

strammer inn kontrollen neste år. 

Følg med på skatteetaten.no/ameldingen  

Her legger vi ut informasjon om endringer som kommer, og  

oppdaterer veiledningen ved nyttår 2020. 

SLUTTBRUKERSYSTEMPORTALEN FLYTTER TIL ÅPENT OMRÅDE PÅ ALTINN 

26. oktober vil dagens SBS-portal for a-ordningen, som krever innlogging for tilgang, bli flyttet til et åpent 

område på Altinn. Adressen til den nye nettsiden vil bli www.altinndigital.no/datasystemer  

All informasjon som er nyttig for sluttbrukersystemene finner du også på ny side. Du kan også få varsel fra 

en RSS-leser når det publiseres noe nytt her.  

Driftsmeldinger finner du her www.altinndigital.no/driftsmeldinger/  

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#skattlegging-av-ansatte
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#skattlegging-av-ansatte
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#skattlegging-av-ansatte
https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/
https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/
https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/tvangsmulkt-for-a-meldingen-og-klage/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/ugyldig-identifikator-for-virksomheten-290/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/ugyldig-identifikator-for-virksomheten-290/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/denne-inntekten-er-rapportert-med-feil-opplysninger-og-er-ugyldig-200/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/denne-inntekten-er-rapportert-med-feil-opplysninger-og-er-ugyldig-200/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/denne-inntekten-er-rapportert-med-feil-opplysninger-og-er-ugyldig-200/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/denne-inntekten-er-rapportert-med-feil-opplysninger-og-er-ugyldig-200/
https://www.altinndigital.no/datasystemer
http://www.altinndigital.no/driftsmeldinger/
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Hvis arbeidstakeren er hjemme med 
«sykt barn dager», også kjent som 
omsorgspenger, skal du ikke oppgi 
dette fraværet som permisjon i  
a-meldingen. Dette gjelder selv om 
antall fraværsdager overstiger 14.  
 

Korona og fravær 
Som følge av koronaviruset har flere 
arbeidstakere hatt fravær med  
«sykt-barn-dager» i sammenhengende 
perioder på mer enn 14 dager. Heller 
ikke i disse tilfellene skal fraværet rap-
porteres som permisjon i a-meldingen.  
Er du usikker på når du skal oppgi  
permisjon, se veiledningen til a-
meldingen. 

Ikke krav på refusjon i permisjon 
Du har ikke krav på refusjon for en 
arbeidstaker som er i permisjon, fordi 
du bare kan få refundert dager med 
fravær arbeidstakeren skulle vært på 
jobb. Refusjon av omsorgspenger be-
handles nå automatisk i NAV, og opp-
lysninger fra Aa-registeret brukes i 
behandlingen. Et krav om utbetaling 
av refusjon av omsorgspenger for en 
periode hvor arbeidstakeren er regi-
strert med permisjon, vil derfor auto-
matisk bli avslått. 

 
 
 
 

Sørg for riktig a-melding og riktig  
informasjon ved krav om refusjon 
Det kan også føre til avslag på krav om 
refusjon for en periode det ikke er 
registrert et aktivt arbeidsforhold på 
den ansatte / arbeidsforholdet er  
avsluttet. Dette omfatter også tilfeller 
hvor arbeidstakeren har endret  
arbeidsgiver fra ett organisasjons-
nummer til et annet. Det er derfor 
viktig at du som arbeidsgiver oppgir 
riktig organisasjonsnummer, og even-
tuell arbeidsforholdsID, når du krever 
refusjon. Organisasjonsnummer og 
arbeidsforholdsID må også oppgis  
riktig i a-meldingen slik at det er kor-
rekte opplysninger i Aa-registeret. 

«Sykt barn dager» skal ikke oppgis som permisjon 
Vi ser at det er mange arbeidsgivere som fremdeles melder «sykt barn dager» som permisjon. 

VI ØNSKER DERE ALLE EN FIN HØST! 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permisjon/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permisjon/

