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Nyhetsbrev fra a-ordningen 

 

Færre arbeidsgivere sender  

a-melding med feil 
Kvaliteten på opplysningene i a-meldingen blir stadig bedre. Vi ser en  

markant nedgang i antall arbeidsgivere som har feil på nivå øyeblikkelig.   

August / september 2018 

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 

 

For juli 2015 er det nå 7.375  

opplysningspliktige som har åpne feil på 

nivå øyeblikkelig. Til sammenligning er det 

for juli 2018 kun 372 opplysningspliktige 

som har tilsvarende feil. Disse utgjør totalt 

0,2 prosent av alle opplysningspliktige som 

rapporterer i a-ordningen. 

Antall opplysningspliktige med alvorlige 

feil i a-meldingen er dermed redusert med 

95 prosent fra innføringsåret.  

Positiv utvikling 

Denne positive utviklingen er bra for alle 

som bruker opplysninger fra  a-ordningen. 

Av de som fortsatt gjør feil, er antall feil 

per opplysningspliktig mer stabilt og  

ligger i snitt på rundt 4,5 feil.   

Fortsatt fokus på god datakvalitet 

Likevel er det en vei å gå. Manglende  

rapportering av arbeidsforhold (F108)  

er fortsatt en utfordring. F108 utgjør  

alene 66,4 prosent av alle feil på nivå  

øyeblikkelig siden oppstarten i 2015.  

F108 oppstår ofte ved korreksjoner  

tilbake i tid, når man tar med opplysninger 

om nye arbeidsforhold ved korreksjon  

av inntekt. Feilen kan få konsekvenser 

både for arbeidsgiver og den ansatte.  

Alle feil på nivå øyeblikkelig må rettes.   

Blå graf viser antall feil i innføringsåret 2015, mens gul viser  

resultatet så langt i år. Tallene er hentet ut i september 2018.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding2/
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Når skal jeg rapportere et  

arbeidsforhold?   

Arbeidsforhold skal rapporteres  

senest samme rapporterings-

måned som arbeidsforholdet  

startet, med frist 5. i påfølgende 

måned. Dette fremgår av  

a-opplysningsforskriften § 2-1. 

Det vil si at et arbeidsforhold med 

startdato i januar, skal rapporteres 

i a-meldingen for januar innen  

rapporteringsfristen.  

Hva gjør jeg hvis den ansatte ikke 

får lønn en måned? 

Du må rapportere arbeids-

forholdet hver måned til og med 

den måneden den ansatte slutter. 

Dette må du gjøre også i måneder 

den ansatte ikke har fått utbetalt 

lønn.  

Må jeg melde vikarer inn og ut? 

Ja. Du må rapportere sluttdato for 

vikar, sesongarbeider og tilkal-

lingshjelp, selv om arbeidstakeren 

skal jobbe for deg ved en senere 

anledning. Hvis det ikke er avtalt 

arbeid de neste 30 dagene, bør du 

sette sluttdato. 

Dersom arbeidstakeren starter en 

ny arbeidsperiode på et senere 

tidspunkt, skal det rapporteres et 

nytt arbeidsforhold med ny start-

dato og ny arbeidsforholdsID.  

Hva skjer hvis jeg fortsetter å  

rapportere arbeidsforhold på en  

ansatt som har sluttet? 

Setter du ikke sluttdato for dine 

ansatte som faktisk har sluttet hos 

deg, så vil brukere av Aa-registeret 

(f.eks. NAV) gå ut fra at du fortsatt 

har et arbeidsgiveransvar. Arbeids-

giveransvaret innebærer plikter 

som følger av arbeidsmiljøloven og 

folketrygdloven, som for eksempel 

sykefraværsoppfølging.  

Du må derfor rapportere korrekt 

sluttdato på arbeidsforholdet når 

arbeidsplikten har opphørt, og det 

ikke lenger foreligger et arbeids-

giveransvar for personen.  

Gjør det noe at opplysningene i  

Aa-registeret er feil? 

Ja, manglende utmelding fra  

Aa-registeret kan føre til ulemper  

både for deg som arbeidsgiver og 

for den ansatte. NAV bruker  

Aa-registeret blant annet ved  

beregning av arbeidsrelaterte  

ytelser. Aa-registeret  

benyttes også av mange andre 

offentlige myndigheter. 

Hvor finner jeg mer informasjon? 

I veiledningen til a-meldingen kan 

du lese mer om innmelding og  

rapportering av  arbeidsforhold. 

Tema: Arbeidsforhold 

Opplysninger om arbeidsforhold er sentralt i a-meldingen, og det er på dette området de fleste gjør feil.  

Her får du svar på de mest vanlige spørsmålene.  

Personopplysninger skal 

være korrekte og  

oppdaterte  

I 2018 ble det innført en felles  

personvernlovgivning (GDPR) i 

hele EU/EØS. Den styrket den  

registrertes rettigheter på en  

rekke punkter. Personopplys-

ninger skal være korrekte og 

oppdaterte.  

Det innebærer at opplysnings-

pliktig straks må sørge for å 

rette eller slette personopplys-

ninger som er rapportert uriktig 

til blant annet a-ordningen. 

Har du glemt å avslutte  

arbeidsforhold i  

a-meldingen? 

Veldig mange arbeidsforhold  

bekreftes hver måned uten at 

det rapporteres lønn. Sjekk om 

dette gjelder deg.  

Skatteetaten sender i løpet av  

høsten brev til arbeidsgivere 

som har ansatte uten sluttdato 

og som ikke har mottatt lønn de 

siste 12 måneder. Disse arbeids-

giverne må rydde opp og  

avslutte gamle arbeidsforhold. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/opplysninger-om-arbeidsforhold-mangler-108/
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Har du flere underenheter og  

rapporterer ordinære eller  

maritime arbeidsforhold, må du 

bruke organisasjonsnummeret til  

underenheten.  

A-ordningen tillater ikke at du  

rapporterer arbeidsforhold med 

juridisk organisasjonsnummer på 

virksomhet hvis du har flere  

underenheter. Da får du  

feilmelding F252.  

Selv om du bare har én under-

enhet i dag, er det lurt å  

rapportere på underenhet allerede 

nå. Da unngår du framtidige  

problemer hvis du senere får flere 

virksomheter knyttet til samme 

juridiske organisasjonsnummer.  

Bruk organisasjonsnummeret til underenheten 

når du rapporterer arbeidsforhold  

På nivået virksomhet i a-meldingen, skal du oppgi organisasjonsnummeret for underenhet (virksomhet) 

selv om du bare har en underenhet. Ikke bruk juridisk organisasjonsnummer på underenhet. 

Finn ditt organisasjonsnummer 

Slå opp i Enhetsregisteret og finn ut hvilket org.nr du har på din virksomhet https://www.brreg.no/  

Vi opplever at arbeidsgiver eller regnskapsfører kontakter oss etter en korreksjon for å spørre, ble det riktig nå?  

Som regel kan du finne ut av dette selv: 

1) Sjekke tilbakemeldingen etter å ha sendt inn a-melding 

2) Bestill avstemmingsrapport via A06 for aktuelle perioder og sjekk om dette stemmer med det du  
forventer. Du kan også kontrollere opplysninger per person, både for inntekt og arbeidsforhold. 

Avstemming – du MÅ kontrollere at det du har sendt inn  
ble riktig 

Illustrasjon av juridisk organisasjonsnummer (opplysningspliktig) og  

organisasjonsnummer for virksomheter 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/inntektsmottaker-er-ikke-knyttet-til-virksomhetens-organisasjonsnummer-252/
https://www.brreg.no/
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Meldingen innføres fra slutten av 
oktober frem til desember 2018. 
Fra 1. januar 2019 godtar ikke NAV 
inntektsopplysninger på papir. Da 
er det bare digital inntektsmelding 
som gjelder. 

Når skal du som arbeidsgiver  
sende inntektsmeldingen? 

Inntektsmeldingen skal du sende 
når den ansatte skal ha foreldre-
permisjon, er sykmeldt eller er 
hjemme med sykt barn. Meldingen 
sender du fra eget lønns- og  
personalsystem eller fra altinn.no.  

 Hvis inntektsmeldingen  
gjelder foreldrepenger, skal 
du sende inntektsmeldingen 
inn tidligst fire uker før den 
ansatte starter foreldre-
permisjonen 

 Ved sykefravær skal du  
sende inn inntektsmeldingen 
så snart den ansatte har søkt 
om sykepenger fra NAV 

Har du ansatte som skal ha  
foreldrepermisjon i 2019? 

Da må du sende inntektsopplys-
ninger digitalt. Det betyr at du ikke 
lenger kan sende inn dagens papir-
skjema. Du må vente til tidligst 4. 
desember 2018. Det er fire uker før 
første mulige permisjonsstart for 
en som skal ha foreldrepenger fra 
januar 2019.   

Hør med din leverandør av lønns- 
og personalsystem om når ditt  
system blir oppgradert. Tjenesten 
på altinn.no kommer i slutten av 
oktober. 

Følg med på nav.no/

inntektsmelding  

Dette må du gjøre når NAV innfører digital  

inntektsmelding 

NAV digitaliserer og forenkler. Nå står skjemaet for inntektsopplysninger for tur. Bunker med papir-
skjemaer som sendes i posten mellom arbeidsgivere og NAV skal byttes ut med en digital inntektsmelding. 

Viktige datoer for digital 

inntektsmelding: 

 Fra september 2018 skal 

du ikke lenger sende  

dagens papirskjema for 

foreldrepenger når den 

ansatte starter foreldre-

permisjonen i 2019.  

 Fra slutten av oktober 

2018 kan du sende  

digital inntektsmelding 

for sykepenger, foreldre-

penger, svangerskaps-

penger og stønad ved 

barns sykdom som  

gjelder 2018, eller du kan 

fortsette med dagens 

papirskjema. 

 Fra 4. desember 2018 

skal du sende digital  

inntektsmelding for  

oreldrepenger når den 

ansatte starter foreldre-

permisjonen i 2019. 

 Fra 1. januar 2019 kan du 

bare sende digital  

inntektsmelding for  

sykepenger, foreldre-

penger, svangerskaps-

penger og stønad ved 

barns sykdom.  

http://altinn.no
http://altinn.no
http://nav.no/inntektsmelding
http://nav.no/inntektsmelding
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For å unngå tvangsmulkt bør du 
passe på dette: 

1. Lever hver måned 
Har du ansatte og har levert  
a-melding for en måned uten å 
avslutte arbeidsforholdet, må du 
også levere a-melding måneden 
etter. Dette gjelder også for  
måneder du ikke betaler lønn til 
dine ansatte.  

2. Sett sluttdato 
Det er først når du har oppgitt 
sluttdato på arbeidsforholdet, og 
sluttdato er passert, at du ikke skal 
rapportere opplysningene om  
arbeidsforholdet lenger. 

Hvis du skal utbetale feriepenger 

til en person som har sluttet, bør 
du ikke ta med opplysninger om 
arbeidsforhold. 

3. Ikke ta med opplysninger om 
arbeidsforhold når du retter lønn 
Skal du korrigere lønn rapportert 
for en tidligere periode, trenger du 
ikke å ta med opplysninger om 
arbeidsforhold. Vi ser at det opp-
står mange nye feil når opplys-
ninger om arbeidsforhold blir tatt 
med ved retting av lønn.  

4. Les tilbakemeldingen 
Husk alltid å lese tilbakemeldingen 
du får når du har sendt inn en a-
melding. Her får du informasjon 
om feil som må rettes. 

Her finner du informasjon om  
hvordan rette den enkelte  
feilmelding.   

5. Ikke oppgi flere arbeidsforhold 
for en ansatt som bare har ett 
Dette kan oppstå når du  
rapporterer ett arbeidsforhold 
med ulike arbeidsforholdsID'er. 
Det kan også oppstå når du sender 
a-melding fra flere systemer. Hvis 
du korrigerer lønn eller andre  
beløp ved å bruke A01, samtidig 
som du bruker et lønnssystem til å 
rapportere arbeidsforhold, skal du 
ikke rapportere opplysninger om 
arbeidsforhold fra A01. 

 

Enkle grep for å unngå tvangsmulkt  

Hver måned får nærmere 3 000 opplysningspliktige betinget vedtak om tvangsmulkt fordi de ikke  

leverer a-melding eller de leverer a-melding med feil som ikke rettes.   

Sørg for at du har riktig lenke til veiledningen 
A-ordningen fikk nye nettsider i mars. Har du ikke oppdatert de gamle lenkene, bør du gjøre det nå. 

Til nå har vi videresendt alle som fortsatt bruker de gamle lenkene til de nye nettsidene, men  

denne funksjonen skrur vi snart av.  

Ta derfor en sjekk og se om du har noen lenker som bør oppdateres. Se også over at bokmerker og 

snarveier viser til den nye siden. De gamle informasjonssidene i Altinn er ikke lenger i bruk. Dette er 

nettadressen du skal lenke til nå:  

 

    www.skatteetaten.no/a-meldingen   
 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/

