Arbeids- og sosialdepartementet
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0030 Oslo

Dato: 31.08.2021
Vår ref.: ARB/aal
Deres ref.: 21/2694

Forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til
opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)
Vi viser til deres høringsnotat av 9. juli 2021.
Finans Norge støtter departementets forslag om å etablere hjemmel for at Fellesordningen for AFP
kan få tilgang til opplysninger om arbeidsforhold fra Aa-registeret til bruk i arbeidet med
administrasjon av OU-samordningen. Finans Norge er også godt kjent med behovet, gjennom
deltakelse i styret i den private AFP-ordningen.
Vi støtter også presiseringen om at Fellesordningen gis tilgang til opplysninger fra registeret til bruk i
arbeidet med administrasjon av avtalefestet pensjon i privat sektor, sliterordningene og
Sluttvederlagsordningen, samt de enkelte språklige og tekniske justeringer som foreslås i forskriften.
De foreslåtte endringene er nødvendige for at Fellesordningen skal kunne ivareta de oppgaver den har
fra partssamarbeidet og tariffavtalene.
Det er ønskelig at forskriften kan tre i kraft snarlig etter høringen.
Merknad
Vi vil samtidig benytte anledningen til å vise til Finans Norges brev datert 29.03.2021 til
Finansdepartementet om at det også bør åpnes for at leverandører av offentlig tjenestepensjon kan
motta og benytte data fra a-ordningen. Brevet beskrev både antatte gevinster og inneholdt konkret
forslag til hjemmelsgrunnlag.
Vi minner også om at Finans Norge 02.02 2021 sendte brev til Arbeids- og sosialdepartementet som
viser gevinstene for yrkesskaderapportering. Utvidet tilgang til a-ordningen for forsikringsselskapene
vil kunne effektivisere håndteringen også av disse, samt andre produkter som f.eks.
personalforsikringer, gruppeliv etc.
Som det fremgår av pkt c i forskriften om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, er det allerede
åpnet for at leverandører av privat tjenestepensjon kan motta opplysninger fra a-ordningen. Det er
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som kjent, en løsning for utveksling av data under etablering (Ajourhold OTP med data fra ameldingen) som allerede benyttes av noen pensjonsleverandører og flere pensjonsleverandører
forventes å koble seg på innen årets utløp.
Vi ber derfor om at det snarlig fra myndighetene også tas initiativ til gjennomføring av ytterligere
utvidelser på tilgangssiden, slik at leverandørene kan benytte de samme dataene i flere
sammenhenger, og minner om at dette også omfatter lovpålagte og obligatoriske
forsikringsprodukter.

Med vennlig hilsen
Finans Norge
Runa Opdal Kerr
arbeidslivsdirektør
Runa Opdal Kerr
arbeidslivsdirektør
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