
Forenkle hvordan arbeidsgivere gir opplysninger  

til  NAV, Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå 
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Ca 200.000 Små 

Under 20 ansatte 

33% av alle ansatte 

Ca 5.000 Store 

100 + ansatte 

43% av alle ansatte 

Ca 15.000 Mellomstore 

20-99 ansatte:  

24% av alle ansatte  

ca 220 000 utbetaler lønn / ytelser 

Arbeidsgivere 

i utlandet 

2 700 

ca 4 mill inntektsmottakere  

ca 120 mill årlige utbetalinger 



29.10.2013 



SSB 

NAV 

Lover  

regelverk 

Arbeids- 

giver   

Skatte- 

etaten 
Inntekts- 

mottaker   

Statistikk 

Skatt 

Trygd 

Lønn ut fra arbeidsavtale   Lønns- 

prosess 



Målet for A-ordningen er å samkjøre myndighetenes krav til å gi opplysninger om 

inntektsmottakere, ansettelses- og lønnsforhold med mer, slik at de opplysnings-

pliktige kan følge opp disse kravene så enkelt som mulig. 

 

Dette skal gi betydelige effektiviseringsgevinster for arbeidsgiverne, legge grunnlaget 

for en mer effektiv forvaltning og på sikt større forvaltningsreformer. 

29.10.2013 

Samfunnsmål 

A-ordingen skal gjøre det 

mindre ressurskrevende 

å gi pliktige opplysninger 

til myndighetene om 

inntektsmottakere, deres 

ansettelses- og 

inntektsforhold med mer 

Effektmål 1 
A-ordningen skal bidra til 

økt effektivitet og bedre 

oppgaveløsning i de tre 

etatene. 

 

Effektmål 2 
A-ordningen skal legge 

grunnlag for bedre 

tjenester fra det offentlige 

overfor inntektsmottakere 

og opplysningspliktige. 

Effektmål 3 
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Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver  

Hovedleveranser 

• Harmonisert regelverk 

• Utformingen, herunder systemløsning 

• Innføringen av ny ordning eksternt og internt 

• Drift og forvaltning første år 

Harmonisering av begreper - felles datagrunnlag  

• Samordning av lønnsbegreper   

• Avsluttet rapportering pr. lønnsperiode 

• Samordnet endring av rutiner og systemer 

• Sammenhengende prosess lønnsystem - ordning 

29.10.2013 
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Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver  

Hovedleveranser 

• Harmonisert regelverk 

• Utformingen, herunder systemløsning 

• Innføringen av ny ordning eksternt og internt 

• Drift og forvaltning første år 

Harmonisering av begreper - felles datagrunnlag  

• Samordning av lønnsbegreper   

• Avsluttet rapportering pr. lønnsperiode 

• Samordnet endring av rutiner og systemer 

• Sammenhengende prosess lønnsystem - ordning 

29.10.2013 

Stor kompleksitet på 

avgiversiden 
a-meldingen 

Tilsvarende stor 

kompleksitet hos 

mottakere 



Strukturmodell 
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EDAG-prosjektet - styring / forankring  

Ekstern kvalitetssikring 

Ekstern kvalitetssikring 

Skattedirektøren 

SKD Prosjekteier 

EDAG Hovedprosjekt 

FIN Kontaktforum 

FIN, AD, NHD, FAD 

EDAG Styringsgruppe 
(BRREG, DIFI, NAV, 

SKD, SSB) 

AD FIN 

Etatsledermøtet 

= Leveranseansvar 

= Rapportering 

Regelverks 

utvikling 
Løsning Innføring Forvaltning 

EDAG fagråd 

NHD 

Plan/ 

oppfølging 

NAV 

Mottak 

SSB 

Mottak 
SKD Mottak 

NAV 

Styringsgrp 

SKD 

Styringsgrp 

SSB 

Styringsgrp 
Brreg 

Strategi 

29.10.2013 
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2004 
LSA blir 
født 

 
2010 
Offentlig 
rapport om 
ny ordning: 
EDAG  -  

Forstudie 

Offentlig  

 
2011 
Offentlig 
høring 

Ordningen 
med forslag  

til egen lov 

 

Forprosjekt 
med KS2 

 

 

  

 

 

 

 
  
2012 
Vedtak i 
Stortinget 
 
EDAG  

Hoved-
prosjekt 

 
 
 

2015 
Iverksettelse 
av ny ordning 
 
Første 
driftsår 

Utvikling av nye ordninger tar tid  ..... 



Eierne 

Styret Kunder 

Bank / 

kreditt 

Leverandører 

Stat & 

Kommune 
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Ansatte 

Produkter/prosesser/teknologi 

Media 

Omdømme 

Konkurrenter 

Nærings-

drivende 

Myndigheter 


