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Brukerguide for delegering av Altinn-rettighet til NAVs web-
oppslagsløsning til Aa-registeret for samarbeidspartnere.  
 
Når virksomheten har søkt om, og fått innvilget søknad om tilgang til Aa-registeret (med web-
oppslag), kan du som er hovedadministrator eller har rettigheten Tilgangsstyrer i Altinn, delegere 
Altinn-rettigheten «Tilgang til Aa-registeret for samarbeidspartnere – WebOppslag».  
 
Hovedadministrator i Altinn kan gi rettigheten til seg selv og/eller andre. Rollene fra Enhetsregisteret 
som har Hovedadministrator automatisk er Daglig leder, Styreleder, Innehaver og Bestyrende reder. I 
tillegg kan brukere som har rollen Tilgangsstyring OG har fått delegert tjenesterettigheten, delegere 
rettigheten videre til andre brukere. 
 
Denne rettigheten gir tilgang til å benytte tjenesten «Web-oppslag i Aa-registeret for 
samarbeidspartnere», som er beskrevet på denne siden: https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-
og-skjemaer/aa-registeret-og-a-meldingen/web-oppslag-i-aa-registeret 
 
NB! Altinn-rettigheten «Innsyn i Aa-registeret for arbeidsgivere» kan ikke benyttes til tjenesten 
«Web-oppslags til Aa-registeret for samarbeidspartnere»! Den gir tilgang til å slå opp virksomhetens 
egne ansatte gjennom tjenesten som er beskrevet her: https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsforhold/ 
 
 

Hvordan delegere Altinn-rettigheten «Tilgang til Aa-registeret for samarbeidspartnere – 

WebOppslag»? 

Logg inn i Altinn og velg riktig aktør; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/aa-registeret-og-a-meldingen/tilgang-til-aa-registret_kap
https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/aa-registeret-og-a-meldingen/web-oppslag-i-aa-registeret
https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/aa-registeret-og-a-meldingen/web-oppslag-i-aa-registeret
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsforhold/


Sist oppdatert 18.01.2022                                                                    Side 2. 
 

Gå til Profil – og velg Andre med rettigheter til virksomheten; 

 

Her kan du søke opp personer eller virksomheter som allerede har rettigheter, eller du kan velge 

Legg til ny person eller virksomhet. 

 

Har du valgt «Legge til ny person eller virksomhet», må du oppgi Fødselsnummer/brukernavn og 

Etternavn, og deretter klikke «Neste»; 
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Klikk på Gi tilgang til enkelttjenester;

 

 

Søk etter rettigheten og velg Tilgang til Aa-registeret for samarbeidspartnere – WebOppslag ved å 

klikke på det blå +-tegnet; 
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Klikk Neste når korrekt rettighet er markert i grønt i dette skjermbilde; 

 

 

Klikk Gi rettigheter for å ferdigstille delegeringen; 
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Hvis du får en rød side som dette, skyldes det at du ikke har tilstrekkelige tilganger til å delegere 

rettigheten, eller at virksomheten ikke har fått innvilget søknad om tilgang til Aa-registeret for web-

oppslag hos NAV. For å søke, eller sjekke om søknad er innvilget, kan du logge på NAVs søknadsportal 

som er beskrevet på denne siden: https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/aa-

registeret-og-a-meldingen/tilgang-til-aa-registret_kap 

 

 

Pålogging 

De som har fått delegert rettigheten kan foreta oppslag i Aa-registeret gjennom tjenesten som du 
finner her: https://aa-registeret.nav.no/ 
 
For å logge på tjenesten benyttes ID-porten hos Difi med sikkerhetsnivå 4. 
 
 

https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/aa-registeret-og-a-meldingen/tilgang-til-aa-registret_kap
https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/aa-registeret-og-a-meldingen/tilgang-til-aa-registret_kap
https://aa-registeret.nav.no/
https://eid.difi.no/nb/id-porten/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id

