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1. Om denne brukerveiledningen 
Denne brukerveiledningen beskriver NAVs web-oppslagstjeneste mot Aa-registeret for 
samarbeidspartnere. Tjenesten kan benyttes av ansatte i de offentlige virksomheter som har søkt om 
og fått innvilget tilgang til Aa-registeret.  
 
Løsningen kan bare benyttes av saksbehandlere som har fått delegert rettigheten «Tilgang til Aa-
registeret – WebOppslag» i Altinn av sin arbeidsgiver. Her finner du nærmere beskrivelse av 
tjenesten og hvordan arbeidsgiver kan delegere rettigheten. 
 
Har du fått tildelt rettigheten logger du deg på tjenesten som privatperson gjennom ID-porten 
(sikkerhetsnivå 4) via denne lenken; https://aa-registeret.nav.no/ 
 

2. Godkjenne bruksvilkår 
Når du har logget deg på løsningen via ID-porten og valgt hvilken organisasjon du representerer, må 

du godkjenne bruksvilkårene for tjenesten. 

 

  

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://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://aa-registeret.nav.no/
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3. Søk i Aa-registeret 
Når du har godkjent bruksvilkårene kommer du til søkesiden. 

 

 

Hva vil du søke på? 
Velg om du vil søke opp arbeidsforhold på et «Arbeidssted» eller for en «Arbeidstaker». 
 
Oppgi ORGNR/FNR/DNR for «Arbeidssted», eller FNR/DNR for «Arbeidstaker».  
 
Merk at for arbeidssted er det organisasjonsnummer for en virksomhets underenhet som skal 
oppgis. Underenhet kan man finne ved å slå opp i Enhetsregisteret: 
https://w2.brreg.no/enhet/sok/index.jsp 
 
Filtrering av søkeresultatet 
For å begrense søkeresultatet ditt til arbeidsforhold du har tjenstlig behov for å se, får du tre valg for 

filtrering av søket. Du må gjøre aktive valg for alle tre filtre før du søker.  

- Rapporteringsordning 

o A-ordningen: arbeidsforhold rapportert til Aa-registeret etter at a-ordningen 

trådte i kraft 1.1.2015 

o Før a-ordningen: arbeidsforhold rapportert til Aa-registeret før 1.1.2015  

 

https://w2.brreg.no/enhet/sok/index.jsp
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- Arbeidsforholdsstatus 
o Aktivt: arbeidsforhold som er aktive på søketidspunktet. Dvs at startdatoen er 

dagens dato eller tilbake i tid, og sluttdatoen er enten ikke oppgitt, oppgitt som 
dagens dato eller en dato frem i tid. 

o Fremtidig: arbeidsforhold som er registrert med en startdato frem i tid 
o Avsluttet: arbeidsforhold som er registrert med en sluttdato som er passert 

 
- Arbeidsforholdstype: 

o Ordinært: arbeidsforhold der arbeidstaker arbeider på land, og ikke på fartøy 
eller flytende innretning 

o Maritimt: arbeidsforhold der arbeidstaker arbeider til sjøs - på fartøy eller 
flyttbare innretninger 

o Frilanser m.m.: Enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn 
eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende 

o Forenklet oppgjørsordning: arbeidsforhold der arbeidsgiver er en privatperson 
eller en veldedig/allmennyttig organisasjon, og der arbeidstakers inntekt ikke 
overstiger et visst beløp 

 
Valgene du gjør vil lagres for alle dine søk så lenge du forblir innlogget. Du kan når som helst endre 
filtrene. 

 

4. Dataminimering (Datavelgeren) 
I tillegg til filtreringen beskrevet i kapittel 3, må du oppgi hvilke dataelementer du har behov for å se 
på arbeidsforholdene du søker opp. Din arbeidsgiver oppga i søknaden om tilgang hvilke 
opplysninger som var nødvendige ut fra formålet før tilgangen ble innvilget. Du har ikke lovlig tilgang 
til å gjøre oppslag i registeret på dataelementer utover dette. Dersom du er usikker på hvilke 
dataelementer din virksomhet har fått innvilget tilgang til, ta kontakt med din leder før du gjør 
oppslag. Velg så kun de dataelementene du trenger i din oppgaveløsing. Valgene du gjør lagres og 
gjenbrukes for alle dine søk så lenge du er innlogget. Du kan når som helst endre dine valg ved å 
klikke på «Datavalg»-fanen øverst til høyre i skjermbildet. 
 
Dersom du opplever at din virksomhet ikke har lovlig tilgang til alle de dataelementer du har behov 
for, så ta kontakt med din leder om dette. Hvis det er behov for flere dataelementer enn det som det 
opprinnelig ble meldt om, så må det søkes om utvidet tilgang til flere. Du kan ikke gjøre lovlig oppslag 
på disse dataelementene før din virksomhet har fått innvilget søknaden. 
 
Noen dataelementer er forhåndsvalgt, som «Arbeidstaker» og «Arbeidssted». Dette er 
dataelementer som alltid presenteres og som du ikke kan velge bort.  
 
Trenger du mer informasjon om hva de ulike dataelementene representerer, klikk på «?» i 
hjelpemenyen øverst til høyre i skjermbildet. 
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5. Søkeresultat ved søk på «Arbeidssted» 
Ved søk på arbeidssted vil du få en treffliste som viser ansatte i virksomheten. 
 
Listen vil inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og offentlige identifikator, i tillegg til 
startdato, sluttdato, stillingsprosent og yrke for arbeidsforholdet. 
 
Klikk på navnet på arbeidstakeren for å få flere detaljer om arbeidsforholdet. 
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6. Søkeresultat ved søk på «Arbeidstaker»  
Ved søk på arbeidstaker vil du da få en treffliste som viser arbeidstakerens arbeidsforhold.  
 
Listen vil inneholde opplysninger om arbeidsgivers navn og offentlige identifikator, i tillegg til 
startdato, sluttdato, stillingsprosent og yrke for arbeidsforholdet. 
 
Klikk på arbeidsgivers navn for å få flere detaljer om arbeidsforholdet. 
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7. Detaljer om arbeidsforholdet 
Når du klikker på navnet på et arbeidssted eller en arbeidstaker i trefflisten, får du presentert 
detaljene om arbeidsforholdet. Merk at det kun presenteres innhold i de datafeltene du har bedt om 
å få se i fanen «Datavalg». De andre feltene vil være uten innhold. Du kan når som helst endre dine 
valg ved å klikke på «Datavalg»-fanen øverst til høyre i skjermbildet, men husk at du ikke skal velge 
flere eller andre dataelementer enn det din arbeidsgiver har meldt som nødvendige å ha tilgang til 
for å dekke formålet med tilgangen. Erfarer du at det er behov for å se flere eller andre 
dataelementer enn det som du har lovlig tilgang til, så ta det opp med din leder. 
 
Trenger du mer informasjon om hva de ulike dataelementene representerer, klikk på «?» i 
hjelpemenyen helt til høyre i skjermbildet. 
 

 

 
Fra detaljbildet kan du også slå opp informasjon om permisjon/permittering, antall timer for 
timelønn, arbeid i utlandet og historikk. 
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7.1  Permisjoner/permitteringer 
Her vises informasjon om en person er/har vært i permisjon eller permittering; med startdato, 
sluttdato, type permisjon/permittering og permisjon-/permitteringsprosent.  
 
Følgende permisjonstyper kan rapporteres til Aa-registeret: 

o Permisjon med foreldrepenger 
o Permisjon ved militærtjeneste 
o Utdanningspermisjon 
o Velferdspermisjon (omfatter alle typer permisjoner som ikke er en av de over) 

 
For permittering finnes det bare en type; Permittering.  
 
 

 

7.2 Antall timer med timelønn 
Har arbeidstakeren fått utbetalt timelønn, vil antall timer for timelønn vises her. Dette er antall 
utbetalte timer som rapporteres sammen med kontantytelsen «timelønn» i forbindelse med 
utbetaling av lønn i a-meldingen. 
 
Kolonnen «Rapporteringsmåned» viser hvilken rapporteringsmåned timene er rapportert i a-
meldingen av opplysningspliktig. «Opptjeningsperiode» viser i hvilken periode timene er jobbet, og 
«Antall timer» angir antall rapporterte timer. 
 
Merk følgende: 

• Opptjeningsperiode er ikke obligatorisk å rapportere av opplysningspliktig i a-meldingen. 
Dersom feltet er tomt, er ikke opptjeningsperiode oppgitt av opplysningspliktig. 

• Overtid inngår ikke i antallet timer som presenteres i Aa-registeret. 
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7.3 Arbeid i utlandet 
Hvis arbeidstakeren har jobbet og opptjent lønn i utlandet, vil det vises her. 
 
Kolonnen «Rapporteringsmåned» viser hvilken periode opplysningspliktig har rapportert 
opplysningene. «Opptjeningsperiode» viser i hvilken periode arbeidstakeren har vært i utlandet, og 
«Land» angir hvilket land arbeidstakeren har opptjent sin lønn i.  
 
Merk at opptjeningsperiode er ikke obligatorisk å rapportere av opplysningspliktig i a-meldingen. 
Dersom feltet er tomt, er ikke opptjeningsperiode oppgitt.  

 

 
 

7.4 Historikk 
Her vises opplysninger som tidligere har vært gjeldende for arbeidforholdet. Stillingsprosenten kan 
f.eks. endre seg i løpet av arbeidsforholdet, se skjermbildet nedenfor. Kolonnen 
«Rapporteringsmåneder» viser for hvilken måned(er) opplysningene ble rapportert i a-meldingen. 
 
Merk at det kan være avvik mellom første rapporteringsperiode for ansettelsesdetaljer i historikken 
og startdato for ansettelsesperioden. Et vanlig eksempel på dette er når et arbeidsforhold med 
startdato 1.1.2021 rapporteres første gang i rapporteringsperioden for februar 2021. I slike og 
lignende tilfeller må man tolke at arbeidsforholdsdetaljene som er rapportert i første 
rapporteringsperiode (her februar 2021) også gjelder tilbake til arbeidsforholdets startdato (her 
1.1.2021). 
 
Det finnes også tilfeller hvor arbeidsforholdet rapporteres i forkant av oppstart/startdato. F.eks. at 
arbeidsforholdet som starter 1.1.2021 rapporteres første gang i rapporteringsperioden for desember 
2020. Da vil første rapporteringsperiode i historikken for ansettelsesdetaljene være desember 2020. 
Men siden arbeidsforholdet starter 1.1.2021, vil ikke arbeidsforholdsdetaljene gjelde før i januar 
2021. 
 
Funksjonalitet:  

- Noen arbeidsforhold kan inneholde mye historikk. Du kan velge hvor mange linjer med 
historikk som presenteres på hver side (10, 25 eller 50 linjer) 

- Bruk pilene til å bla i historikken  
- Du kan velge hvilke kolonner som presenteres, se skjermbildet nedenfor 
- Når mange kolonner er valgt må du skrolle sideveis for å se alle opplysningene 
- Merk at du kun får presentert historikk på dataelementer du har valgt i datavelgeren. 

Det kan medføre at det presenteres historikk uten synlige endringer.  
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8. Annen funksjonalitet 

8.1 Hjelpetekster 
For å få en nærmere beskrivelse av de enkelte dataelementene i Aa-registeret, kan du klikke på «?» i 

høyremenyen. Da vil du få opp en hjelpemeny hvor du kan klikke på de enkelte dataelementene som 

finnes i Aa-registeret  

 

 

  

8.2 Varsler på arbeidsforholdet 
For noen arbeidsforhold kan det dukke opp et varsel. Det skjer i de tilfellene hvor NAV har foretatt en 
behandling av arbeidsforholdet i Aa-registeret. 
 
Følgende varsler kan dukke opp: 

• Arbeidsgiver har ikke bekreftet arbeidsforholdet. NAV har satt sluttdato til siste dato i den 
kalendermåneden arbeidsgiveren sist bekreftet arbeidsforholdet. 

• Arbeidsgiver har gått konkurs. NAV har satt sluttdato lik konkursåpningsdato i 
Konkursregisteret. 

• Arbeidsgiver har ikke bekreftet permisjonen/permitteringen. NAV har satt sluttdato til siste 
dato i den kalendermåneden arbeidsgiveren sist bekreftet opplysningen. 

• ArbeidsforholdID er endret av arbeidsgiver. Arbeidsforholdet er tidligere rapportert med en 
annen ID.  
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• Permisjon-/permitteringID er endret av arbeidsgiver. Den er tidligere rapportert med en 
annen ID.  

• NAV har opprettet eller endret arbeidsforholdet. 

• Sluttdato satt av NAV. Arbeidsforholdet er ikke bekreftet gjennom a-ordningen. Sluttdato er 
satt til 31.12.2014. (Gjelder arbeidsforhold som var rapportert til Aa-registeret før a-
ordningen ble innført 1.1.2015. Arbeidsforhold som ikke ble bekreftet gjennom a-ordningen 
ble satt til opphørt.) 

 
Eksempel på visning av varsel: 

 
 
 

8.3 Tolkning av arbeidstid i Aa-registeret 
Aa-registeret presenterer informasjon om avtalt arbeidstid som «Stillingsprosent» og «Timer/uke» 
(antall timer som en full stilling tilsvarer). I tillegg presenteres antall utbetalte timer som rapporteres 
sammen med kontantytelsen «timelønn» i forbindelse med utbetaling av lønn i a-meldingen. 
 
For mer informasjon om tolkning av arbeidstid i Aa-registeret, se vår Github-side. 
 

8.4 Brukerstøtte 
Dersom du har spørsmål til bruken av Aa-registeret, kan du sjekke om du finner svar på dine 
spørsmål ved å slå opp vår FAQ på GitHub. 
  
Dersom du ikke finner svar der, kan du sende spørsmål til oss via NAVs brukerstøtte-løsning som du 
finner beskrevet på denne siden.  

https://navikt.github.io/aareg/domene/tolkning-av-arbeidstid.html
https://navikt.github.io/aareg/faq/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilgang-til-arbeidsgiver-og-arbeidstakerregisteret-aa-registeret/brukerstotte-for-samarbeidspartnere

