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Opplysningstyper fra Aa-registeret for beregning av OTP                                                                

Arbeidsforholdstyper Forklaring/kommentar 

Ordinære arbeidsforhold Beskrivelse av Ordinært arbeidsforhold 

Maritime arbeidsforhold Beskrivelse av Maritimt arbeidsforhold 

Frilanser, oppdragstaker, personer 
som mottar honorarer m.m. (fra 
1.1.2020) 

Beskrivelse av frilanser, oppdragstaker, personer som 
mottar honorarer m.m. 

  

Dataelement  

Arbeidsforhold Beskriver de statiske opplysningene i arbeidsforholdet. 

ArbeidsforholdID Identifikator for hvert arbeidsforhold en arbeidstaker har - 
angitt av opplysningspliktig 

ArbeidsforholdUUID Unik identifikator for hvert arbeidsforhold en arbeidstaker 
har - angitt av NAV 

Arbeidsforholdtype Angivelse av type arbeidsforhold: 
- Ordinært  
- Maritimt 
- Frilansere (fra 01.01.2020) 

Arbeidstaker eller frilanser Arbeidstakerens ID 
fødselsnummer eller D-nummer 

Arbeidssted  Lokal enhet hvor arbeidtakren jobber.  
Underenhet for organisasjon 
Person for personlig arbeidsgiver 

Opplysningspliktig Juridisk ansvarlig for arbeidsforholdet: 
Hovedenhet for organisasjon 
Person for personlig arbeidsgiver 

    

Ansettelsesperiode   

Startdato for arbeidsforholdet Dato for når arbeidsforholdet starter 

Sluttdato for arbeidsforholdet Dato for når arbeidsforholdet sluttet 

Sluttårsak Beskriver årsaken til at arbeidsforholdet er avsluttet: 
- Arbeidstaker har sagt opp selv 
- Arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker 
- Kontrakt, engasjement eller vikariat er utløpt 
- Arbeidsforholdet skulle aldri vært rapportert 
- Endring i organisasjonsstruktur eller byttet jobb internt 
- Byttet lønnssystem eller regnskapsfører 

Varsel Varsel når NAV har foretatt maskinelt opphør av 
arbeidsforholdet 

 

 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/ordinart-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/maritimt-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/frilanser-oppdragstaker-og-personer-som-mottar-honorarer/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/frilanser-oppdragstaker-og-personer-som-mottar-honorarer/
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Ansettelsdetaljer  Beskriver dataelementer i arbeidsforholdet som kan 
endres og dermed ha historikk. 

Type ansettelsesdetaljer Angivelse av type ansettelsesdetaljer: 
- Ordinært  
- Maritimt 
- Frilansere 

Arbeidstidsordning Beskriver hva som er avtalt om når på døgnet arbeidet 
skal utføres: 
- ikke skift 
- skiftarbeid – 36,6 t/u 
- arbeid offshore – 33,6 t/u 
- døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid – 35,5 t/u 
- helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 
t/u 

Ansettelsesform Beskriver om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig 

Yrkesbeskrivelse Beskriver hva arbeidstakeren jobber som. Styrk-koder 
benyttes, se http://www.ssb.no/a/yrke 

Antall timer pr uke som en full stilling 
tilsvarer 

Beskriver antall timer per uke som en full stilling tilsvarer 

Avtalt stillingsprosent Beskriver hva som er avtalt stillings% 

Dato for endring av stillingsprosent Dato for når stillingsprosenten sist er endret 

Dato for siste lønnsendring Dato for når arbeidstakeren sist fikk endret lønn 

    

Rapporteringsmåneder   

Startmåned for rapportering Startmåned for rapportering 

Sluttmåned for rapportering Sluttmåned for rapportering 

    

Permisjoner:   

PermisjonId Id for permisjonen 

Startdato for permisjonen Startdato for permisjonen 

Sluttdato for permisjonen Sluttdato for permisjonen 

Permisjonsprosent Størrelsen på permisjonen angitt i prosent 

Permisjonstype Permisjonstyper som finnes i dag: 
- Permisjon med foreldrepenger 
- Permisjon ved militærtjeneste 
- Utdanningspermisjon 
- Velferdspermisjon 

Permisjon varsel Varsel ved matching eller maskinell satt sluttdato 
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Permitteringer:   

PermitteringsId Id for permitteringen 

Startdato for permitteringen Startdato for permitteringen 

Sluttdato for permitteringen Sluttdato for permitteringen 

Permitteringsprosent Størrelsen på permitteringen angitt i prosent 

Permitteringstype Permitteringstyper som finnes i dag: 
- Permittering 

Permittering varsel Varsel ved matching eller maskinell satt sluttdato 

Antall timer for timelønnet   

Antall timer   

Startdato  Startdato for opptjeningsperioden 

Sluttdato Sluttdato for opptjeningsperioden 

Rapporteringsmåned Måneden opplysningene er rapportert, men behøver ikke 
være knyttet til opptjeningsperiode. 

    

ID-historikk for arbeidsforholdet   

Tidligere ID for arbeidsforholdet Tidligere arbeidsforholdID'er på grunn av matching 

    

Varsler for arbeidsforholdet En liste med varsler som forekommer på ulike entiteter i 
arbeidsforholdet. 

Varseltilhørighet Angir hva varselet er knyttet til: 
- arbeidsforhold 
- ansettelsesperiode 
- permisjon 
- permittering 

Varsel Varsel av aktuell entitet, se over 

    

Datoer   

Dato opprettet Dato for når arbeidsforholdet er registrert i Aa-registeret 

Dato sist bekreftet Dato for når arbeidsforholdet sist er bekreftet av 
arbeidsgiver? 

Dato sist endret Dato for når det sist er foretatt endringer i dataelementer 
i Aa-registeret 

 


