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LOV 1997-02-28 NR 19: LOV OM FOLKETRYGD (FOLKETRYGDLOVEN) 

 
Link til Lovdata (Folketrygdloven) 

 

§ 25-1. Arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret  

       Den som er arbeidsgiver eller oppdragsgiver, plikter å registrere seg i arbeidsgiverregisteret. Slik 
registrering skal skje innen fredag i uken etter at vedkommende har tatt en person i sin tjeneste (§ 1-8) 
eller gitt en person et oppdrag (§ 1-9). Melding om registrering kan sendes enten til Arbeids- og 
velferdsetaten i arbeidsgiverens kontorkommune eller direkte til Enhetsregisteret.  

       Den som er arbeidsgiver, plikter å sende melding til arbeidstakerregisteret om inntak av en 
arbeidstaker og om opphør av et arbeidsforhold innen fredag i uken etter. Plikten til å sende melding 
gjelder bare dersom det er meningen at arbeidsforholdet skal vare i minst sju dager og det trolig vil 
innebære gjennomsnittlig minst fire timers arbeid pr. uke. Meldingen skal sendes dit Arbeids- og 
velferdsdirektoratet bestemmer.  

       Trygdens organer, Skattedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, kommunekasserere og 
kemnerkontorer har adgang til opplysninger fra registrene.  

       Departementet gir forskrifter om arbeidsgiver- og arbeidstakerregistrene. Det kan bestemmes at 
arbeidsgiveren skal gi andre meldinger og opplysninger enn nevnt i første og andre ledd. 
Departementet kan fravike bestemmelsene i første og andre ledd for bestemte grupper av 
arbeidsgivere og arbeidstakere. Departementet kan også bestemme at andre offentlige myndigheter 
enn nevnt i tredje ledd og private personer kan få opplysninger fra registrene uten hinder av 
taushetsplikten i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7.  

Endret ved lover 27 nov 1998 nr. 69, 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 
631).  

 

§ 25-2. Arbeidsgiverens plikt til å føre statistikk over sykefravær, utarbeide oppfølgingsplan og 
gjennomføre dialogmøte  

       En arbeidsgiver plikter å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom.  

       En arbeidsgiver plikter å utarbeide en oppfølgingsplan og gjennomføre et dialogmøte etter 
arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje og fjerde ledd. Etter krav fra Arbeids- og velferdsetaten skal 
arbeidsgiveren utlevere oppfølgingsplan som eventuelt er revidert etter dialogmøte.  

Endret ved lover 30 april 2003 nr. 27 (i kraft 30 april 2003 iflg. res. 30 april 2003 nr. 517), 17 juni 2005 
nr. 62 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609), 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 
16 juni 2006 nr. 631), 23 feb 2007 nr. 10 (i kraft 1 mars 2007). 
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§ 25-3. Gebyr og tvangsmulkt  

       En arbeidsgiver som ikke oppfyller forpliktelsen etter § 25-1 andre ledd til å gi melding om inntak av 
arbeidstakere eller opphør av arbeidsforhold, kan ilegges gebyr, tvangsmulkt eller begge deler.  

       Gebyr kan ilegges når melding ikke er gitt innen den frist som er fastsatt i forskrift. Gebyret skal utgjøre et 
halvt rettsgebyr for hver melding som ikke er sendt. Ilagt gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.  

       Tvangsmulkt kan ilegges etter at det er sendt purring og gitt en ny frist for å sende meldingen. Det må 
samtidig gis varsel om at tvangsmulkt vil løpe dersom den nye fristen ikke overholdes. Mulkten skal utgjøre seks 
promille av grunnbeløpet i folketrygden for hver dag etter utløpet av den nye fristen for hver melding som ikke 
er sendt.  

       Ilagt gebyr eller tvangsmulkt kan motregnes i en arbeidsgivers krav etter § 22-3 på refusjon av ytelser etter 
kapitlene 8, 9 og 14.  

       Bestemmelsene i første til fjerde ledd gjelder tilsvarende når en arbeidsgiver ikke oppfyller sine forpliktelser 
etter § 25-2.  

       Departementet gir forskrifter om tvangsmulkt og gebyr. Det kan gis regler om forholdet mellom bruken av 
gebyr og tvangsmulkt i det enkelte tilfellet og særskilte regler om fastsetting av gebyr og tvangsmulkt i 
forbindelse med årskontrollen. Det kan videre gis regler om ettergivelse av ilagt tvangsmulkt eller gebyr.  

Endret ved lover 23 juni 2000 nr. 55 (i kraft 1 juli 2000 med virkning for meldepliktige arbeidsforhold som tar til eller opphører tidligst 
nevnte dato), 23 feb 2007 nr. 10 (i kraft 1 mars 2007), 16 jan 2009 nr. 5 (se dens VIII, i kraft 1 jan 2009).  
 


