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Leder	  

Vel	  overstått	  påske,	  vi	  er	  
godt	  i	  gang	  med	  april	  og	  
denne	  månedens	  nyhetsbrev	  
ser	  på	  A-‐melding	  for	  
sesongarbeidere,	  daglige	  
ledere	  og	  andre	  som	  ikke	  
mottar	  lønn	  månedlig.	  

	  

Er	  det	  nødvendig	  å	  sende	  a-‐
melding	  på	  personer	  som	  av	  
ulike	  grunner	  ikke	  mottar	  
lønn	  månedlig	  gjennom	  året?	  
Hva	  med	  daglig	  leder	  i	  
selskap,	  men	  hvor	  det	  ikke	  
tas	  ut	  løpende	  lønnsytelser?	  
Eller	  hva	  med	  
holdingselskaper,	  og	  
selskaper	  uten	  aktivitet?	  

	  

  A-melding for sesongarbeidere og andre som arbeider periodevis 
  Her er det åpent for to  måter å rapportere på: 

 
1) Melde inn og ut i samsvar med sesongen. Dette fører til at man må melde 
personene ut når de slutter og inn når de starter. Det stiller krav til at man er 
oppdatert med informasjonen og rapporterer riktige datoer raskt etter start, og 
slutt av arbeidsforholdene.  Det er da nye arbeidsavtaler hver gang. 

2) Siste alternativ er å ikke melde de inn og ut fordi de ville komme og arbeide i 
sesongen, og være tilbake i neste sesong. Da kan man velge å ha de ansatt med 
en løpende arbeidsavtale. Opplysninger om arbeidsforhold rapporteres hver 
måned, mens inntekter rapporteres for de periodene de faktisk betales. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
      A- melding	  for	  daglig	  leder	  i	  holdingselskap,	  selskap	  uten	  aktivitet,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  og	  styremedlemmer	  
	  
     Er man ansatt som daglig leder i et selskap og det foreligger en  
     arbeidskontrakt, avtale om godtgjørelse som daglig leder etc., da er det   
    et ordinært arbeidsforhold som skal rapporteres hver måned.  Foreligger  
    det ikke noen avtale eller liknende, men hvor daglig leder ikke er noe  
    annet enn et styremedlem som utfører enkelte praktiske oppgaver i  
    forlengelsen av sitt styreverv og dette ikke godtgjøres spesifikt, skal det  
    kun rapporteres når det utbetales styrehonorar etc. 

    Styremedlemmer er ikke ordinære ansatte. Disse skal rapporteres som  
    frilanser, oppdragstaker, honorar personer med mer.  Her er det  
    begrenset hvilke arbeidsforholdsopplysninger som er pliktige. Disse skal ikke 
    rapporteres månedlig, kun når det faktisk utbetaler ytelser. 
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