
 

Pb. 9202, Grønland 
0134 Oslo 

E-POST post@delta.no 
WEB  www.delta.no 

FAKS 85 02 85 39 
 

BANKGIRO 8200.01.77551 
ORG.NR.  970 217 215 

 

YS 
Ørnulf Kastet 
 
Deres ref: ØK Vår ref: emb - 201501119 Oslo, 5. august 2015 

 

SVAR PÅ HØRING – INNRAPPORTERING AV 
FAGFORENINGSKONTINGENT 

Delta viser til høring fra Finansdepartementet oversendt fra YS. Delta vil komme med følgende 
kommentarer til høringen: 
 
Delta er enig i målene om å forenkle innrapporting av fradrag for ligning og redusere antall feil i 
rapportering. Delta er også prinsippielt enig i at det skal være mulig å være organisert i en 
fagforening uten at dette skal være kjent for arbeidsgiver. 
 
Vi er likevel betenkt over Finansdepartementets forslag til at rapportering av 
fagforeningskontingent kun skal skje gjennom fagforeningene. Delta frykter at det kan bli enda 
flere feil knyttet til en slik ordning særlig knyttet til trekk som utføres fra arbeidsgiver.  
Pålegg om at fagforeninger må innrapportere direkte til ligningsmyndighetene om medlemmer som 
betaler sin kontingent direkte til fagforeningen har vi ingen problemer med. 
 
Det er trekkinstansen/arbeidsgiver som i dag vet hvor mye som skal trekkes. Der det ikke er trekk 
av full kontingent, vil trekket også være basert på den enkeltes til en hver tid gjeldende 
stillingsstørrelse og lønn. Siden arbeidsgiver uansett for mange arbeidstakere vil fortsette å trekke 
kontingent og dette i stor grad er automatisert vil en slik innrapporting til ligningsmyndighetene 
ikke være noen ekstra belastning for trekkinstansen.  
 
Det er i dag en del feil i trekkrapportene fra arbeidsgiver til fagforeningene. Beløp som overføres er 
ikke alltid knyttet til den enkelte arbeidstaker. I beste fall vil det kreve mye manuelt arbeid å koble 
dette sammen. Arbeidet er tidkrevende. Feil i informasjon som er oversendt fagforeningene vil 
dermed kunne bli videresendt ligningsmyndighetene.  Arbeidsgivere har i dag automatisert 
innrapportering til ligningsmyndighetene, mens samme automatisering ikke alltid er gjeldene for i 
trekklister til fagforeningen. Trekklister vil derfor fortsatt kreve manuell håndtering og det blir 
utfordrende å rekke å rapportere videre til ligningsmyndighetene i tide. 
 
Delta stiller også spørsmål om tilstrekkelig mange fagforeninger i dag har IT-systemer til å 
håndtere en slik vidererapportering. Dersom systemet skal være i gang fra og med inntektsåret 
2016, vil det være svært kort tid for mange for å oppgradere sine systemer til å håndtere endringen. 
 
Delta vil derfor anbefale at man fortsetter med en ordning der fagforeningene selv rapporterer om 
trekk fra medlemmer som betaler kontingent direkte til forbundet, mens arbeidsgiver rapporterer 
trekk som denne gjøre automatisk ved lønnskjøring. 
 
Med vennlig hilsen 
Delta 
 
Else Marie Brodshaug (sign) 
spesialrådgiver 
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