
Lovvedtak 31
(2019–2020)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)
I Stortingets møte 13. desember 2019 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i folketrygdloven

I
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgen-
de endringer:

§ 24-4 skal lyde:
§ 24-4 Kontroll av arbeidsgivere mv.

Skattekontoret skal føre kontroll med at arbeidsgive-
re og andre sender meldinger og beregner arbeidsgiver-
avgift i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt. Ar-
beidsgiveren plikter på anmodning å gi fullstendige
opplysninger om forhold som kontrollmyndighetene
finner er av betydning for fastsettelsen av avgiften og av-
giftsgrunnlaget etter skatteforvaltningsloven.

Skattekontoret eller den offentlige myndighet som
har fullmakt fra skattekontoret, kan foreta bokettersyn
hos dem som plikter å beregne og betale arbeidsgiverav-
gift og kan herunder kreve fremlagt arbeidsgiverens
regnskap med bilag, kontrakter, korrespondanse eller
andre dokumenter av betydning for kontrollen. Med
dokumenter menes også elektronisk lagrede dokumen-

ter. Pliktene gjelder også elektroniske programmer og
programsystemer. Også Riksrevisjonen kan foreta slike
ettersyn og kreve fremlagt dokumenter som nevnt.

Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan
skattekontoret foreta kopiering til datalagringsmedium
for senere gjennomgang hos arbeidsgiver eller skatte-
kontoret. Departementet kan i forskrift fastsette be-
grensninger for hvilke metoder for kopiering skattekon-
toret kan benytte.

§ 25-1 tredje ledd skal lyde:
Trygdens organer, Skattedirektoratet, Statistisk sen-

tralbyrå og skattekontoret har adgang til opplysninger
fra registrene. Kommunen har adgang til opplysninger fra
registrene ved tvangsfullbyrdelse av kommunale krav et-
ter reglene for skatt.

II
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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