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HØRING - ENDRINGER I LIGNINGSLOVEN - HERUNDER OM 
FAGFORENINGSKONTIGENT  
 

 

Forslaget innebærer at innmeldingsplikten for fradragsberettiget fagforeningskontingent 

overføres fra arbeidsgiver til arbeidstakerorganisasjoner ved endring i ligningsloven  

§ 5-2 nr. 3 og § 5-9 bokstav j. 

 

NTL støtter ikke forslaget om lovendring.  

 

NTL anser at forslaget vil medføre en betydelig økning i administrative utgifter for 

fagforeninger. De administrative konsekvensene er kun overflatisk behandlet i høringsnotatet.  

 

Så langt NTL kan se innebærer forslaget få om noen reelle forenklinger for hverken 

arbeidsgiver, arbeidstaker eller fagforeninger, men forslaget vil innebære nye kilder til 

feilrapportering.  

 

Arbeidstaker må fremdeles kunne innrapportere fagforeningskontingent til ligningsetaten for å 

dekke de tilfeller hvor arbeidsgiver foretar trekk av fagforeningskontingent i lønn, men av 

forskjellige grunner ikke videresender trukket beløp til fagforeningen. Ved å la arbeidsgiver 

innrapportere trekket, vil arbeidstakers interesser bli i varetatt og ligningsetaten vil ha et mer 

korrekt utgangspunkt for beregning av fradrag.  

 

Forslaget innebærer endringer som må tilbakevises også på et prinsipielt grunnlag.  

  

Etter personopplysningsloven § 2–8 bokstav e anses fagforeningstilhørighet som en sensitiv 

personopplysning.  

 

Etter dagens ordning hvor arbeidsgiver trekker kontingent fra lønn, eller fagforeninger på eget 

initiativ gir melding om fradragsberettiget kontingent, må vilkårene for behandling etter 

personopplysningsloven § 8 og § 9 være anses som møtt. Det enkelte medlem er informert 

om ordningene og har eventuelt anledning til å reservere seg mot innrapportering.  
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Den nye lovteksten vil lyde «Det skal gis opplysninger til ligningsmyndighetene fra 

arbeidstakerorganisasjon som nevnt i skatteloven § 6-20 om fagforeningskontingent som gir 

arbeidstaker rett til fradrag etter nevnte bestemmelse» 

 

Etter dagens regelverk har medlemmer anledning til å holde sitt medlemskap skjult for 

arbeidsgiver, gjennom å betale kontingent direkte til sin fagforening og deretter føre dette opp 

på ligningen. Medlemmer har videre adgang til å holde opplysningen om medlemskap skjult 

for myndighetene gjennom ikke å innrapportere fradragsberettiget kontingent til Skatteetaten. 

Lovforslaget innebærer at fradragsberettiget fagforeningskontingent og derigjennom 

medlemskap blir gjenstand for lovpålagt innrapportering.  

 

Pålegget om å gi opplysninger om fradragsberettiget kontingent utfordrer 

personopplysningsloven § 9.  

 

Endringsforslaget til ligningsloven § 5-9 bokstav j, vil etter vårt syn ikke falle inn under 

unntaket i personopplysningsloven § 9 bokstav b som forutsetter at behandling skal være 

fastsatt i lov.  

 

Departementets begrunnelse for å endre loven er basert på leilighetsbetraktninger knyttet til 

manuell innrapportering for den enkelte og innføring av a-ordningen. Disse hensynene kan 

ikke sies å overstige personverninteressene til de medlemmer som måtte ønske å holde sitt 

medlemskap skjult. Selv om dette i praksis vil omfatte et mindretall, vil vi på et prinsipielt 

grunnlag motsette oss å bli pålagt å innrapportere medlemskap.  

 

NTL ber om at endringsforslaget til lov og forskrift forkastes og at dagens ordning for 

innrapportering videreføres og eventuelt innlemmes i a-ordningen.  
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