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TILSKUDD TIL EKSPERTBISTAND

40 dager gammel…



Arbeidsgiverne og arbeidstakerne i førersetet

Arbeidstakeren 
og 

arbeidsgiveren 
har en 

utfordring

Arbeidsgiveren, 
arbeidstakeren og 
NAV blir enige om 
at ekspertbistand 
er hensiktsmessig

Arbeidsgiveren 
bestiller eksperten



Hva er ekspertbistand?

Ekspertbistand

Helsevesenets
oppgaver

BHT

Andre 
bedriftsinterne tiltak 

eller offentlige 
støtteordninger

Arbeidsmarkeds
-tiltak



Hvem er eksperten?
- Eksperten har en godkjent utdanning eller autorisasjon
- I tillegg bør eksperten ha kompetanse på et eller flere av 

følgende områder:
• kompetanse på relasjonen mellom arbeidstakere og 

arbeidsgiveren, arbeidstakeren og kolleger og/eller 
arbeidstakeren og arbeidsoppgavene

• Tilretteleggingskompetanse
• Kompetanse på vanskelige og diffuse 

fraværsrelaterte problemstillinger
• Kompetanse på endring i arbeidslivet 
• God kjennskap til det offentlige og private 

hjelpeapparatet



Ekspertens rolle

Eksperten

ArbeidstakerenArbeidsgiveren



 Eksperten fakturerer arbeidsgiver
 Arbeidsgiveren krever utgiftene refundert fra NAV
 NAV dekker opp til et maksbeløp

Tilskuddet



 Eksperten skal levere en rapport til arbeidsgiveren og 
arbeidstakeren
– Med kopi til NAV

 Et viktig dokument
– Tiltak bør også inn i oppfølgingsplanen

Rapporten



Mer informasjon

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/tilskudd-til-ekspertbistand


IA-AVTALEN  

Hva kan dere forvente av NAV…
og rollen til NAV Arbeidslivssenter



IA gjelder for hele arbeidslivet
...og er et oppdrag for hele NAV
…og alle skal få!



I utviklingen av innholdet i ny IA-avtale 
utforskes mulighetene som ligger i digitalisering

Funksjonaliteter og konsepter for IA

IA gir virksomheter tilgang til statistikk om eget sykefravær, 
sammenligningsmuligheter, se på kostnader av sykefravær og få prognoser 

om fremtidig sykefravær og forslag til videre aktiviteter

Oversikt og 
statistikk

Sammenlign
ing

Kostnads-
kalkulator

Nudging Selv-
diagnostiser

ing

Proaktivtet Kurstilbud Dialog og 
oppfølging



Ambisjon: Gjøre det enklere for arbeidsgivere å skaffe og beholde 
medarbeidere

Redusert sykefravær og flere som står i arbeid (IA)Digitalisere og forenkle tiltaksområdet, og gjøre 
det enkelt for arbeidsgivere å inkludere

Samlet og helhetlig tjenestetilbudFlere i jobb gjennom økt inkludering 

TAG - Digitale tjenester til arbeidsgivere 





Inngang fra NAV.no for samarbeidspartnere



Inngang fra NAV.no for samarbeidspartnere



Tjenester basert på behov

Tilgjengelig informasjon og tjenester for alle

NAV.no

Webinar

Målrettet informasjon og tjenester

Bransjer

Virksomheter

Målrettet prosessuelt arbeid 
(NAV Arbeidslivssenter tjenesteportefølje)

Behovsbasert Tidsavgrenset



Gjøre virksomhetene i stand til å 
videreføre IA-arbeidet på egenhånd

Fasilitere prosessarbeidet i 
virksomhetene

Prosessuell støtte

Målsettinger

Tiltak

Prøve

Evaluere

Forankre arbeidet

Foto: Colourbox



Roller og ansvar knyttet til IA-oppdraget i NAV

NAV Arbeidslivssenter:
• Prosessuell støtte (systemnivå) ut fra 

virksomheters behov
• Hovedansvar for det forebyggende 

arbeidsmiljøarbeidet 

Hovedfokus / rolle

NAV kontor:
• Brukeroppfølging og informasjon/veiledning ut 

fra enkeltpersoners behov
• Hovedansvar for individuell 

sykefraværsoppfølging

Flere i arbeid 

Mål for NAV

Bedre brukermøter

Pålitelig forvaltning

Redusert sykefravær

Mål for IA-avtalen

Redusert frafall



Tilbud tilpasset virksomhetens kompetansenivå

Nybegynner –
Google

Avansert 
nybegynner-
Direkte henvendelse til NAV 
Fysisk eller digitalt

Grunnleggende 
kompetanse –
Ulike kunnskapskilder 
Arbeidsmiljøportal
Webinar / Podcast
Temahefter på Idébanken.org
Virkemidler på Nav.no
Lover og regler på Atil
Forskning på STAMI

Erfaren -
Systemrettet arbeid

Ekspert-
Suksesshistorier på 
Idébanken.org

Kan i stor grad løses digitalt

Målrettet 
prosessuelt  

arbeid: 
Redusere 

«gapet» mellom 
dagens situasjon 

og ønsket 
situasjon

Dokumentert 
utvikling av 

god eller 
lovende 
praksis: 

En anbefalt 
måte å 

arbeide på



Tilskudd til Ekspertbistand IA-tjenester fra NAV

Oppsummering

Ekspertbistand

Helsevesenets 
oppgaver

BHT

Andre 
bedriftsinterne 

tiltak eller 
offentlige 

støtteordninger

Arbeidsmarkeds-
tiltak
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