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NAV er kjent med at Rådsforordningene 1408/71 og 574/72 vil bli erstattet med nye forordninger i
løpet av 1. halvår 2010. Konkret ikrafttredelsesdato for EU-landene er foreløpig ikke kjent.
Tidspunktet for når de nye forordningene blir innlemmet i EØS-avtalen er også uavklart.

Gjennomføringen av nye forordningene vil medføre et betydelig arbeid for NAV. Dette knytter seg i
særlig grad til det generelle påbudet om elektronisk utveksling av trygdedata mellom medlemslandene,
men også til endringer som gjøres på enkelte av stønadsområdene og i reglene for hvilken lovgivning
en person skal være omfattet av.

Overgang fra papirbasert informasjonsutveksling til elektronisk utveksling innebærer at de nåværende
E-blankettene erstattes av mer enn 300 strukturerte elektroniske dokumenter. Disse meldingene skal
utveksles via nasjonale access points og en sentral europeisk server. Overgangen til elektronisk
meldingsutveksling forutsetter et meget omfattende systemutviklingsarbeid i NAV. Det er av
avgjørende betydning at NAVs IKT-systemer på alle berørte områder tilrettelegges for sending og
mottak av elektroniske meldinger på en slik måte at NAV i sin dokumenthåndtering og saksbehandling
effektivt kan høste de ressursmessige og kvalitetsmessige gevinster som ligger i denne reformen til
beste for brukerne. I denne sammenheng må også etatens standardbrev og informasjonsmateriell
gjennomgås og endres.

Gjennomføringen av de nye forordningene stiller også krav til omfattende kompetansehevingstiltak.
Dette gjelder både i forhold til overgangen til elektronisk meldingsutvesling og anvendelsen av
endrede materielle bestemmelser i forordningene.

For at NAV skal kunne gjennomføre endringene, er det avgjørende at det meget omfattende
planleggings- og utviklingsarbeidet fram mot ikrafttredelsen igangsettes straks. NAV har imidlertid
ikke mottatt noen formelle signaler fra departementet om innføringen av endrede regler og den videre
framdrift i arbeidet fram mot ikrafttreden av forordningene. Vi sikter her både til departementets syn
på de materielle endringene som innføres og til informasjon om departementets syn og holdninger til
håndteringen av perioden fra ikrafttreden av forordningene for EUs medlemsland og til innlemmelsen



av forordningene i EØS-avtalen. Forordning 883/3004 tar høyde for at det kan oppstå en
overgangsperiode der EFTA-landene fortsatt anvender 1408/71 mens EU-landene seg imellom
anvender 883/2004. Den generelle driftssituasjonen i NAV blant annet knyttet til utviklingen av
arbeidsledigheten og behovet for restansenedbygging, gjør at det nå er av stor betydning at
departement så raskt som mulig gir en avklaring på de spørsmålene som er tatt i brevet her. Vi stiller
gjerne til et møte for å diskutere dette nærmere.

Endringer og videreutvikling av systemer for gjennomføring av den elektroniske
meldingsutvekslingen vil, sammen med informasjons- og kompetansetiltakene, være meget
ressurskrevende. NAV har derfor meldt inn arbeid med elektronisk meldingsutveksling til store
satsninger i 2010. I tillegg til dette vil det være behov for ressurser til en omfattende
opplæringsvirksomhet og gjennomgang av standardbrev og annet informasjonsmateriell, herunder
NAVs internettsider. Det er av avgjørende betydning for en vellykket gjennomføring at departementet
tar høyde for dette i budsjettet for det kommende år. Vi viser for øvrig til vårt brev med innspill til
Revidert nasjonalbudsjett for en nærmere redegjørelse for budsjettbehovene.

Me n ' hilsen

Tor Sag e
Arbeids- g velferdsdirektør

Hilde Olsen
Direktør


