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Plan for implementering av forordning 883/2004 med gjennomføringsforordning

Det vises til brev fra Arbeids og inkluderingsdepartementet av 11. mai 2009, hvor det
etterspørres en plan med kostnadsoverslag for implementering av EU forordning 883/2004.

Arbeids og velferdsdirektoratet vil gjennomføre de faglige forberedelser til forordningen trer i
kraft 1. mars 2010. Videre planlegges det med en gradvis innfasing av fagområdene til EESSI
løsningen i løpet av 2011 og 2012 slik at alle fagområder er koblet til til EESSI løsningen
innen overgangsperiodens utløp 1. mars 2012.

Det er nedenfor satt opp tids- og kostnadsplan for innføring av EU forordning 883/2004. Det
er en rekke forbehold til kostnadsestimatene. Dette gjelder spesielt usikkerhet omkring totalt
omfang av de nye SED'ene. Omfanget av tilpasningene som må gjøres i den nasjonale delen
av kontaktpunktet er heller ikke gjort kjent fra EU sentralt. Arbeids- og velferdsdirektoratet
har således måttet gjøre en del forutsetninger ved estimeringen av aktivitetene som skal
gjennomføres i forbindelse med forordning 883/2004. De reelle kostnadene kan derfor avvike
fra budsjettet. Arbeids- og velferdsdirektoratet anslår usikkerhetsmarginen til å være 30 %.
Dette er likevel på nivå med det vi er kjent med er estimert i de øvrige nordiske landene.
Kostnadene i 2010 og 2011 er også inkludert i brev om budsjett 2010 oversendt AID 29. mai
2009, jfr avsnitt 7.1 prosjekter som det vurderes som nødvendig å videreføre i 2010.

Høst 2009:
Oppdatering av rundskriv, grensesnittrutiner, standardbrev
Oppdatering av all informasjon på www.nav.no og Navet
Kravspesifisering og utvikling av systemendringer
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Kartlegging av SED (elektroniske blanketter)
Overordnet design av løsning for elektronisk utveksling 4 mill

2.juni 2009



2010

2011

Opplæring i ny forordning og bruk av papir SED
Test og produksjonssetting av systemendringer for de materielle endringene i ny
forordning.

Tilpasninger av NAVs kontaktpunkt med EU/EØS land
Detaljert design og start av utvikling av løsning
Tilpasninger til journal/arkiv/oppgaveliste løsning
Tilpasninger av fagsystemer og fellesregistre

Videre utvikling av løsning
Videre arbeid med tilpasninger til journal/arkiv/oppgaveliste løsning
Videre arbeid med tilpasninger av fagsystemer og fellesregistre
Test og produksjonssetting av prioriterte fagområder
Opplæring av saksbehandlere

2012
Test og produksjonssetting av resten av løsningen
Opplæring av saksbehandlere

Kostnadene omfatter eksterne bistand med 1250; per time. Interne timer er ikke inkludert.

31 mill

33 mill

2 mill

Hovedaktivit imer Ekstern Intern Kostnad
Analyse/design 5300 2000 3300 2500000
Utvikling av SED komponent 15000 10000 5000 12500000
Tilpasninger av NAVs kontaktpunkt 7000 4500 2500 5625000
Tilpasninger i oppgaveliste, arbeidsflate 9700 3750 5950
og journal/arkiv 4687500
Tilpasninger fagsystemer og 26000 22750 3250
fellesregistre 28437500
Test 21000 3250 17750 4062500
Opplæring 2000 500 1500 625000
Reise/oppholds kostnader opplæring 1000000
Prosjektstyring 7850 7850 0 9812500
Faglige forberedelser til innføring av ny
EU forordning 3400 3400
Totalt: 97250 54600 42650 69250000



Arbeids- og velferdsdirektoratet understreker at det ovenstående estimatet kun omfatter NAVs
forvaltningsområder. Tilpasninger som må gjøres for SED som eies av Helsedirektoratet er
ikke inkludert i disse tallene. Estimatene omfatter utvikling av NAVs kontaktpunkt slik at det
kan motta SED via EESSI løsningen, samt en løsning for å videreformidle dette til
saksbehandler i aktuelt fagsystem. Det kan være mulig for Helsedirektoratet å benytte NAVs
mottak, og muligens også løsning for videreformidling av informasjon. Det kan også være
aktuelt at Helsedirektoratet deltar i prosjektet som NAV etablerer. Dette kan evt diskuteres
med Helse og omsorgsdepartementet for å få til en finansieringsdeling, eller et felles budsjett
framlegg fra de to departementene.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har tidligere tatt opp med departementet at etaten har
mangelfull systemstøtte på medlemskapsområdet. I forhold til elektronisk utveksling av
trygdeopplysninger (EESSI), medfører dette at SED'er på medlemskapsområdet må fylles ut
manuelt av saksbehandlere. NAV vil med andre ord ikke få realisert gevinsten av EESSI for
dette området før en ny medlemskapsløsning er utviklet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet orienterer gjerne departementet nærmere om innhold og
forutsetninger som er lagt inn i estimatene dersom det er ønskelig.

Av hensyn til videre planlegging er det viktig med snarlig tilbakemelding om når den nye
forordningen skal tas i bruk.
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