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sykmeldte må avklare utenlandsoppholdet med behandleren og arbeidsgiveren, samt at det ikke
forhindrer NAVs kontroll og oppfølging. Det antas at folketrygdloven § 8-9 tredje ledd fremdeles vil
kunne benyttes som hjemmel for slik søknad.

I mange tilfeller mottar NAV Arbeid og Ytelse krav om sykepenger med informasjon om
utenlandsopphold uten at brukeren har søkt om å beholde sykepenger i utlandet. Med
praksisendringen som skal innføres ser vi at saksbehandlingen av disse sakene kan forenkles. Vi vil
innføre en praksis som innebærer at NAV Arbeid og Ytelse avklarer utenlandsoppholdet med NAV-
kontoret. Dersom utenlandsoppholdet ikke har vært til hinder for NAVs oppfølging kan utbetalingen
av sykepenger fortsette uten søknad om utenlandsopphold.

Vedr ytelser etter kapittel 9

På grunn av den generelle varigheten på ytelser etter kapittel 9, gjelder denne problemstillingen i
hovedsak for pleiepenger for pleie av syke barn. Fordi regelen likevel gjelder for alle ytelsene,
omtales det her som ytelser etter kapittel 9.

For ytelser etter kapittel 9 gjelder ikke de samme krav til kontroll og oppfølging som for sykepenger.
NAV skal derfor ikke vurdere om utenlandsopphold er til hinder for kontroll og oppfølging, men vi
skal vurdere om barnets sykdom kan forverres eller forlenges ved opphold i utlandet. NAVs praksis
på dette området i dag er at personer som mottar stønad etter kapittel 9 kan beholde ytelsen ved
opphold i utlandet i inntil åtte uker etter § 9-4, og utover dette for opphold i EØS-området i henhold
til artikkel 21. Det vil således ikke være behov for praksisendring på kapittel 9 som følge av denne
avklaringen.

Vi ser også for oss å lage en digital søknad om å beholde ytelsen ved opphold i utlandet tilsvarende
den som er laget for sykepenger, og dermed gjøre det lettere å skille mellom opphold innenfor og
utenfor EØS-området.

Vedr arbeidsavklaringspenger (AAP)

Det vil generelt settes som krav at bruker må melde fra om opphold i andre EØS-land i perioder med
tiltak og behandling. NAV må kjenne til varigheten på oppholdet slik at aktivitetsplanen skal kunne
tilpasses og eventuell oppfølging i utlandet planlegges hvis hensiktsmessig. Dette må anses som et
krav i henhold til plikten til å bidra til prosessen med å komme i arbeid i § 11-7. Det vil stilles krav om
at det kan gjennomføres en aktivitetsplan likeverdig med den bruker har i Norge og dermed har den
ønskede fremdriften mot målet om å komme i arbeid, jf folketrygdloven 11-11. NAV tar sikte på å
sette en frist for en slik melding på minimum fire uker før oppholdet. Fristen vil innarbeides i
rundskrivet og ligge som informasjon på nav.no, og eventuelt annet informasjonsmateriell på NAV-
kontorer. Videre legges det opp til at fristen fremgår i «orientering om rettigheter og plikter» som




