sykmeldtemå avklareutenlandsoppholdetmed behandlerenog arbeidsgiveren,samt at det ikke
forhindrer NAVskontroll og oppfølging.Det antasat folketrygdloven§ 8-9 tredje ledd fremdelesvil
kunnebenyttessom hjemmelfor slik søknad.
I mangetilfeller mottar NAVArbeid og Ytelsekrav om sykepengermed informasjonom
utenlandsoppholduten at brukerenhar søkt om å beholdesykepengeri utlandet. Med
praksisendringensom skalinnføresser vi at saksbehandlingen
av dissesakenekan forenkles.Vi vil
innføre en praksissom innebærerat NAVArbeid og Ytelseavklarerutenlandsoppholdetmed NAVkontoret. Dersomutenlandsoppholdetikke har vært til hinder for NAVsoppfølgingkan utbetalingen
av sykepengerfortsette uten søknadom utenlandsopphold.

Vedr ytelser etter kapittel 9
Pågrunn av den generellevarighetenpå ytelser etter kapittel 9, gjelder denneproblemstillingeni
hovedsakfor pleiepengerfor pleie av sykebarn. Fordi regelenlikevel gjelder for alle ytelsene,
omtalesdet her som ytelser etter kapittel 9.
For ytelser etter kapittel 9 gjelder ikke de sammekrav til kontroll og oppfølgingsom for sykepenger.
NAVskalderfor ikke vurdereom utenlandsoppholder til hinder for kontroll og oppfølging,men vi
skalvurdere om barnetssykdomkan forverreseller forlengesved opphold i utlandet. NAVspraksis
på dette området i dag er at personersom mottar stønadetter kapittel 9 kan beholdeytelsenved
opphold i utlandet i inntil åtte uker etter § 9-4, og utover dette for opphold i EØS-områdeti henhold
til artikkel 21. Det vil såledesikke værebehovfor praksisendringpå kapittel 9 som følge av denne
avklaringen.
Vi ser ogsåfor osså lageen digital søknadom å beholdeytelsenved opphold i utlandet tilsvarende
den som er laget for sykepenger,og dermed gjøre det lettere å skillemellom opphold innenfor og
utenfor EØS-området.
Vedr arbeidsavklaringspenger(AAP)
Det vil genereltsettessom krav at bruker må melde fra om opphold i andre EØS-landi perioder med
tiltak og behandling.NAVmå kjennetil varighetenpå oppholdet slik at aktivitetsplanenskalkunne
tilpassesog eventuelloppfølgingi utlandet planleggeshvis hensiktsmessig.
Dette må ansessom et
krav i henholdtil plikten til å bidra til prosessenmed å kommei arbeid i § 11-7. Det vil stilles krav om
at det kan gjennomføresen aktivitetsplanlikeverdigmed den bruker har i Norgeog dermed har den
ønskedefremdriften mot målet om å kommei arbeid, jf folketrygdloven11-11.NAVtar sikte på å
sette en frist for en slik meldingpå minimum fire uker før oppholdet. Fristenvil innarbeidesi
rundskrivetog liggesom informasjonpå nav.no,og eventuelt annet informasjonsmateriellpå NAVkontorer. Videreleggesdet opp til at fristen fremgåri «orienteringom rettigheter og plikter» som
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