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AVYOs høringssvar Forslag til ny ordning for stønad til briller til barn
Viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets åpne høring om Forslag til ny ordning for stønad til
briller til barn som ble sendt ut 23.05.22 med høringsfrist 10.06.2022. Vi registrerer at hverken NAV
eller noen av arbeidstakerorganisasjonene som organiserer ansatte i NAV er høringsinstanser. Som
arbeidstakerorganisasjon for ansatte i NAV velger vi å gi vårt innspill.
AVYO støtter departementets forslag til innretning av ny ordning om stønad til briller til barn. Vi
støtter også ny bestemmelse med forskriftshjemmel i folketrygdloven for å etablere
hjemmelsgrunnlag for ordningen.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har anslått at denne ordningen innebærer mer enn en firedobbling
av antallet innvilgede søknader sammenlignet med 2021. Videre påpeker Arbeids- og
velferdsdirektoratet at det vil være krevende å ferdigstille digitale saksbehandlingsløsninger for en ny
ordning fra 1. august 2022. En innføring fra dette tidspunktet vil mest sannsynlig medføre at etaten i
en periode må manuelt saksbehandle søknader inntil det utvikles en automatisert løsning og at dette
kan få innvirkning på tiden det tar å behandle søknader.
AVYO kan ikke se at ansatte i NAV hverken skal ha mulighet til å utvikle en slik digital løsning eller at
NAV skal klare å få ansatt tilstrekkelige ressurser til manuell saksbehandling i løpet av feriemåneden
juli. Vi stiller oss derfor svært kritisk til at departementet ønsker å gjennomføre ikrafttredelse av
denne nye ordningen fra 1. august 2022. Vi mener ikrafttredelse bør tidligst skje fra 1. januar 2023
med tilbakevirkende kraft til 1. august 2022. Dette vil gi NAV en mulighet til å utvikle et automatisert
digitalt system for å håndtere søknadene eventuelt en mulighet til å få på plass ressurser til å
behandle søknadene manuelt i forkant av innføringen.
Videre er det viktig at det blir gitt tilstrekkelige økonomiske ressurser til de administrative
kostnadene til utvikling av IKT-løsning, løpende administrative kostnader ved en mest mulig
automatisert løsning og kostnadene til manuell saksbehandling i oppstarten. Departementet er
usikker på grunnlag og anslår at disse kostandene utgjør i størrelsesorden 15. mill. kroner. Vi
forutsetter at det blir gitt tilstrekkelig med ressurser for å gjennomføre og drifte ordningen.
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