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Høring – Forslag til et midlertidig forsøk om utprøving av rammeavtaler i tilknytning til 

ordningen med tilskudd til ekspertbistand 

Viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 21.02.2022 om forslag til et 

midlertidig forsøk om utprøving av rammeavtaler i tilknytning til ordningen med tilskudd til 

ekspertbistand. AVYO i Delta er en av fagforeningene som organiserer flere tusen ansatte i 

NAV og vi har fått innspill fra våre medlemmer. 

Tilskudd til ekspertbistand er et virkemiddel som skal støtte opp under arbeidet med å 

forebygge og redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplass. 
 

Tiltak som kan begrense sykefravær og legge til rette for økt nærvær på arbeidsplassene, er 
viktige både for arbeidsgivere, den enkelte arbeidstaker og samfunnet for øvrig og fører i all 

hovedsak til positive sosiale og økonomiske ringvirkninger. 
 

AVYO i Delta støtter departementets forslag om å gjennomføre en utprøving/pilotering hvor 
Arbeids- og velferdsetaten inngår rammeavtaler med de erfaringsmessig mest brukte 

kompetanseområder av eksperter. Vi støtter også forslaget om at utprøvingen skal skje i regi 
av NAV Innlandet i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

 
Videre fremgår det av høringsnotatet at dagens ordning hvor arbeidsgiver selv må finne fram 

til en aktuell ekspert, vil bestå parallelt slik at arbeidsgiver fortsatt kan velge andre eksperter 
enn de NAV Innlandet har inngått avtale med og at de to ulike løsningen vil kunne utfylle 

hverandre gjennom prøveperioden. Vi mener det vil være viktig med en god evaluering 

forsøket for å få kunnskap om en slik organisering vil kunne bidra til økt bruk av 
tilskuddsordningen. 

 
Departementet foreslår følgende endring av forskrift om tilskudd til ekspertbistand 

 
Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet *** med hjemmel i lov 28. februar 1997 

nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 8-7a femte ledd 
 

I 
 

I forskrift 29. august 2019 nr. 1105 om tilskudd til ekspertbistand gjøres følgende endring: 
 

Ny § 9a skal lyde: 
 

§ 9a Forsøk med anskaffelse av ekspertbistand 
 
 Som en forsøksordning kan Arbeids- og velferdsetaten i begrenset skala inngå avtaler 
med relevante kompetanseområder av eksperter. Formålet med forsøket er å få kunnskap 



 
 

om en slik organisering vil kunne bidra til økt bruk av tilskuddsordningen gjennom forenklet 
forvaltning av ordningen for arbeidsgiver og Arbeids- og velferdsetaten. 
 
 Forsøkets virkeområde begrenses til Innlandet fylke. 
 
 Anskaffelsen gjøres i overenstemmelse med anskaffelsesreglene. Når ekspertbistand 
tilbys som en del av dette forsøket gjelder derfor ikke §§ 5, 6 og 9. 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft straks. 
 
AVYO i Delta støtter forslag til endring. 

 
Vennlig hilsen 

AVYO i Delta 
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