Forskrift om endring i forskrift om
arbeidsrettede tiltak mv.

I K K E A J O U R FØ R T

I K K E A J O U R FØ R T

I K K E A J O U R FØ R T

I K K E A J O U R FØ R T

Dato FOR20130310264
Departement Arbeidsdepartementet
Publisert I 2013 hefte 4 s 637
Ikrafttredelse 10.03.2013
Endrer FOR200812111320
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV2004121076§12, LOV2004121076§13
Kunngjort 15.03.2013

kl. 14.50

Rettet
Journalnr 20130221
Korttittel Endr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 10. mars 2013 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om
arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 12 og § 13.

I
I forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv. gjøres følgende endringer:
Overskriften til kapittel 12 endres slik:

Kapittel 12. Tilskudd til omstrukturering
§ 121 andre ledd endres slik:
Tilskudd skal bidra til å dekke nødvendige utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak og
kan gis som
 tilskudd til omstrukturering, jf. § 124.
§ 122 oppheves.
§ 123 oppheves.
§ 125 andre punktum oppheves.
Nytt kapittel 12A skal lyde:

Kapittel 12A. Tilskudd til opprettelse av nye tiltaksplasser
§ 12A1. Innhold

Tilskuddet gir kompensasjon for kostnader ved opprettelse av nye tiltaksplasser i skjermet
virksomhet til arbeidssøkere som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende
hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.
§ 12A2. Tilskudd ved opprettelse av nye tiltaksplasser
Tilskudd kan gis til dekning av utgifter til bygging, installering eller utvidelse av virksomheten
ved opprettelse av nye tiltaksplasser innen arbeidspraksis i skjermet virksomhet, jf. kapittel 4, tiltak i
arbeidsmarkedsbedrift, jf. kapittel 10 og varig tilrettelagt arbeid, jf. kapittel 11. Det kan ikke gis
tilskudd til produksjonsverksteder som mottar støtte etter § 118.
Det kan bare gis tilskudd til dekning av ekstrautgifter som påløper som følge av at den sysselsatte
arbeidssøkeren har redusert arbeidsevne.
Tiltaksarrangør skal melde fra til Arbeids og velferdsetaten dersom de for samme år mottar
annen støtte som er unntatt etter forordning (EF) nr. 800/2008 eller bagatellmessig støtte som
oppfyller vilkårene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006, eller med annen
fellesskapsfinansiering som helt eller delvis gjelder de samme støtteberettigede kostnadene.
Det kan ikke gis tilskudd til vanskeligstilte bedrifter eller bedrifter som har en utestående
tilbakebetalingskrav mot seg etter vedtak om ulovlig støtte.
§ 12A3. Tilskuddets størrelse og utbetaling
Tilskudd gis etter regning, inntil fastsatt maksimalsats, og utbetales direkte til
tiltaksarrangør/arbeidsgiver.
Tilskudd kan utbetales inntil seks måneder før oppstart eller utvidelsen av tiltaket.
Den årlige støtten kan maksimalt være på 10 mill. euro per år per virksomhet.
§ 12A4. Støtte etter gruppeunntaksforordningen
Tilskuddet er i tråd med det alminnelige gruppeunntaket, jf. forskrift 14. november 2008 nr.
1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØSavtalens vedlegg XV nr. 1j,
artikkel 42 i forordning (EF) nr. 800/2008 (EUT L 214, 9.8.2008, side 3).
Tilskuddet skal ikke kumuleres med noen annen støtte som er unntatt forordning (EF) nr.
800/2008 eller med bagatellmessig støtte som oppfyller vilkårene fastsatt i kommisjonsforordning
(EF) nr. 1998/2006, eller med annen fellesskapsfinansiering som helt eller delvis gjelder de samme
støtteberettigede kostnadene, dersom en slik kumulering ville føre til at støtten overstiger den
gjeldende høyeste støtteandelen eller det gjeldende høyeste støttebeløpet for denne typen støtte i
henhold til det alminnelige gruppeunntaket.
Nytt kapittel 12B skal lyde:

Kapittel 12B. Tilskudd til teknisk tilrettelegging
§ 12B1. Innhold
Tilskudd til teknisk tilrettelegging skal kompensere for tilleggskostnadene ved sysselsetting av
arbeidssøkere som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe
seg eller beholde inntektsgivende arbeid.
§ 12B2. Tilskudd til teknisk tilrettelegging
Tilskudd til teknisk tilrettelegging kan gis til dekning av utgifter til utstyr som er nødvendig for
at tiltaksdeltaker skal kunne gjennomføre tiltaket. Det kan bare gis tilskudd til dekning av
ekstrautgifter som påløper som følge av at den sysselsatte arbeidssøkeren har redusert arbeidsevne.

Det kan gis tilskudd til dekning av
a) kostnader ved å tilpasse lokalene,
b) kostnader til tilpasning eller kjøp av utstyr/arbeidshjelpemidler, og
c) kostnader til å kjøpe og validere programvare som skal brukes av tiltaksdeltakeren, herunder
teknologisk utstyr eller teknologiske hjelpemidler.
Tilskuddet kan ikke benyttes til kjøp av hjelpemidler som kan dekkes etter folketrygdloven § 10
5.
Det gis ikke tilskudd for tiltaksdeltakere som tar opplæring jf. kap. 7, er under utdanning eller er
ansatte i produksjonsverksteder jf. § 118.
Tiltaksarrangør skal melde fra til Arbeids og velferdsetaten dersom de for samme år mottar
annen støtte som er unntatt etter forordning (EF) nr. 800/2008 eller bagatellmessig støtte som
oppfyller vilkårene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006, eller med annen
fellesskapsfinansiering som helt eller delvis gjelder de samme støtteberettigede kostnadene.
Det kan ikke gis tilskudd til vanskeligstilte bedrifter eller bedrifter som har en utestående
tilbakebetalingskrav mot seg etter vedtak om ulovlig støtte.
§ 12B3. Tilskuddets størrelse og utbetaling
Tilskudd gis etter regning, inntil fastsatt maksimalsats.
Tilskudd gis i forbindelse med oppstart i tiltaket og utbetales direkte til
tiltaksarrangør/arbeidsgiver. Tilskuddet kan utbetales direkte til tiltaksdeltaker dersom dette er
hensiktsmessig.
Den årlige støtten kan maksimalt være på 10 mill. euro per år per virksomhet.
§ 12B4. Støtte etter gruppeunntaksforordningen
Tilskuddet er i tråd med det alminnelige gruppeunntaket, jf. forskrift 14. november 2008 nr.
1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØSavtalens vedlegg XV nr. 1j,
artikkel 42 i forordning (EF) nr. 800/2008 (EUT L 214, 9.8.2008, side 3).
Tilskuddet skal ikke kumuleres med noen annen støtte som er unntatt etter forordning (EF) nr.
800/2008 eller med bagatellmessig støtte som oppfyller vilkårene fastsatt i kommisjonsforordning
(EF) nr. 1998/2006, eller med annen fellesskapsfinansiering som helt eller delvis gjelder de samme
støtteberettigede kostnadene, dersom en slik kumulering ville føre til at støtten overstiger den
gjeldende høyeste støtteandelen eller det gjeldende høyeste støttebeløpet for denne typen støtte i
henhold til det alminnelige gruppeunntaket.
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