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Rettet
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Korttittel Endr. i forskrift om tilleggsstønader etter ftrl.

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 25. november 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
(folketrygdloven) § 1112.

I
I forskrift 10. februar 2010 nr. 153 om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 gjøres
følgende endringer:
§ 5 første ledd første og andre punktum skal lyde:
Deltakere i opplæringstiltak på videregående skoles nivå får 372 kroner per måned til bøker og
undervisningsmateriell. Deltakere i opplæringstiltak på universitets, høyskole eller fagskolenivå får
743 kroner per måned til bøker og undervisningsmateriell.
§ 6 fjerde ledd første og andre punktum skal lyde:
For medlemmer som har fått godkjent bruk av egen bil, dekkes reiseutgifter med 2,35 kroner per
km. Det gis et tillegg på 0,36 kroner per km for en passasjer som selv har rett til reisestønad og til
nødvendig ledsager som er passasjer i bilen.
§ 7 fjerde ledd første og andre punktum skal lyde:
For medlemmer som har fått godkjent bruk av egen bil, dekkes reiseutgifter med 2,35 kroner per
km. Det gis et tillegg på 0,36 kroner per km for en passasjer som selv har rett til reisestønad og til
nødvendig ledsager som er passasjer i bilen.
§ 9 andre og femte ledd skal lyde:
Det gis 104 kroner per stønadsdag (jf. folketrygdloven § 1117) for det første barnet, og 56
kroner per stønadsdag for øvrige barn.
Det kan også gis 104 kroner per stønadsdag (jf. folketrygdloven § 1117) for andre
familiemedlemmer som trenger tilsyn og pleie.
§ 10 første ledd første punktum skal lyde:

Til medlem som i forbindelse med utredning i forkant av eller deltagelse på et arbeidsrettet tiltak
har nødvendige utgifter til bolig på det stedet der det arbeidsrettede tiltaket gjennomføres i tillegg til
sitt vanlige bosted, ytes det 185 kroner per stønadsdag.

II
Endringene trer i kraft fra 1. januar 2014.

