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Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 26. november 2014 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om
arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 12 og § 13.

EØS-henvisninger:
EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1e (forordning (EU) nr- 651/2014).
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oss en tilbakemelding

I
I forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv gjøres følgende endringer:

Vi gjør
Ny oppmerksom
§ 1-13 skal lyde:på at
meldingen ikke vil bli besvart.
§ 1-13. Støtte etter gruppeunntaksforordningen
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støttebeløpet for denne typen støtte i henhold til det alminnelige

gruppeunntaket.
Tiltaksarrangør skal melde fra til Arbeids- og velferdsetaten dersom de for samme år mottar
støtte som er nevnt i første ledd 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.
§ 7-1 andre ledd andre setning oppheves.
§ 7-4 andre ledd oppheves.
§ 8-2 skal lyde:
§ 8-2. Definisjoner

I dette kapitlet menes med
a) små bedrifter – bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og har en årsomsetning og/eller en
samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro,
b) mellomstore bedrifter – bedrifter som har færre enn 250 ansatte, og har en årsomsetning som
ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43
millioner euro,
c) store bedrifter – bedrifter som har 250 ansatte eller mer, og har en årsomsetning som
overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som overstiger 43 millioner euro,
d) støttesats – bruttostøttebeløpet av de utgiftene det kan gis tilskudd til, uttrykt i prosent. Alle
beløp som benyttes skal oppgis før eventuell direkte beskatning,
e) utsatte arbeidstakere – arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, arbeidstakere med
funksjonsnedsettelser, arbeidstakere over 50 år og arbeidstakere uten fullført videregående
opplæring.
§ 8-2 nytt andre ledd skal lyde:
Det gis ikke tilskudd dersom det er knyttet bindingstid til opplæringen eller dersom opplæring
er obligatorisk for at de ansatte skal oppfylle fastsatte nasjonale krav.
§ 8-4 første ledd skal lyde:
Det kan gis tilskudd til bedriften for kostnader knyttet til opplæringen og til lønnsutgifter til
deltakerne. Tilskuddet kan dekke følgende utgifter:
a) utgifter til opplæringspersonale,
b) reiseutgifter for opplæringspersonale og opplæringsdeltakere,
c) andre løpende utgifter, f.eks. til materiell og utstyr som er direkte knyttet til opplæringen,
d) avskrivning av verktøy og utstyr i den grad de er brukt utelukkende til opplæringsprosjektet,
e) utgifter til veiledning og rådgivningstjenester i forbindelse med opplæringen,
f) lønnsutgifter for deltakere i opplæringen. I deltakernes lønnsutgifter inngår bare de timene
som deltakerne faktisk deltar i opplæringen, etter fratrekk av eventuell produktiv tid. Utgifter
til opplæring omhandlet i bokstav a) til e) skal utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp.
§ 8-5 skal lyde:
§ 8-5. Tilskuddets størrelse
Støttesatsen skal ikke overstige 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene for store
bedrifter. 60 prosent for mellomstore bedrifter og 70 prosent for små bedrifter.
Støttesatsene i første ledd kan økes med inntil ti prosentpoeng dersom det dreier seg om
opplæring av utsatte arbeidstakere.
Den samlede støttesatsen kan ikke overstige 70 prosent.
Når det gis støtte til sjøtransportsektoren, kan støtteintensiteten likevel være på 100 prosent,
dersom
a) den som mottar opplæring ikke er et aktivt medlem av besetningen, men er en del av
reservebesetningen om bord, og
b) opplæringen skal skje om bord på skip som er registrert i EØS-området.
Den årlige støtten kan maksimalt være på 2 mill. euro per år per virksomhet.
§ 8-8 skal lyde:
§ 8-8. 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. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j,
artikkel 31 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014 side 1).

§ 9-4 nytt fjerde ledd skal lyde:
Den årlige støtten kan maksimalt være på 5 mill. euro per år per virksomhet. For arbeidssøkere
med nedsatt arbeidsevne kan årlig støtte maksimalt være på 10 mill. euro per år per virksomhet
§ 9-6 skal lyde:
§ 9-6. 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. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j,
artikkel 32 og 33 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014 side 1).
§ 9A-5 skal lyde:
§ 9A-5. 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. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j,
artikkel 34 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014 side 1).
§ 12A-2 tredje og fjerde ledd oppheves.
§ 12A-4 skal lyde:
§ 12A-4. 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. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j,
artikkel 34 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014 side 1).
§ 12B-2 femte og sjette ledd oppheves.
§ 12B-4 skal lyde:
§ 12B-4. 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. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j,
artikkel 34 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014 side 1).
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Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

