
 

 

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak 

 
Kapittel 9 Midlertidig lønnstilskudd 

 

§ 9-1.Formål 

Midlertidig lønnstilskudd skal bidra til at tiltaksdeltakere kan bli fast ansatt i ordinære 

virksomheter, og hindre utstøting av personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. 

 

§ 9-2.Innhold 

Tiltaksdeltakeren ansettes i en offentlig eller privat virksomhet, i hel- eller deltidsstilling, 

og skal utføre ordinære arbeidsoppgaver. Lønnstilskuddet skal kompensere for 

arbeidstakerens lavere produktivitet i denne perioden.  

 

§ 9-3.Personkrets 

Midlertidig lønnstilskudd kan gis til arbeidsgivere som ansetter personer som har 

problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. 

Lønnstilskudd kan også gis til arbeidsgivere som beholder arbeidstakere med nedsatt 

arbeidsevne som står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller 

gradert sykmelding.  

Arbeids- og velferdsetaten må gjennomføre en behovs- eller arbeidsevnevurdering før 

lønnstilskudd kan innvilges. Det er kun personer som har fått vurdert at de har et 

bistandsbehov for å komme i, eller beholde en, jobb som kan få midlertidig lønnstilskudd. 

 

§ 9-4.Varighet 

Varigheten på tilskuddet skal tilpasses tiltaksdeltakerens individuelle behov ut ifra 

dennes muligheter på arbeidsmarkedet. 

Lønnstilskudd kan gis i inntil ett år. For personer med nedsatt arbeidsevne kan det gis 

lønnstilskudd i inntil to år.  

 

 



 

 

§ 9-5.Tilskudd til arbeidsgiver 

Lønnstilskudd gis i form av en fast prosentvis lønnsrefusjon, som utmåles på grunnlag av 

faktisk stillingsprosent. Refusjonsgrunnlaget består av utbetalt lønn, feriepenger, 

arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene og innskudd til obligatorisk 

tjenestepensjon. 

Med lønn forstås timelønn eller månedslønn for arbeid utført i normalarbeidstiden, samt 

lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan for stillingen. Arbeidsgivers 

overtidsbetaling og andre variable tillegg skal ikke med i refusjonsgrunnlaget. 

Lønnstilskuddet kan dekke 40 prosent av refusjonsgrunnlaget i inntil seks måneder, og 

deretter 30 prosent av refusjonsgrunnlaget. For personer med nedsatt arbeidsevne kan 

lønnstilskuddet dekke 60 prosent av refusjonsgrunnlaget i inntil tolv måneder, og deretter 

50 prosent av refusjonsgrunnlaget. 

 

§ 9-6. Oppfølging  

Arbeidsgivers og arbeidstakers behov for oppfølging av NAV reguleres i Avtale om 

lønnstilskudd.  

 

§ 9-7.Utvidet adgang til midlertidig ansettelse 

Dersom det er behov for en særlig utprøving av arbeidsevnen, kan arbeidstakeren 

tilsettes midlertidig i hele eller deler av tiltaksperioden, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 nr. 1 

bokstav d. Muligheten for fast ansettelse skal vurderes fortløpende. 

 

§ 9-8.Støtte etter kommisjonsbeslutning 2012/21/EU 

Tilskuddet gis i tråd med de regler som følger av gruppeunntaket for tjenester av allmenn 

økonomisk betydning, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra 

notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 3 

 

 


