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Forskrift om arbeidsmarkedstiltak 

 
Kapittel 7. Opplæring 
 

 
§ 7-1. Formål 

Opplæring skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber. 
 
 
§ 7-2. Innhold 

Opplæring kan gis som 
a) kortvarige kurs basert på behov i arbeidsmarkedet (arbeidsmarkedsopplæring). 

Arbeidsmarkedsopplæringen skal  som hovedregel gi formell kompetanse i form av 
offentlige prøvebevis, sertifikater o.l., 

 
b) fag- og yrkesopplæring på videregående skoles nivå eller fagskoleutdanning, eller 

 
c)    høyere utdanning. 

 
Arbeids- og velferdsetaten skal i vurderingen av om en person kan tilbys opplæring etter første 
ledd bokstav a og b ta hensyn til om vedkommende har opplæringsrett etter opplæringsloven 
eller introduksjonsloven. Før det anskaffes kurs eller opplæring etter første ledd bokstav a og b, 
skal Arbeids- og velferdsetaten vurdere om tiltaksdeltakeren kan benytte relevante tilbud i 
kommunen eller fylkeskommunen.  
 
 
§ 7-3. Personkrets 

Opplæring kan gis til personer med behov for kvalifisering. 

Opplæring etter § 7-2 første ledd bokstav a og b kan gis til personer over 19 år som på grunn 
av  mangelfulle formelle kvalifikasjoner eller svake grunnleggende ferdigheter har vanskeligheter 
med å komme inn på arbeidsmarkedet.  

Opplæring etter § 7-2 første ledd bokstav c kan gis til personer over 22 år som på grunn av 
nedsatt arbeidsevne hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. 
 
 
§ 7-4. Varighet 

Opplæring kan gis i inntil tre år. Varigheten skal tilpasses tiltaksdeltakerens individuelle behov. 

Varigheten for opplæring etter § 7-2 første ledd bokstav b og c, kan forlenges med inntil ett år 
dersom tiltaksdeltakeren av særlige grunner ikke kan gjennomføre utdanningen i løpet av tre år. 
 
 
§ 7-5. Tilskudd til tiltaksarrangør 

Tilskudd til skolepenger, studiereiser som er nødvendig for at deltakeren skal kunne ta 
eksamen, semesteravgift og eksamensgebyr gis på grunnlag av de faktiske utgiftene, innenfor 
maksimalsatser som fastsettes av departementet. Det kan gjøres unntak fra maksimalsatsene 
dersom det er påkrevd for å gjennomføre et nødvendig og hensiktsmessig tiltak. Tilskuddet 
utbetales som hovedregel direkte til undervisningsstedet. 
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§ 7-6. Anskaffelse 

Anskaffelse av opplæring etter § 7-2 første ledd bokstav a, skal skje i overensstemmelse med 
regelverk fastsatt i eller i medhold av lov om offentlige anskaffelser. 

Opplæring etter § 7-2 første ledd bokstav b kan enten anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i 
medhold av lov om offentlige anskaffelser, eller tilbys gjennom bruk av tilgjengelige studie- og 
skoleplasser som gir formell kompetanse. 

Opplæring etter § 7-2 første ledd bokstav c tilbys gjennom bruk av tilgjengelige studie- og 
skoleplasser som gir formell kompetanse. 

 

 

 


