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Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å 

beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) 

Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) §§ 

11-12, 15-11, 15-12, 15-13, 16-19, 17-9, 21-10 tredje ledd, 22-10, 25-15, jf. § 1-3, og lov 10. 

desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 13. 

I 

§ 1 Hvilke stønader som er omfattet 

Denne forskriften gir nærmere regler om stønader som gis etter 

a) folketrygdloven § 11-12, 

b) folketrygdloven § 15-13, 

c) folketrygdloven § 16-9 jf. § 15-13, 

d) folketrygdloven § 17-9, jf. § 15-13, og 

e) arbeidsmarkedsloven § 13 andre ledd. 

Stønader etter denne forskriften faller bort i den utstrekning personen kan få 

dekket de samme utgiftene på annen måte. 

For stønader som gis etter første ledd bokstav a, gjelder forskrift 10. februar 

2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger  §§ 1 og 2 tilsvarende. 

 

§ 2 Stønad til reise til deltakere på arbeidsrettede tiltak og utredning 

Det gis stønad til dekning av nødvendige utgifter til 

a) daglige reiser mellom bostedet og stedet der det arbeidsrettede tiltaket blir 

gjennomført, dersom reiseavstanden er minst seks km hver vei, 

b) reiser til og fra obligatoriske samlinger i forbindelse med et arbeidsrettet tiltak 

som er tildelt av Arbeids- og velferdsetaten, dersom reiseavstanden er minst 50 

km hver vei, 

c) reiser til og fra tiltaksstedet ved oppstart og avslutning av det arbeidsrettede 

tiltaket når deltakeren midlertidig må bo borte fra hjemmet,  

d) hjemreiser når det arbeidsrettede tiltaket varer i mer enn tre måneder. Det gis 

stønad til én hjemreise når tiltaket varer mellom tre og seks måneder, to 

hjemreiser når tiltaket varer mellom seks og ni måneder og tre hjemreiser når 

tiltaket varer i ni til tolv måneder. Dersom deltakeren har barn under ti år som 

blir igjen på hjemstedet, gis det stønad til henholdsvis to, fire og seks 

hjemreiser. I særlige tilfeller kan det gis stønad til flere hjemreiser. 
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e) reiser etter bokstavene c og d for barn under 18 år som flytter med til stedet der 

det arbeidsrettede tiltaket gjennomføres. 

Det gis også stønad til reiser etter første ledd ved utredning i forbindelse med 

arbeidsrettede tiltak. 

§ 3 Stønad til reise for å fremme geografisk mobilitet 

Dersom reiseavstanden er minst 50 km hver vei, kan det gis stønad til dekning 

av nødvendige utgifter til reise for arbeidssøkere som er registrert hos Arbeids- og 

velferdsetaten og som uforskyldt er helt eller delvis arbeidsløse, og som ikke kan få 

arbeid på hjemstedet, men er villige til å ta arbeid på et annet sted i Norge, Norden eller 

i EØS-området, 

a) som kalles inn til Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med oppfølging for å 

komme i arbeid, 

b) i forbindelse med jobbintervju på annet sted enn bostedet, og 

c) i forbindelse med tiltredelse på nytt arbeidssted. 

Ved vurderingen av om søkeren er uforskyldt ledig, skal Arbeids- og 

velferdsetaten ikke legge vekt på forhold som ligger lenger tilbake enn åtte uker. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om prioriteringen 

av personer som søker om stønad til dekning av nødvendige utgifter til reise etter 

denne paragrafen. 

§ 4 Beregning av stønad til reise 

Stønad til reise etter §§ 3 og 4 skal utgjøre kostnadene ved billigste reisemåte 

med rutegående transportmiddel. 

Dersom det ikke er praktisk mulig å bruke rutegående transportmiddel, kan 

bruk av privat bil dekkes med x kroner per km. Andre nødvendige utgifter knyttet til 

bruk av privat bil dekkes. 

Dersom det ikke er praktisk mulig å bruke rutegående transportmiddel eller 

privat bil, dekkes utgifter til drosje. 

§ 5 Stønad til flytting 

Det gis stønad til dekning av nødvendige utgifter til flytting til personer som må 

flytte fra hjemstedet for å delta på et arbeidsrettet tiltak.  
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Det kan gis stønad til dekning av nødvendige utgifter til flytting til personer som 

må flytte fra hjemstedet for å starte i arbeid på et annet sted i Norge, Norden eller i 

EØS-området. 

§ 6 Beregning av stønad til flytting 

Dersom søker bruker transportør, dekkes flytteutgifter i henhold til det laveste 

tilbudet etter at søkeren har innhentet minst to skriftlige tilbud. 

Dersom søker velger å flytte selv kan utgiftene til kjøring med egen bil én vei 

dekkes uten å innhente tilbud. Utgiftene dekkes etter bestemmelsene i § 4 andre ledd . 

Dersom det er innhentet tilbud, og søker likevel velger å flytte selv, kan det gis stønad 

på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon begrenset oppad til beløpet i det laveste 

tilbudet. Det kan ikke gis stønad til leid hjelp dersom deltakeren  velger å ikke benytte 

transportør.  

§ 7 Stønad til bolig og overnatting 

Det gis stønad til dekning av nødvendige merutgifter til bolig eller overnatting 

som følge av deltakelse på et arbeidsrettet tiltak eller utredning i tilknytning til slike 

tiltak.  

§ 8 Beregning av stønad til bolig og overnatting 

         Stønaden etter § 7 utgjør personens nødvendige merutgifter som følge av 

deltakelse på tiltak eller utredning, oppad begrenset til x kroner per måned. 

            Tiltaksdeltakere som av helsemessige årsaker har høyere utgifter til bolig på 

stedet der det arbeidsrettede tiltaket eller utredningen gjennomføres enn andre i 

samme situasjon, får stønad til dekning av de faktiske utgiftene.  

 

§ 9 Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer 

Det gis stønad til deltakere på arbeidsrettede tiltak som har nødvendige utgifter 

til tilsyn for barn som ikke har fullført fjerde skoleår. Stønad kan også gis til tilsyn for 

barn som har fullført fjerde skoleår som må ha kontinuerlig pleie og/eller tilsyn. Stønad 

til tilsyn for barn gis til en av foreldrene. 

Det gis stønad til deltakere på arbeidsrettede tiltak som har nødvendige utgifter 

til pleie og tilsyn for andre familiemedlemmer.  
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Det gis også stønad til tilsyn etter første og andre ledd i forbindelse med 

utredning. 

Det kan gis stønad til nødvendig tilsyn for barn som har fullført fjerde skoleår til 

personer som på grunn av tiltaket må være borte fra hjemmet i lengre perioder eller på 

andre tidspunkter enn det en vanlig arbeidsdag medfører. 

Stønad til tilsyn for barn gis til en av foreldrene. Stønad til tilsyn for andre 

familiemedlemmer gis til en av de pårørende. 

§ 10 Beregning av stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer 

Stønad til barnetilsyn utgjør x kroner per dag for det første barnet og x kroner 

for øvrige barn. 

Stønad til andre familiemedlemmer som trenger tilsyn og pleie, utgjør x kroner 

per dag. 

§ 11 Stønad til læremidler 

Det gis stønad til dekning av nødvendige utgifter til læremidler. 

Personer med rett til gratis læremidler under videregående utdanning etter 

opplæringsloven § 3-1, kan ikke få stønad til læremidler. 

§ 12 Beregning av stønad til læremidler 

Stønad til læremidler utgjør xxx kroner per måned for deltakere i 

opplæringstiltak på videregående skoles nivå og xxx kroner per måned for deltakere på 

universitets-, høyskole- eller fagskolenivå. Dersom opplæringstiltaket er normert til 

femti prosent eller mindre, ytes det halv sats. 

Dersom medlemmet på grunn av  en funksjonshemming  har særlig store 

utgifter til læremidler, kan de faktiske utgiftene dekkes. 

§ 13 Fravær fra fastsatt aktivitet 

Dersom fraværet fører til at tiltaket ikke vil kunne gjennomføres som planlagt, 

skal stønadene stanses. 

§ 14 Utbetaling 

Utbetaling skjer som hovedregel etterskuddsvis. Arbeids- og velferdsetaten kan 

gjøre unntak for enkelte stønader. 
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II Ikrafttredelse mv. 

Denne forskriften trer i kraft…. 

Fra samme tidspunkt oppheves: 

- forskrift 12. august 2011 nr. 847 om mobilitetsfremmende stønad 

- forskrift 11. mars 1997 nr. 223 om utdanningsstønad § 2 første ledd bokstav a til g 

- forskrift 20. desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak  

- forskrift 10. februar 2010 nr. 153 om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 
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Endring i forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv. 

Fastsatt av Arbeidsdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i arbeidsmarkedsloven § 13 

I 

Ny § 7-4 skal lyde: 

§ 7-4. Tilskudd til tiltaksarrangør 

Tilskudd til skolepenger, studiereiser som er nødvendige 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.  

Ved bedriftsintern opplæring for egne arbeidstakere kan det bare gis tilskudd til 

opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. 

 

II Ikrafttredelse mv. 

Denne forskriften trer i kraft…. 
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Forskrift om tiltakspenger (tiltakspengeforskriften) 

Fastsatt av Arbeidsdepartementet **(dato)** med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 

76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 2 og § 13. 

I 

§ 1. Formål 

Formålet med tiltakspenger er å oppfordre til å delta på og å sikre inntekt for 

deltakere i arbeidsrettede tiltak. 

§ 2. Hvem som kan få tiltakspenger 

Tiltakspenger gis til deltakere på de arbeidsrettede tiltakene avklaring, 

arbeidsrettet rehabilitering, arbeidspraksis, behandlingstilbud for personer med lettere 

psykiske og sammensatte lidelser, oppfølging, arbeid med bistand og opplæring, jf. 

forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak kapitlene 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 

13. 

Det gis også tiltakspenger til deltakere på arbeidsrettede tiltak utenfor Norge, 

når disse er tildelt av Arbeids- og velferdsetaten. 

§ 3. Tiltakspenger og barnetillegg 

Tiltaksdeltakere som har fylt 19 år, får xxx kroner per dag. Tiltaksdeltakere som 

er under 19 år får xxx kroner per dag. 

Det gis et barnetillegg på xx kroner per stønadsdag for hvert barn under 16 år 

som tiltaksdeltakeren forsørger. Dersom begge foreldrene samtidig deltar på tiltak gis 

barnetillegget til en av foreldrene. 

§ 4. Meldeplikt 

Enhver som mottar tiltakspenger må som hovedregel melde seg til Arbeids- og 

velferdsetaten hver fjortende dag (meldeperioden). Melding skal gis ved bruk av 

meldekort eller på annen måte som Arbeids- og velferdsetaten bestemmer. 

Meldeplikten omfatter opplysninger som har betydning for retten til tiltakspenger. 

Dersom det vil være unødig tyngende tiltaksdeltakeren  å overholde 

meldeplikten, kan Arbeids- og velferdsetaten helt eller delvis frita vedkommende fra 

meldeplikten og i så fall bestemme hvordan opplysninger som nevnt i første ledd skal 

gis. 
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Dersom tiltaksdeltakeren uten rimelig grunn unnlater å melde seg på fastsatt 

dag, faller retten til tiltakspenger bort fra og med den dagen vedkommende skulle ha 

meldt seg og inntil han eller hun melder seg på nytt. Dersom tiltaksdeltakeren kan 

dokumentere at han eller hun har hatt rimelig grunn til å unnlate å melde seg, skal 

ytelsen etterbetales. 

§ 5. Stønadsdager 

Tiltaksdeltakere gis tiltakspenger for alle dager de faktisk deltar på tiltak 

(tiltaksdager). 

Tiltakspenger kan utbetales i forbindelse med offentlige fridager og jule- og 

påskeferie når disse faller på en dag som normalt ville ha vært en tiltaksdag. 

Dersom et opplæringstiltak varer i mer enn ett skoleår og deltakeren av 

helsemessige årsaker ikke kan ta arbeid eller ikke har krav på feriepenger, kan det gis 

tiltakspenger i sommerferien. Det kan også gis tiltakspenger dersom deltakeren får 

opphold i tiltaket som følge av fellesferie hos tiltaksarrangøren. 

§ 6. Forholdet til andre ytelser 

Det gis ikke tiltakspenger for samme periode som tiltaksdeltakeren har rett til 

andre ytelser til livsopphold. Tiltaksdeltakere som har barnepensjon etter 

folketrygdloven kapittel 18, kan likevel få tiltakspenger. 

Tiltaksdeltakere som mottar barnetrygd, jf. barnetrygdloven, eller 

kontantstøtteloven, kan få barnetillegg jf. § 3 annet ledd. 

Personer som deltar i tiltak som nevnt i § 2 som en del av et 

kvalifiseringsprogram, jf. lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- 

og velferdsforvaltningen § 29, kan ikke få tiltakspenger. 

§ 7. Forholdet til lønn 

Tiltaksdeltakere som mottar lønn fra tiltaksarrangør, kan ikke få tiltakspenger. 

Lønn fra arbeid utenom tiltaket fører ikke til reduksjon av tiltakspengene. 

§ 8. Opphold i fengsel mv. 

Tiltaksdeltakere som utholder varetekt, straff eller særreaksjon i anstalt under 

kriminalomsorgen, har ikke rett til tiltakspenger. 

§ 9. Reduksjon av tiltakspenger på grunn av fravær fra det arbeidsrettede 

tiltaket 
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 Ved egen sykdom som dokumenteres gis full stønad de tre første sykedagene. 

Ved sykdom ut over tre dager gis tiltaksdeltakere 75 prosent av full stønad resten av 

arbeidsgiverperioden. Tilsvarende som ved egen sykdom gis stønad ved barns eller 

barnepassers sykdom.  

Dokumentert fravær som skyldes jobbintervju, avtalt time i det offentlige 

hjelpeapparatet eller sterke velferdsgrunner, medfører ikke reduksjon av stønaden. 

Fravær fra det arbeidsrettede tiltaket som ikke er unntatt etter denne 

bestemmelsen, fører til reduksjon av stønaden. Stønaden reduseres i forhold til 

fraværet.  

§ 10. Utbetaling 

Anvisning og utbetaling skjer etterskuddsvis hver 14. dag. 

II. Ikrafttredelse mv. 

Forskriften trer i kraft *****. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. desember 2001 nr 1544 om 

arbeidsmarkedstiltak. 
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Endringer i arbeidsmarkedsloven 

Ny overskrift til kap 5 skal lyde: 

Kapittel 5. Arbeidsrettede tiltak mv. 

§ 12 endres slik: 

§ 12. Arbeidsrettede tiltak 

Arbeidsrettede tiltak skal utformes og organiseres i samsvar med lovens formål, 

de mål og retningslinjer som ligger til grunn for Stortingets bevilgninger, tildelingsbrev 

fra departementet og forskrifter. 

Departementet kan gi forskrifter om tiltakene og fastsette nærmere regler om 

formål, innhold, personkrets og organisering av tiltakene. 

Departementet kan gi forskrifter om forsøk med arbeidsrettede tiltak. 

 

§ 13 endres slik: 

§ 13. Ytelser til gjennomføring av arbeidsrettede tiltak mv. 

Deltakere i arbeidsrettede tiltak kan få tiltakspenger dersom de ikke mottar lønn 

fra tiltaksarrangør eller har rett til å få dekket utgifter til livsopphold på annen måte. 

Departementet gir forskrifter om vilkår for og størrelsen av tiltakspengene, herunder 

om i hvilke tiltak deltakerne kan få tiltakspenger. 

Personer som mottar tiltakspenger, kan i tillegg få stønad til dekning av utgifter 

som følger av deltakelsen, dersom de ikke har rett til å få dekket utgiftene etter annen 

lov, avtale eller praksis. Tiltaksdeltakere som mottar dagpenger under arbeidsløshet jf. 

folketrygdloven kapittel 4, kan få stønad til dekning av reise. Departementet gir 

forskrifter om vilkårene for og størrelsen på stønadene. 

Departementet kan gi forskrifter om ytelser til tiltaksarrangører, arbeidsgivere, 

arbeidstakere og personer under utdanning, herunder om vilkår for og størrelsen på 

ytelsene og om arbeidsgivers lønnsplikt overfor deltakere i tiltak.  

Departementet kan gi forskrifter om at arbeidssøkere kan få stønad som 

fremmer geografiske mobilitet og fleksibilitet på arbeidsmarkedet. 

Departementet kan gi forskrifter om ytelser i oppholdsperioder mellom 

dagpenger og tiltak og mellom ulike tiltak, og om vilkårene for og størrelsen på slike 

ytelser. 
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Ny § 15 skal lyde: 

§ 15. Hvor krav om stønad skal settes fram  

       Krav om stønad i forbindelse med arbeidsrettede tiltak mv. etter kapittel 5 i denne 

loven, settes fram for NAV-kontoret der søkeren bor eller oppholder seg, med mindre 

Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer noe annet.  
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