
Høringsnotat –  
Endring av tiltaksforskriften som følge 
av ny gruppeunntaksforordning 

1. Bakgrunn 
Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler, og har som 

formål å sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- 

og rammevilkår. Offentlig støtte til næringsvirksomhet påvirker konkurransen mellom 

bedriftene og ressursbruken i økonomien, og utgangspunktet er derfor at offentlig 

støtte er forbudt.  Det finnes imidlertid flere unntak fra forbudet. Noe støtte anses som 

lovlig og kan iverksettes uten å forhåndsmelde den til EFTAs Overvåkingsorgan 

(ESA), mens noe støtte kan bli lovlig etter melding til og en konkret vurdering av ESA. 

 

Det alminnelige gruppeunntaket gir regler om når det offentlige kan gi støtte uten at 

dette må notifiseres til ESA og godkjennes på forhånd. Støtte som gis etter det 

alminnelige gruppeunntaket må imidlertid meldes (med forenklet melding) til ESA 

innen 20 dager etter at støtten eller støtteordningen er iverksatt.  

 

EU-kommisjonen vedtok 21. mai 2014 en ny forordning om gruppeunntatt støtte som 

erstatter kommisjonsforordning nr. 800/2008 om gruppeunntatt støtte som utløper 30. 

juni 2014. Eksisterende tilskuddsordninger som er meldt til ESA etter det gamle 

gruppeunntaket, må som følge av dette meldes inn på nytt etter det nye 

gruppeunntaket innen 31. desember 2014.  

 

Følgende arbeidsmarkedstiltak er meldt til ESA som støtte under gruppeunntaket:  

- Bedriftstintern opplæring (BIO) 

- Tidsbegrenset lønnstilskudd 

- Funksjonsassistanse i arbeidslivet 

- Tilskudd til opprettelse av nye tiltaksplasser 

- Tilskudd til teknisk tilrettelegging  

- Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd 

- Forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd 

 

Disse tiltakene må rettes opp i tråd med det nye gruppeunntaket og meldes til ESA på 

nytt. Før dette kan gjøres er det nødvendig å gjøre enkelte endringer i forskrift 11. 

desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv., forskrift 3. mai 2007 nr. 495 om 

forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd og forskrift 21. desember 2012 nr. 1418 om 

forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd. 

 



2. Generelle endringer 
I forskrift om arbeidsrettede tiltak er de generelle reglene om kumulering, bedrifter 

som ikke kan motta støtte etter gruppeunntaket etc., i dag tatt inn i de ulike kapitlene 

for de enkelte tiltakene. For å forenkle regelverket, foreslår vi her at slike generelle 

bestemmelser i stedet tas inn i en ny bestemmelse i forskriftens kapittel 1.  

 

For alle tiltakene må henvisningen til gruppeunntaksforordningen rettes opp.   

 

For tiltakene tidsbegrenset lønnstilskudd, funksjonsassistanse i arbeidslivet, tilskudd til 

opprettelse av nye tiltaksplasser, tilskudd til teknisk tilrettelegging, forsøk med 

tidsubestemt lønnstilskudd og forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd 

er det ikke behov for å gjøre materielle endringer.  

3. Endringer i støtte til bedriftsintern opplæring 
I gruppeunntakets regler om opplæringsstøtte er det gjort en rekke forenklinger og 

endringer. Bla. er skillet mellom generell og særskilt opplæring fjernet, og 

terskelverdiene for tillatt støtte er dermed harmonisert og forenklet.  Endringene 

innebærer at det nødvendig å gjøre enkelte endringer i regelverket for bedriftsintern 

opplæring (BIO), jf. kapittel 8 i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.  

 

Departementet foreslår som følge av dette å oppheve skillet mellom generell opplæring 

og spesiell opplæring i BIO-tiltaket. Dette vil innebære en betydelig forenkling av BIO-

tiltaket. I dag kan mellomstore bedrifter få støtte med opp til 70 prosent ved generell 

opplæring. Som følge av at det innføres felles støttesatser for generell og spesiell 

opplæring, settes den maksimale støttesatsen til mellomstore bedrifter til 60 prosent for 

all type opplæring. Videre reduseres den maksimale støttesatsen som tillates fra 80 til 

70 prosent, i samsvar med reglene i det nye gruppeunntaket. For støtte til opplæring i 

sjøtransportsektoren, er det ingen endring av støttenivået. Dvs. at her vil 

støtteintensiteten fortsatt kunne være 100 prosent.  

 

Etter den nye gruppeunntaksforordningen kan man ikke gi opplæringsstøtte til 

opplæring som er obligatorisk for at de ansatte skal oppfylle fastsatte nasjonale krav og 

standarder. Vi foreslår derfor at dette presiseres i § 8-3.  

 

I dag kan tilskudd til dekning av lønnsutgiftene ikke overstige summen av de øvrige 

kostnadene til opplæringen. Erfaring viser at flere bedrifter har behov for å 

gjennomføre store deler av opplæringen internt, noe som medfører at kostnadene til 

opplæring blir lave sett i forhold til kostnader til lønnsutgifter til deltakere som 

gjennomfører BIO-opplæring. For å kunne ha mulighet til å utøve et større skjønn i 

behandlingen av BIO-søknader, foreslås det at utgiftene til opplæring skal utgjøre 

minimum 1/3 av støtteberettiget beløp og at tilskudd til lønnsutgifter ikke skal kunne 

overstige 2/3 av støtteberettiget beløp. 

 



I kapittel 7 i forskrift om arbeidsrettede tiltak er det åpnet for å kunne gi bedriftsintern 

opplæring som arbeidsmarkedsopplæring (AMO). Dagens regler om at AMO skal 

kunne benyttes ved bedriftsintern opplæring er ikke mulig å videreføre innenfor 

reglene for opplæringsstøtte i det nye gruppeunntaket. Det foreslås derfor å fjerne 

henvisningene til bedriftsintern opplæring som i dag er i AMO-tiltaket. Dette 

innebærer at det ikke lenger vil være mulig å gi AMO i form av bedriftsintern 

opplæring.   

 

AMO i bedrift har kun vært benyttet i et begrenset omfang. I og med at BIO etter 

gjeldende regler ikke kan gis til opplæring av ansatte som er helt permitterte vil en 

oppheving av denne bestemmelsen medføre at helt permitterte ikke lenger vil kunne få 

bedriftsintern opplæring gjennom AMO-tiltaket. At AMO i bedrift oppheves, er ikke til 

hinder for at en helt permittert arbeidstaker kan få tilbud om andre type AMO-kurs i 

regi av Arbeids- og velferdsetaten i permitteringsperioden. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det legges til grunn at de skisserte forslagene til forenklinger i regelverket for BIO, 

ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser. I de øvrige tiltakene er det 

kun foreslått rent tekniske justeringer.  

5. Utkast til forskriftsendringer 
 

5. 1 Endringer i forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede 

tiltak mv.  

Endringene er markert i kursiv.  

 

Ny bestemmelse i kapittel 1 - Fellesbestemmelser 

 

Ny § 1-13: 

§ 1-13. Støtte etter gruppeunntaksforordningen 

Tilskudd som gis etter forordning (EU) nr. 651/2014 skal ikke kumuleres med 

a) annen støtte som er unntatt etter samme forordning, 

b) bagatellmessig støtte jf. forordning (EU) nr. 1407/2013 og 360/2012, eller 

c) annen fellesskapsfinansiering som helt eller delvis gjelder de samme støtteberettigede 

kostnadene,  

dersom en slik kumulering ville føre til at støtten overstiger den gjeldende høyeste 

støtteandelen eller det gjeldende høyeste støttebeløpet for denne typen støtte i henhold til det 

alminnelige gruppeunntaket. 

http://lovdata.no/pro/#reference/eu/32008r0800
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    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. 

 

Endringer i kapittel 7. Opplæring 

§ 7-1. Innhold 

Opplæring skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber og hindre 

utstøting av personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller er i en usikker 

sysselsettingssituasjon og har behov for kvalifisering. 

Opplæring gis i form av arbeidsmarkedskurs organisert i samarbeid med Arbeids- og 

velferdsetaten. 

For personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å 

skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, kan det også gis opplæring i form av 

ordinær utdanning. 

(Andre ledd, andre setning oppheves). 

          

§ 7-4. Tilskudd til tiltaksarrangør 

Tilskudd til skolepenger, 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. 

(Andre ledd oppheves). 

 

 

Endringer i kapittel 8 - bedriftsintern opplæring  

  

§ 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.  

   

 

  § 8-3. Krav til opplæringen 

  Det kan gis tilskudd til gjennomføring av opplæring av egne ansatte. Bedriftsintern 

opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis kun 

tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. 

  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. Tilskudd til tiltaksarrangør 

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. 

    Støtteberettigede kostnader skal dokumenteres.    Det kan ikke gis flere tilskudd til 

det samme opplæringsprosjektet. 

  

§ 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. 

 

 

§ 8-7. Krav til bedrifter som gjennomfører bedriftsintern opplæring 

     Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring skal være framsatt og godkjent av 

Arbeids- og velferdsetaten før opplæring iverksettes. 

     Bedriftsintern opplæring skal foregå etter konkret opplæringsplan som omfatter 

teori i tillegg til eventuell praktisk trening. Planen skal godkjennes av Arbeids- og 

velferdsetaten.  Opplæringsplanen skal være godkjent og signert av en oppnevnt 

representant fra de ansatte. 

     Arbeidsgiver skal rapportere til Arbeids- og velferdsetaten om gjennomføringen av 

opplæringen. Krav til rapportering fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

  

§ 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).  

Endringer i kapittel 9 - Lønnstilskudd 

§ 9-4. Tilskuddets størrelse og varighet 

      Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av 

lønnstilskuddet tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på 

arbeidsmarkedet. 

     Ved vurderingen av tilskuddssats og varighet skal det legges vekt på tiltaksdeltakers 

arbeidsevne og behov for oppfølging og tilrettelegging. Periode og prosentsats skal 

tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. 

Samlet kostnad skal likevel ikke overstige maksimalt lønnstilskudd. 

     Tidsbegrenset lønnstilskudd kan maksimalt utgjøre 50 prosent av lønnen i inntil ett 

år. For personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å 

skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid kan det tidsbegrensede lønnstilskuddet 

maksimalt utgjøre 60 prosent av lønnen i inntil tre år. Lønnstilskudd utover ett år kan 

ikke overstige det nivå som er nødvendig for å kompensere for redusert produktivitet 

som skyldes arbeidstakernes nedsatte arbeidsevne. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2008-11-14-1213
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     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. 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). 

 

Endringer i kapittel 9A - Funksjonsassistanse 

§ 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). 

(andre ledd er flyttet til ny § 1-13) 

Endringer i kapittel 12A - Tilskudd til opprettelse av nye tiltaksplasser 

§ 12A-2. Tilskudd ved opprettelse av nye tiltaksplasser 

    Tilskudd kan gis til dekning av utgifter til bygging, installering eller utvidelse av 

virksomheten ved opprettelse av nye tiltaksplasser innen arbeidspraksis i skjermet 

virksomhet, jf. kapittel 4, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift, jf. kapittel 10 og varig 

tilrettelagt arbeid, jf. kapittel 11. Det kan ikke gis tilskudd til produksjonsverksteder 

som mottar støtte etter § 11-8. 

    Det kan bare gis tilskudd til dekning av ekstrautgifter som påløper som følge av at 

den sysselsatte arbeidssøkeren har redusert arbeidsevne. 

(tredje og fjerde ledd er flyttet til ny § 1-13) 

 

§ 12A-4. Støtte etter gruppeunntaksforordningen 

http://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2008-11-14-1213
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    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). 

(andre ledd er flyttet til ny § 1-13) 

 

Endringer i kapittel 12B - Tilskudd til teknisk tilrettelegging 

§ 12B-2. Tilskudd til teknisk tilrettelegging 

    Tilskudd til teknisk tilrettelegging kan gis til dekning av utgifter til utstyr som er 

nødvendig for at tiltaksdeltaker skal kunne gjennomføre tiltaket. Det kan bare gis 

tilskudd til dekning av ekstrautgifter som påløper som følge av at den sysselsatte 

arbeidssøkeren har redusert arbeidsevne. 

    Det kan gis tilskudd til dekning av 

a) kostnader ved å tilpasse lokalene, 

b) kostnader til tilpasning eller kjøp av utstyr/arbeidshjelpemidler, og 

c) kostnader til å kjøpe og validere programvare som skal brukes av 

tiltaksdeltakeren, herunder teknologisk utstyr eller teknologiske hjelpemidler. 

    Tilskuddet kan ikke benyttes til kjøp av hjelpemidler som kan dekkes etter 

folketrygdloven § 10-5. 

    Det gis ikke tilskudd for tiltaksdeltakere som tar opplæring jf. kap. 7, er under 

utdanning eller er ansatte i produksjonsverksteder jf. § 11-8. 

(femte og sjette ledd er flyttet til ny § 1-13) 

§ 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). 

(andre ledd er flyttet til ny § 1-13) 

http://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2008-11-14-1213
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5.2 Endringer i forskrift 3. mai 2007 nr. 495 om forsøk med tidsubestemt 

lønnstilskudd  

 

§ 7. Tilskudd til arbeidsgiver 

1. I det første året kan det gis inntil 3/4 refusjon av lønn og sosiale utgifter. 

2. I de påfølgende årene kan det ytes inntil 2/3 refusjon av lønn og sosiale utgifter. 

    Refusjonen er begrenset oppad til maksimalt 5 G per år. 

    Ved deltidsstilling fastsettes tilskuddet i forhold til stillingsandel. 

    Tilskuddet fastsettes av Arbeids- og velferdsetaten. Etaten skal i sin vurdering av 

tilskuddets størrelse og varighet legge vekt på arbeidstakerens yteevne. 

Lønnstilskuddet skal kompensere for redusert arbeidsevne. Eventuelle utgifter til 

oppfølging og tilrettelegging mv. dekkes i henhold til annet regelverk. 

    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 33 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014 

side 1). 

 

5.3 Endringer i forskrift 21. desember 2012 nr. 1418 om forsøk med 

arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd 

 

§ 8. Tilskudd til arbeidsgiver 

    Tilskuddet til arbeidsgiver skal utgjøre 40 prosent av arbeidsgivers utgifter til 

lønnskostnader. Med lønnskostnader menes 

a) lønn 

b) feriepenger 

c) arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene og 

d) innskudd til obligatorisk tjenestepensjon. 

    Med lønn etter bokstav a menes timelønn eller månedslønn for arbeid utført i 

normalarbeidstiden, samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan for stillingen. 

Arbeidsgivers overtidsbetaling og andre variable tillegg regnes ikke som lønn i denne 

http://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2008-11-14-1213
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sammenhengen. Arbeidsgiver skal legge fram klar og spesifisert dokumentasjon på 

sine faktiske kostnader ved å ha deltakeren ansatt. 

    Arbeids- og velferdsetaten skal minst én gang i året vurdere om deltakerens 

arbeidsevne er blitt så mye forbedret at tilskuddet til arbeidsgiver utgjør en 

overkompensasjon og om tiltaket derfor skal avsluttes. Arbeidsgiver skal gi Arbeids- og 

velferdsetaten opplysninger om forhold som har betydning for å vurdere dette. 

Eventuelt for mye eller urettmessig utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. 

    Tilskuddet skal ikke kumuleres med: 

a) annen støtte som er unntatt etter det alminnelige gruppeunntaket, jf. § 9 

b) bagatellmessig støtte som oppfyller vilkårene fastsatt i forordning (EU) nr. 

1407/2013 eller 360/2012, eller 

c) annen fellesskapsfinansiering som helt eller delvis gjelder de samme 

støtteberettigede kostnadene. 

dersom en slik kumulering vil føre til at støtten overstiger den gjeldende høyeste 

støtteandelen, eller det gjeldende høyeste støttebeløpet for denne type støtte i henhold 

til det alminnelige gruppeunntaket. Arbeidsgiver skal melde fra til Arbeids- og 

velferdsetaten dersom virksomheten for samme år mottar slik støtte som er nevnt i 

første punktum. 

    Det kan ikke gis tilskudd til vanskeligstilte bedrifter, eller bedrifter som har et 

utestående tilbakebetalingskrav mot seg etter vedtak om ulovlig støtte. 

    Den årlige støtten kan maksimalt være på 10 mill. euro per år per virksomhet. 

        

§ 9. Støtte etter det alminnelige gruppeunntaket 

    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 33 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014 

side 1). 
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