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Høringsnotat 29. mai 2020 

Forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente 
tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter fra tiltakene 
arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid som følge 
av utbrudd av covid-19 
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Bakgrunn for forslaget 

Stortinget fattet anmodningsvedtak nr. 494 ved behandlingen av Prop. 70 LS (2019–

2020):  

«Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk 

drift, men ikke har «erverv til formål» og dermed ikke betaler skatt blir ivaretatt med en 

økonomisk kompensasjon, som f.eks. bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, 

ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og 

museumsdrift, ivaretas.» 

I Prop 127 S (2019-2020) har Arbeids- og sosialdepartementet som en oppfølging av 

dette foreslått å etablere en midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente 

tiltaksarrangører som har tapt salgsinntekter knyttet til tiltakene arbeidsforberedende 

trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA). Formålet med ordningen er å unngå at 

forhåndsgodkjente tiltaksarrangører går konkurs og at deltakere i AFT og VTA mister sitt 

tilbud. 

 

Innretningen av ordningen er skissert i stortingsproposisjonen. Stortinget vil behandle 

forslaget til bevilgning i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonal budsjett. Det 

er lagt opp til at ordningen trer i kraft så raskt som mulig etter at Stortinget har fattet 

bevilgningsvedtaket. Det er planlagt at Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett 19. 

juni. Det er derfor gitt en kort høringsfrist. 

 

Det er foreslått at ordningen skal gjelde for månedene mars, april og mai i 2020 og at den 

skal være rammestyrt. Det er foreslått en bevilgning på totalt 180 mill. kroner. Dersom 

den avsatte budsjettrammen ikke dekker tilskuddene i henhold til de foreslåtte kriteriene, 

vil hvert enkelt tilskudd avkortes forholdsmessig. 

 

I dette høringsnotatet foreslår Arbeids- og sosialdepartementet at ordningen reguleres i 

en egen forskrift hjemlet i arbeidsmarkedsloven. Departementet ber om eventuelle 

merknader til forslaget og utkastet til forskrift. 

 

Om de forhåndsgodkjente virksomhetene 

Det er om lag 290 tiltaksarrangører i Norge som er forhåndsgodkjent av Arbeids- og 

velferdsetaten for å arrangere arbeidsmarkedstiltakene VTA og AFT. Arbeids- og 

velferdsetaten gir faste tilskudd til arrangørene per deltaker per måned. For VTA-

deltakere skal kommunen også gi et tilskudd som minimum tilsvarer 25 prosent av det 

statlige tilskuddet. Som hovedregel skal arrangøren være organisert i et aksjeselskap 

med kommunal eller fylkeskommunal aksjemajoritet. Eierne har ikke anledning til å ta ut 

utbytte. Eventuelle overskudd skal bli i virksomheten for å komme attføringsvirksomheten 

og deltakerne til gode. Det er en forutsetning at virksomhetens produksjon av varer 

og/eller tjenester skal være uløselig knyttet til gjennomføringen av VTA og AFT. 

 

Arrangørene skal ha som primær aktivitet å arrangere disse to tiltakene eller annen 

attføringsvirksomhet. Som en del av dette driver virksomhetene med produksjon av varer 

og tjenester. Det er stor variasjon mellom tiltaksarrangørene mht. hvor mye av inntektene 

som kommer fra salg av varer og tjenester. Bransjeorganisasjonene ASVL og Arbeid & 
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Inkludering anslår at virksomhetenes salgsinntekter i gjennomsnitt utgjør om lag 40 

prosent av virksomhetenes samlede inntekter.  

 

I forbindelse med koronautbruddet ga Arbeids- og velferdsdirektoratet instruks om at 

personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak som en hovedregel ikke skulle møte opp i 

tiltaket. Tiltaksarrangørene har fått utbetalt tilskudd, tilsvarende det som er avtalt for 

perioden. Fra midten av mai har Arbeids- og velferdsdirektoratet gitt beskjed om en 

normalisering av tilbudet fra tiltaksarrangørene, under forutsetning av at aktuelle 

smittevernregler følges opp.  

 

Forslag til forskrift 

Forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har 

mistet salgsinntekter fra tiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt 

arbeid som følge av utbrudd av covid-19 

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet xx 2020, med hjemmel i lov 10.- desember 2004 nr. 76 om 

arbeidsmarkedstjenester § 13 tredje ledd.  

 

§1 Formål 

    Formålet med tilskuddet er å unngå at forhåndsgodkjente tiltaksarrangører går konkurs 

og at deltakere i arbeidsmarkedstiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt 

arbeid mister sitt tilbud som følge av tapte salgsinntekter på grunn av tiltak innført for å 

bekjempe koronapandemien. 

 

§ 2 Virkeområde 

     Tilskuddet kan gis til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har avtale med Arbeids- 

og velferdsetaten om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene arbeidsforberedende 

trening, jf. tiltaksforskriften kapittel 13, og/eller varig tilrettelagt arbeid, jf. tiltaksforskriften 

kapittel 14.  

 

§ 3 Vilkår  

     Tilskuddet kan gis til virksomheter som har tapt salgsinntekter som følge av 

koronapandemien. Tilskuddet kompenserer bare for de salgsinntektene som er direkte 

knyttet til gjennomføringen av arbeidsforberedende trening og/ eller varig tilrettelagt 

arbeid 

    Salgsinntektene fra produksjon av varer og tjenester knyttet til arbeidsforberedende 

trening og/eller varig tilrettelagt arbeid må for 2019 ha utgjort minimum 20 prosent av 

virksomhetens samlede inntekter. For virksomheter som er omorganisert/ nyetablert og 

hvor regnskapet for 2019 ikke gir et dekkende bilde av driftssituasjonen, kan regnskap for 

januar og februar 2020 legges til grunn. 

       

§ 4 Beregning  

        Tilskuddet dekker 80 prosent av tapte salgsinntekter, jf. § 3, sammenlignet med 

tilsvarende måneder året før. Det utbetales ikke tilskudd for beløp under 5 000 kroner per 

måned. Det gis ikke tilskudd etter denne forskriften som overstiger det beløp 



 

 

 

Side 4 
 

tiltaksarrangøren allerede har mottatt i samme periode i tilskudd fra Arbeids- og 

velferdsetaten for VTA.  

 Ordningen er rammestyrt. Dersom bevilgningen på kap 634 

Arbeidsmarkedstiltak, post 70 Midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente 

tiltaksarrangører ikke dekker tilskuddene i henhold til kriteriene i første ledd, vil hvert 

enkelt tilskudd avkortes forholdsmessig. 

 

§ 5 Varighet 

      Tilskudd gis for månedene mars, april og mai 2020. 

 

§ 6 Saksbehandlingsregler 

       Tilskuddet forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten. 

    Søknad om tilskudd for perioden mars, april og mai sendes samlet på den måten som 

Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter. Siste frist for å sende søknad om tilskudd er 

15. august 2020. 

 

 

§ 7 Klage 

      Vedtak om tilskudd kan påklages til Arbeids- og sosialdepartementet.  

      Fristen for å klage er seks uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet 

fram til vedkommende part. Klage settes fram for Arbeids- og velferdsdirektoratet.  

 

§ 8 Dokumentasjon 

      Innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører Søker 

skal også legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020.  

 

§ 9 Tilbakebetaling  

       Dersom det er utbetalt tilskudd i strid med bestemmelsene i denne forskriften, skal 

det uriktig utbetalte beløpet kreves tilbakebetalt iht. reglene i arbeidsmarkedsloven § 22. 

 

§ 10 Ikrafttredelse mv.  

       Forskriften trer i kraft XXX og gis virkning fra 1. mars 2020.  

       Forskriften oppheves fra og med 1. oktober 2020. 

 

 

 


