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Supplerende tildelingsbrev (1. supplering 2021) – budsjettvedtak i 
forbindelse med covid-19-pandemien og overføring av ubrukt bevilgning 

 

Budsjettvedtak i forbindelse med covid-19-pandemien 

På bakgrunn av koronapandemien og iverksettelse av nødvendige tiltak for håndtering av 

pandemien, har Stortinget vedtatt bevilgningsendringer på ulike kapitler som er tilordnet 

Arbeids- og velferdsetaten, jf. Prop. 72 LS (2020-2021), Prop. 75 S (2020-2021) og Prop. 79 

S (2020-2021) samt Innst. 231 S (2020-2021), Innst. 232 S (2020-2021) og Innst. 233 S 

(2020-2021). Bevilgningsendringer som følge av Stortingets vedtak framgår i tabellen under. 

Det vises til nærmere redegjørelse knyttet til endringene under tabellen. 

 

Overføring av ubrukt bevilgning 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nå mottatt bekreftelse fra Finansdepartementet 

på overføringer av ubrukte bevilgninger fra 2020 til 2021. Departementet stiller til rådighet 

overført beløp på kapitler og poster slik det fremgår av tabellen under. 
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     (Beløp i 1000-kroner) 

Kapitler/poster  Tildelings-

brev 2021  

Overført 

beløp 

2020 til 

2021 

Prop. 72 

LS og 

75 S 

(2020-

2021)  

Prop. 79 

S (2020-

2021) 

Sum tildelt 

Kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og 

velferdsforvaltningen  

    

Post 45 Større utstyrsanskaffelser 

og vedlikehold, kan overføres, kan 

nyttes under post 21 

                     
131 700  

 

32 730  
 
 

164 430 

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten      

Post 01 Driftsutgifter  12 648 668 576 531  366 000 13 591 199 

Post 21 Spesielle driftsutgifter  35 096 1 711   36 807 

Post 22 Forsknings- og 

utredningsaktiviteter 
60 151 1 613   61 764 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser 

og vedlikehold, kan overføres  
315 215 8 951   324 166 

Kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial 

inkludering  

    

Post 21 Spesielle driftsutgifter  86 997 4 158   91 155 

Post 63 Sosiale tjenester og tiltak 

for vanskeligstilte, kan overføres  

                     

152 085  

 

11 863   163 948 

Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak      

Post 01 Driftsutgifter 309 450 5 365  160 000 474 815 

Post 76 Tiltak for arbeidssøkere, 

kan overføres  
      7 956 475  150 000  280 000 8 386 475 

Post 77 Varig tilrettelagt arbeid, kan 

overføres 
      1 710 180  25 614   1 735 794 

Kap. 2541 Dagpenger      

Post 70 Dagpenger, 

overslagsbevilgning  
19 087 000  4 095 000 175 000 23 357 000 

Kap. 2543 Midlertidige stønadsordninger for 

selvstendig næringsdrivende, frilansere og 

lærlinger 

    

Post 70 Stønad til selvstendig 

næringsdrivende og frilansere 

overslagsbevilgning 

266 000  420 000  686 000 
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     (Beløp i 1000-kroner) 

Kapitler/poster  Tildelings-

brev 2021  

Overført 

beløp 

2020 til 

2021 

Prop. 72 

LS og 

75 S 

(2020-

2021)  

Prop. 79 

S (2020-

2021) 

Sum tildelt 

Post 71 Stønad til lærlinger, 

overslagsbevilgning 
24 000   6 000  30 000 

Kap. 2650 Sykepenger      

Post 70 Sykepenger for 
arbeidstakere mv. 
overslagsbevilgning  

40 565 000   620 000 41 185 000 

Post 71 Sykepenger for 
selvstendige, overslagsbevilgning  1 575 000   40 000 1 615 000 

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger      

Post 70 Arbeidsavklaringspenger, 
overslagsbevilgning 31 380 000   130 000 31 510 000 

Kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler 

mv.  

    

Post 79 Aktivitetshjelpemidler for 
personer over 26 år 83 730 12 623   96 353 

 

Nærmere om enkelte bevilgningsendringer knyttet til budsjettvedtak i forbindelse med 

covid-19-pandemien 

 

Departementet legger til grunn at føringene i tildelingsbrevet for inneværende år knyttet til 

oppfølging av prioriterte brukergrupper ligger fast. 

 

Kap. 605, post 01: jf. Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 232 S (2020-2021) 

Bevilgningen på posten økes med til sammen 366 mill. kroner. 

 

Etatens driftsbevilgning økes med 250 mill. kroner til oppfølging av arbeidsledige, til å sikre 

god tilgjengelighet ved NAV Kontaktsenter, til saksbehandling av dagpenger og 

kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, samt til å sikre 

rettidig tilbakebetaling av forskudd på dagpenger. Videre skal midlene sikre kapasitet til 

forebygging og avdekking av svindel og feilutbetalinger knyttet til de midlertidige 

koronatiltakene. 

  

Bevilgningen økes med 34,5 mill. kroner til å forsterke koordineringen mellom Arbeids- og 

velferdsetaten og utdanningssektoren ved at det opprettes team av opplæringskoordinatorer 

med ytterligere tre årsverk i hvert fylke.  
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Bevilgningen økes med 11,5 mill. kroner knyttet til inkluderingsdugnaden, nærmere bestemt 

til etablering av tiltakskoordinatorer i hvert fylke.  

 

Bevilgningen økes videre med 70 mill. kroner knyttet til administrative ressurser i Arbeids- og 

velferdsetaten og IT-tiltak for å sikre bedre tjenester til permitterte og bedre og mer effektiv 

administrasjon av arbeidsmarkedstiltakene. 

 

Det legges til grunn at midlene som bevilges særskilt som følge av covid 19-pandemien, kun 

skal brukes til dette formålet. Departementet ber Arbeids- og velferdsdirektoratet om 

rapportering på forbruket av midlene, både i tertialrapport og i innspill til ordinære 

budsjettrunder. Departementet legger opp til en tett dialog med direktoratet om 

bevilgningsbehovet framover. 

 

Kap. 634, post 01: jf.  Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 232 S (2020-2021)  

Bevilgningen på posten økes med 160 mill. kroner. Bevilgningsøkningen skal benyttes til 

• styrking av tilbudet IPS-ung som vil bidra til at unge med psykiske lidelser kan få 

arbeidsrettet oppfølging i kombinasjon med behandling fra helsetjenesten.  

• forsterket oppfølging av langtidsledige og permitterte med kort tid igjen av 

dagpengeperioden eller permitteringsperioden. 

• styrking av oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi for at unge 

med bistandsbehov som tar fag- og yrkesopplæring som arbeidsmarkedstiltak kan få 

oppfølging fra NAV-kontoret med sikte på å øke fullføringsgraden. 

 

Kap. 634, post 76: jf. Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 232 S (2020-2021) 

For å gi bedre oppfølging av unge, langtidsledige og mottakere av arbeidsavklaringspenger 

styrkes bevilgningen med 280 mill. kroner. Beregningsteknisk vil det gi mulighet for å styrke 

tiltaksnivå med om lag 2 000 tiltaksplasser. 

 

Styrkingen gir rom for arbeidsmarkedstiltak med særlig vekt på opplæring rettet mot 

langtidsledige og permitterte med kort tid igjen av dagpengeperioden eller 

permitteringsperioden.  

 

Styrkingen inkluderer en satsing på tilskudd til om lag 2000 sommerjobber av fire ukers 

varighet for unge arbeidssøkere med bistandsbehov sommeren 2021. Direktoratet bes 

utarbeide en plan for implementering av tiltaket som sikrer en god gjennomføring, både i 

egen organisasjon og for samarbeidet med arbeidsgivere. Det skal også utarbeides et 

opplegg for rapportering. Det vil bli sendt et eget brev fra departementet vedrørende 

satsingen. 

 

Kap. 2541, post 70, jf. Prop. 72 LS (2020-2021) og Innst. 231 S (2020-2021), Prop. 75 S 

(2020-2021), Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 232 S (2020-2021), Innst. 233 S (2020-2021) 

Bevilgningen på posten økes i alt med 4 270 mill. kroner i 2021.  

 

Bevilgningsøkningen er resultat av følgende midlertidige regelverksendringer: 
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• Opphevelse av ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 1. oktober 2021 

• Permitteringsperioden forlenges til 1. oktober 2021. 

• Forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlag opp til 3 G, til 1. oktober 

2021 

• Maksimal periode for mottak av dagpenger forlenges til 1. oktober 2021, også for de 

tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er 

implementert 

• Utsettelse av arbeidsgiverperiode II til 1. juni 2021 

• Ordningen med lavere inntektsvilkår for å motta dagpenger (0,75 G de siste 12 

månedene eller 2,25 G de siste 36 månedene) for nye tilfeller så lenge krisen varer, 

forlenges til 1. oktober 2021. 

• Redusert krav til tapt arbeidstid for å motta dagpenger under permittering fra 50 pst. 

til 40 pst. frem til 1. oktober 2021 

• Dagpengereglene endres slik at personer som fikk innvilget dagpenger før 20. mars 

2020, fra 1. februar 2021 får økte satser lik den midlertidig forhøyede 

dagpengesatsen. 

• Særlige graderingsregler for følgende grupper: 

o taxisjåfører skal føre kun halvparten av arbeidede timer inkl. ventetid for 

taxisjåfører til 1. juni 

o stønadsmottakere som tar arbeid i landbruket i dagpengeperioden skal føre 

kun halvparten av timene de jobber på meldekortet 

o stønadsmottakere som tar arbeid i fiskeindustribedrifter skal føre kun 

halvparten av timene de jobber på meldekortet 

 

Kap. 2543, post 70, jf. Prop. 72 LS (2020-2021) og Innst. 231 S (2020-2021), Prop. 75 S 

(2020-2021), Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 232 S (2020-2021)  

Bevilgningen på posten økes med 420 mill. kroner i 2021. Bevilgningsøkningen gjelder 

forlengelse til 1. oktober 2021 av ordningen med inntektssikring for selvstendig 

næringsdrivende og frilansere. 

 

Kap. 2543, post 71, jf. Prop. 72 LS (2020-2021) og Innst. 231 S (2020-2021), Prop. 75 S 

(2020-2021), Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 232 (2020-2021) 

Bevilgningen på posten økes med 6 mill. kroner i 2021. Bevilgningsøkningen gjelder 

forlengelse til 1. oktober 2021 av ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye 

tilfeller). 

 

Kap. 2650, post 70, jf. Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 232 S (2020-2021)  

Bevilgningen på posten økes med 620 mill. kroner i 2021.  

 

Særreglene for sykepenger for arbeidstakere og frilansere knyttet til pandemien videreføres 

frem til og med 30. juni 2021. Det er gitt rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn 

av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Det er presisert at personer som bryter nasjonale 

myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes 

sykepenger. Arbeidsgiverfinansiering er redusert fra 16 til tre dager for fravær som skyldes 
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covid-19. Frilansere har rett til sykepenger fra fjerde dag for sykefravær som skyldes covid-

19. 

 

Kap. 2650, post 71, jf. Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 232 S (2020-2021) 

Bevilgningen på posten økes med 40 mill. kroner i 2021.  

 

Særreglene for sykepenger for selvstendig næringsdrivende knyttet til pandemien 

videreføres frem til og med 30. juni 2021. Det er gitt rett til sykepenger ved fravær fra 

arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Selvstendig næringsdrivende 

har rett til sykepenger fra fjerde dag for sykefravær som skyldes covid-19. 

 

Kap. 2651, post 70, jf. Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 232 S (2020-2021) 

Bevilgningen på posten økes med 130 mill. kroner i 2021. Stønadsperioden for 

arbeidsavklaringspenger til mottakere som er i arbeidssøkeprosess etter folketrygdloven § 

11-17 forlenges til 1. juli 2021, med virkning fra 1. mars 2021. 

 

Mottakere av arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-17 som gikk ut av 

ordningen fra 1. november 2020, kan også søke om å få forlenget stønadsperioden for 

perioden fra 1. mars 2021 til og med 30. juni 2021. Det er gitt unntak fra § 22-13 femte ledd, 

slik at arbeidsavklaringspenger kan gis med virkning fra 1. mars 2021, selv om søknaden 

fremsettes senere. Slik søknad må imidlertid fremsettes innen 1. april 2021. Dersom man 

søker etter fristen, gjelder folketrygdloven § 22-13 femte ledd, slik at man vil få innvilget 

arbeidsavklaringspenger med virkning fra søknadsdatoen. 

 

Det er en forutsetning at mottakerne fyller vilkårene i folketrygdloven § 11-17 i hele 

stønadsperioden. Når det gjelder vilkåret om å være tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som 

reell arbeidssøker, jf. folketrygdloven §§ 4-5 og 4-8, vil dette vilkåret ikke nødvendigvis være 

oppfylt for alle som søker om stønadsrett innen 1. april 2021. Det åpnes imidlertid for å 

registrere seg som reell arbeidssøker på søknadstidspunktet, og sende meldekort i etterkant. 

 

Øvrige føringer 

Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 542 (2020-2021) av 19. januar 2021 bedt regjeringen 

videreføre veilederen for behandling av saker om økonomisk sosialhjelp under pandemien til 

1. oktober 2021. Departementet er kjent med at Arbeids- og velferdsdirektoratet vil videreføre 

veilederen til 1. juli 2021 og fortløpende vurderer behovet for ytterligere forlengelse.  

 

Med hilsen 

 

Tom Gulliksen 

ekspedisjonssjef 

 

 

Camilla Landsverk  

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi 

 

Barne- og familiedepartementet 

Riksrevisjonen 
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