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Forskrift om endring i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

folketrygd (folketrygdloven) § 11-8, lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 12 og §

13 og B.innst.S.nr.15 (2008-2009).

I

       I forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv. gjøres følgende endringer:

§ 2-2 skal lyde:

       Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av avklaringen tilpasses

deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring kan vare i inntil

fire uker med mulighet for forlengelse i inntil ytterligere åtte uker.

§ 3-1 annet ledd skal lyde:

       Arbeidsrettet rehabilitering kan inneholde arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt

med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmende trening, opplæring, motivasjon, trening i sosial

mestring, livsstilsveiledning eller en kombinasjon av disse elementene.
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§ 14-1 annet ledd nytt siste strekpunkt skal lyde:

- forskrift 11. september 2001 nr. 1079 om ytelser under yrkesrettet attføring § 2-1, § 2-2 og § 2-3

tredje og fjerde ledd.

§ 14-1 nytt tredje ledd skal lyde:

       Fra samme tidspunkt endres forskrift 11. september 2001 nr. 1079 om ytelser under yrkesrettet

attføring § 2-3 første ledd slik:

Til medlem som gjennomgår utdanning som ledd i et yrkesrettet attføringstiltak, ytes stønad til dekning av

utgifter til bøker og undervisningsmateriell.

§ 14-2 nytt tredje ledd skal lyde:

       Personer som har vedtak om stønad til

a) skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr, jf. folketrygdloven § 11-8 første ledd, bokstav a),

b) arbeidstreningsplass, jf. folketrygdloven § 11-8 første ledd, bokstav b), eller

c) fadder, jf. folketrygdloven § 11-8 første ledd, bokstav c)

når denne forskriften trer i kraft, kan beholde stønaden på de vilkår som gjaldt da stønaden ble innvilget ut

vedtaksperioden.

II

       Endringene trer i kraft 1. januar 2009.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.
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