
           Vedlegg 1 

RETNINGSLINJER FOR BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING I TROMS OG 

FINNMARK  

1. Formål  
Formålet med ordningen er å støtte bedrifter som skal foreta en vesentlig endring av bedriftens 
produksjon eller etablere seg på nye markeder, og i den forbindelse har behov for å gi opplæring til 
sine ansatte. Ordningen er for bedrifter som har kompetansehevingsbehov grunnet større omstilling i 
form av endring i bedriftens produksjon eller etablering på nye markeder. Tilskuddsmidlene skal gå til 
opplæring av bedriftens ansatte. 
  
2. Kort om BiO   
Bedriftsintern opplæring (BiO) er et kompetansetiltak som fra 01.01.2020 er overført til 
fylkeskommunene fra NAV.  
 
Hvem kan få støtte?  
Små og mellomstore bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for videre 
utvikling gjennom kompetansetiltak.  
Små bedrifter defineres som bedrifter med opptil 20 ansatte. 
Mellomstore bedrifter defineres som bedrifter med 21-100 ansatte. 
 
Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges (geografisk differensiering). Bedrifter som tar 
utgangspunkt i naturressurser og naturgitte fortrinn gis prioritet, f.eks opplevelse og reiseliv, 
småskalaprodusenter, kulturnæring og havrommet. Servicenæring kan også søke. Bedrifter som 
prioriterer bærekraftige og digitale løsninger gis prioritet.       

 
3. Hvor mye kan man få i støtte? 

• Bedrifter med 1-20 ansatte: Inntil 70% av godkjente kostnader  

• Bedrifter med 21-100 ansatte: Inntil 50% av godkjente kostnader 

• Samlet støttebeløp er maksimalt kr 200 000,- 

4. Hva kan det gis støtte til?  
Det kan gis tilskudd til;  

• gjennomføring av relevante opplæringstiltak knyttet til bedriftens omstillingsbehov.  
Opplæringen skal gjelde ansatte tilknyttet bedriften. Eksempler på utgifter som dekkes: 

o kursutgifter 
o reiseutgifter 
o lønnsutgifter (gjelder ikke for permitterte) 

 
Det gis ikke tilskudd til;  

• opplæring med bindingstid (ansatte som deltar på opplæring kan altså ikke forpliktes til å 
arbeide i virksomheten en viss tid etter opplæringens slutt)  

• obligatorisk opplæring for at ansatte som skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav  
  

Opplæringa kan være del av en større utviklingsprosess, men det er bare konkrete 
opplæringsaktiviteter som blir støttet med BiO-midler. Interne kartleggingsprosesser, gruppearbeid, 
konsulentbistand og lignende skal ikke være med i kostnadsgrunnlaget. 
 
 



tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre 
utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å 
gjennomføre planen.  
 
5. Øvrige krav til søknaden 

1. Søknaden må inneholde; 
- beskrivelse av kurs/opplæringstilbud  
- plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres 
- tidsplan for opplæringen 
- beskrivelse av samarbeidspartner/kursaktør 
- budsjett og finansieringsplan  

2. Utgifter til selve opplæringstiltaket skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.  
3. Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke oversige 2/3 av støtteberettiget beløp. Personer som er 

permittert og mottar dagpenger fra NAV kan ikke få tilskudd til lønnsutgifter.  
Forøvrig vises til det til enhver tid aktuelt gjeldende regelverk. 
https://www.nav.no/arbeid/no/permittert/ 

4. Det gis kun støtte til private bedrifter og enkeltpersonforetak.   
5. Som egeninnsats godkjennes eget arbeid, egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag. Egentid   

beregnes med timesats. Godkjent fast timesats for eget arbeid; kr 700,- per time. Arbeids-
timer må dokumenteres med timelister.  

6. Opplæringsperioden for hver deltaker kan ikke være lengre enn 26 uker.  
7. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling av gjennomførte tiltak gjøres via  

www.regionalforvaltning.no. Det kan etter søknad utbetales inntil 75% av tilsagnet ved 
oppstart av tiltaket.  

8. Bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter plikter å oppgi dette og redegjøre for mulige 
årsaker og konsekvenser.  

9. Støtten gis som bagatellmessig støtte i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr.  
1407/2013 av 18. desember 2013, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra 
notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte 
kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre 
regnskapsår (100 000 euro innenfor transportsektoren), jf. forordningens artikkel 3, annet 
punkt.   

 
Mer informasjon om bagatellmessig støtte finner du her: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-

listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/ 

 

6.   Klagebehandling   
Vedtak om tildeling av tilskudd fra fylkeskommunens BiO-ordning anses som enkeltvedtak og 
kan påklages iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd.  
  
7.   Når kan du søke?  
Søknad fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no. Det er ingen søknadsfrist, innkomne 
søknader behandles fortløpende.   
  
Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom NAV, Innovasjon Norge og Troms og Finnmark 
fylkeskommune og ble vedtatt at Fylkesrådet i Troms og Finnmark 16. mars 2021. Ordningen er 
begrenset av EØS-avtalen og midler gis etter reglene om bagatellmessig støtte (Det alminnelige 
gruppeunntaket (GBER) art 31).  
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