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Merverdiavgift - Vurdering av tiltakene "Avklaring" og "Oppfølging" 

Vi viser til tidligere korrespondanse, senest Deres brev 11. juni 2010, samt møte avholdt 

mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Skattedirektoratet 26. august 2010. 

 

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og 

de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. NAVs 

målsetting er å bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv 

virksomhet. For å oppnå målsettingen har NAV konkurranseutsatt de arbeidsrettede 

tiltakene ”Avklaring”, ”Arbeidsrettet rehabilitering” og ”Oppfølging”. 

 

I brev 15. februar 2010 til Skatt Midt-Norge sa Skattedirektoratet seg enig i skattekontorets 

vurdering av tiltakene ”Arbeidsrettet rehabilitering” og ”Avklaring”. Skattekontoret hadde 

lagt til grunn at ”Arbeidsrettet rehabilitering” var å anse som opplæring og dermed unntatt 

fra merverdiavgiftsplikt, mens ”Avklaring” ble ansett avgiftspliktig. 

 

I brev 26. mai 2010 til Skattedirektoratet ga De uttrykk for at Skatteetatens vurdering av 

tiltaket ”Avklaring” bygget på feil grunnlag, og De ba derfor Skattedirektoratet om å foreta 

en ny vurdering. I tillegg ba De om en avgiftsmessig vurdering av tiltaket ”Oppfølging”. 

Utfyllende opplysninger ble gitt i brev 11. juni 2010, samt i møtet 26. august. 

 

Etter det opplyste, vil NAV selv normalt tilby tilstrekkelig bistand til avklaring av personlig 

arbeidsevne og arbeidsmuligheter. Når det gjelder det konkurranseutsatte tiltaket 

”Avklaring”, utgjør dette et vesentlig annet og utvidet tilbud. De opplyser at det er utarbeidet 

en nasjonal mal for tiltaket ”Avklaring”. I fylkene brukes malen uendret, eller med enkelte 

tilpasninger. Skattekontorets uttalelse, som Skattedirektoratet sluttet seg til, baserte seg på 

en tilpasset mal. Blant annet var det tatt inn et vilkår om at tjenesteleverandøren skulle 

utarbeide en detaljert og konkret handlingsplan som et element i tiltaket. Handlingsplanen 

kunne gi inntrykk av at tjenesteleverandøren skulle yte en ”konsulenttjeneste”. Slik De ser 

det, har Skattedirektoratet lagt for stor vekt på handlingsplanens betydning. De fremhever 

at tiltakets formål er å øke deltakernes egen forståelse av hva som fremmer den enkeltes 

muligheter til å komme i eller beholde arbeid. Formålet forsøker man å oppnå ved å bistå 

deltakerne i en prosess hvor de skal øke sin innsikt i egne forutsetninger, herunder faglig og 

sosial kompetanse, ferdigheter samt spesielle evner og interesser. De presiserer for øvrig at 

den nasjonale malen ikke inneholder utarbeidelse av noen handlingsplan som et element i 

tiltaket. 
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De ber om at Skattedirektoratet vurderer tiltaket ”Avklaring” på nytt på grunnlag av den 

vedlagte nasjonale malen. De påpeker at det er viktig å få en avgiftsmessig avklaring som 

NAV og aktuelle tiltaksarrangører kan forholde seg til.  

 

Skattedirektoratets bemerkninger 

 

Rent språklig indikerer ”avklaring” at tjenesteleverandøren utfører et oppdrag hvor 

mottakeren har en mer passiv rolle. Hovedinnholdet i tiltaket er imidlertid å yte bistand til 

deltakeren slik at denne selv skal få økt bevissthet om vurdering og avklaring av sin 

arbeidsevne. Bistanden skal blant annet bestå i informasjon om arbeidsmarked, yrker og 

jobbkrav, samt i veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver som lar seg realisere. 

Det er, slik vi forstår det, altså mottakeren av tjenesten som selv har hovedansvaret for å 

avklare sin arbeidsevne. Tiltaksarrangørens rolle er begrenset til å ”utstyre” mottakeren med 

tilstrekkelig kunnskap, slik at han eller hun selv kan avklare sine muligheter. Etter disse 

presiseringene, antar vi for øvrig at omtalte handlingsplan kun er ment som en plan for 

fremdriften i tjenestemottakerens egen avklaring.  

 

Tiltaket ”Avklaring” inneholder flere elementer, men hensyntatt NAVs presiseringer legger 

vi til grunn at hovedytelsen består i kunnskapsformidling. Tiltaket ”Avklaring” er dermed 

omfattet av unntaket for undervisningstjenester mv. i merverdiavgiftsloven § 3-5. 

 

”Oppfølging” 

 

Formålet med tiltaket ”Oppfølging” er å gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt 

oppfølgingsbistand som er nødvendig for å komme i eller beholde lønnet arbeid, eventuelt 

gjennomføre et arbeidsrettet tiltak. Formålet kan søkes oppnådd gjennom motivering, 

veiledning, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, bistand til jobbsøking samt 

bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon. Den nasjonale malen 

fremhever at tilbyder skal være fleksibel i forhold til mottakerens behov, slik at mottakeren 

skal kunne påvirke sin egen situasjon. 

 

Slik det er beskrevet, fremstår tiltaket ”Oppfølging” som en naturlig forlengelse og utfylling 

av tiltaket ”Avklaring”.  

 

Som nevnt, la vi opprinnelig til grunn at kun tiltaket ”Arbeidsrettet rehabilitering” var 

unntatt fra merverdiavgiftsloven. Hensyntatt NAVs utfyllende opplysninger, legger vi til 

grunn at både ”Avklaring”, ”Arbeidsrettet rehabilitering” og ”Oppfølging” er omfattet av 

merverdiavgiftslovens unntak for undervisningstjenester mv,  jf. merverdiavgiftsloven § 3-5 

 

Med hilsen 

 

Anders Christensen 

seniorskattejurist 

Rettsavdelingen, avgift       Trond Knapper 
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