
Retningslinjer for Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU) 

Formål 

Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU) skal bidra til å løse utfordringer i 

Vestfold og Telemark knyttet til en lavere andel sysselsatte, høyere andel utføre og personer som 

mottar passive stønader, samt noe lavere verdiskaping enn landet ellers.  

 

Ramme 

Informasjon om økonomisk ramme for tilskuddsordningen finnes på fylkeskommunens hjemmeside, 

om TIRU. 

Det kan søkes om midler til prosjekter som retter seg inn mot følgende utfordringer:  

• Høy andel unge utenfor arbeid og utdanning: Vestfold og Telemark har en særskilt høy 
andel unge utenfor utdanning og arbeid. Samtidig øker andelen av unge som av ulike årsaker, 
blant annet psykiske helseutfordringer, blir uføretrygdet. Det er behov for å satse mer på 
videreutvikling av tiltak som bidrar til å få flere unge inn i ordinært arbeid og til å fullføre 
utdanning.  

• Lav sysselsetting og høy andel uføre, samt lav verdiskaping: Det er også viktig å understøtte 
vekst i sysselsettingsintensive næringer og næringer innen bærekraftig omstilling. Det er 
behov for å videreutvikle tiltak som ser ut til å ha god effekt for å sikre sysselsetting, og 
dermed arbeidsinkludering.  

• Høy andel personer med fremmedspråklig/-kulturell bakgrunn utenfor arbeid og 
utdanning: Det er behov for tiltak som styrker denne gruppens forutsetninger for å bli 
inkludert i arbeids- og samfunnsliv. Av ulike årsaker er det ikke alle i denne gruppen som i 
dag klarer å stå i verken jobb eller utdanning. For at disse ikke skal falle helt utenfor, er det 
viktig at de tilbys andre meningsfulle aktiviteter som kan hjelpe dem til å bli mer inkludert og 
integrert, med mål om å på sikt gi dem mulighet for arbeid og utdanning. 

Fylkeskommunen søker prosjekt og tiltak som ikke omfattes av andre ordninger, og som vil være et 
supplement til det offentlige tilbudet. Det er ønskelig med nye og innovative løsninger, hvor 
brukermedvirkning og likeverd står sentralt.  

Offentlig støtte 
Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke 
bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se lenker til regelverk for 
offentlige støtteordninger på fylkeskommunens TIRU-side.  

Hvem kan søke 

• Frivillige organisasjoner 
• Bedrift/virksomhet  

• Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som 
utøver en økonomisk virksomhet, eksempelvis sosiale entreprenører 

• Kommuner og andre offentlige instanser 

Det kan ikke søkes midler til 

• Virksomheter i vansker pr. 31.12.2019, altså før Covid-19.  
o Virksomheter i vansker som konsekvens av Covid-19 er ikke omfattet. 

• Gjennomførte eller igangsatte prosjekter. 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/
https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000162522-f%C3%B8lgenotat-det-alminnelige-gruppeunntaket-gber-kommunale-naeringsfond-august-2020-


o Flerårige prosjekter som har fått tilsagn fra denne tilskuddsordningen tidligere og er 
igangsatte kan fremdeles søke midler så lenge alle krav i tilskuddsordningen møtes.  

• Lovpålagte oppgaver. 

• Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital.  

• Midler til utbytte eller avsetting i fond hos tilskuddsmottaker.  

Krav til søker 

• Søker må være juridisk person med registrert organisasjonsnummer. 

• Prosjektet som omsøkes skal ikke være igangsatt før innlevert søknad. 

• Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no og være tilstrekkelig opplyst, dvs. 
inneholde alt som kreves for behandlingen. 

Krav til søknad 

• Søknader skal være levert innen søknadsfrist. 

• Søknadene skal være så komplette som overhodet mulig, og inneholde alt som er nødvendig 
for behandling. 

• Planlagt oppstartsdato og varighet skal gå tydelig frem av søknad. 

• Fylkeskommunale tilskudd beregnes til inntil 50% av budsjetterte prosjektkostnader. 
o Andre offentlige midler til samme prosjekt kan påvirke fylkeskommunens 

støtteandel. 

• Det må redegjøres for de forventede resultatene av prosjektet. 
o Både på lokalt og regionalt nivå. 

• Prosjektet må redegjøre for både lokale og regionale effekter.   

• Det kan søkes om prosjekter med varighet over flere år, hvor fylkeskommunen kan være med 
på maks tre år.  

o Prosjekter bør struktureres på en slik måte at ulike deler kan gjennomføres 
uavhengig av hverandre. Prosjekter skal minst deles opp på år slik at det er mulig å 
skille på budsjett og innhold på årsbasis.  

• Det må redegjøres for hvordan langsiktige prosjekt er tenkt å gå over til drift etter endt 
prosjektperiode.  

Søkere som kan vise til samarbeid med andre aktører, vil bli prioritert. Det kan ikke søkes om midler 
til det samme tiltaket flere ganger (driftstilskudd). 

Fylkeskommunen vil på basis av søknadene som kommer inn til frist, gi en tilbakemelding på 
kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. Det vil 
bli gitt skriftlig tilbakemelding med egen frist for å oppfylle endringsbehovene.   

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene 
(minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke 
alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å 
være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller 
avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler 
(prioriteringer under forvaltningens frie skjønn).   

Søknadsfrister annonseres på fylkeskommunens hjemmesider. Søknad, rapportering og utbetaling 
følger forvaltningsregimet via vilkår for tilsagn. 

https://jusleksikon.no/wiki/Juridisk_person


Vi vil opplyse om at søknaden vil være å anse som offentlig dokument. Dersom søknaden inneholder 
informasjon som er av en art at det bør unntas offentlighet ber vi om at dette legges i vedlegg og 
merkes.   

Etter fattet vedtak blir det sendt ut melding om vedtak med opplysninger om vedtak og videre 
prosess. Merk at melding om vedtak ikke betyr juridisk bindende avtale ved tilsagn, juridisk bindende 
avtale vil først foreligge etter innsendt signert akseptbrev (vedlegg til tilsagnsbrev).  

For mer informasjon om søknadsprosess og kontaktinformasjon, se fylkeskommunens TIRU-side.  

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/

