Fellesforbundet

Grafisk stipendordning for kompetanseheving
Økonomiske rammer og regler
gjeldende fra 01.03.2016 – inntil endringer
Bransje/tariffrådene avis og grafisk sivilområdet fastsetter årlig stipendstørrelse på bakgrunn av rammeoverføring fra
Grafisk Utdanningsfond. Det tas forbehold om avkorting av tilskudd og stipendenes størrelse dersom det er grunn til
å anta at den årlige rammen for stipendordningens økonomi overskrides.

A. YRKESRETTET KURS - STIPEND TIL KOMPETANSEHEVING
Det kan søkes stipend til alle yrkesrettede kurs, utdanninger, faglige konferanser og andre
kompetansehevingstiltak som er beskrevet i fondets retningslinjer § 3. Utgifter til kurs- og studieavgift
inkl. kursmateriell, reise, opphold, merutgifter til barnepass og tapt arbeidsfortjeneste kan søkes dekket
gjennom stipendet.
Stipendets maksimale størrelse er kr. 6 000,-.
A. 1 KORTERE FAGLIGE KONFERANSER og MESSEBESØK
Det kan søkes om stipend til kortere faglige konferanser av inntil to dagers varighet og faglige samlinger
som for eksempel Landstrykkerstevne og messebesøk som for eksempel DRUPA, IPEX, IFRA.
Stipendets maksimale størrelse er kr 1 000.-

SØKNADSREGLER OG FORUTSETNINGER FOR SKATTEFRITT STIPEND - A
Bedriftene er i mange tilfeller forpliktet til å dekke utgiften i tilknytning til sine ansattes kompetanseutvikling. Det
vises til Hovedavtalens § 16-3, § 10-11 og til overenskomstenes ulike opplæringsbestemmelser.
Medlem som søker om stipend fra Grafisk stipendordning for kompetanseheving skal på forhånd ha søkt
skriftlig om økonomisk støtte fra arbeidsgiver. Kopi av søknad og tilbakemelding fra bedrift skal
vedlegges søknaden. Hvis arbeidsgiver gir avslag, skal den tillitsvalgte i bedriften påføre sin kommentar med
innstilling. For arbeidsledige medlemmer gjelder dokumentasjon på mottak av dagpenger fra Aetat.
Søknader som ikke oppfyller kravene til dokumentasjon vil returneres til søker.
I de tilfeller medlemmet har mulighet til/krav på støtte fra andre fonds eller ordninger, forutsettes at medlem
søker om støtte fra disse når det søkes til Grafisk stipendordning for kompetanseheving.
Opplysninger om eventuell annen støtte skal påføres søknad.
Medlem vil få svarbrev der det framgår om stipend er innvilget, og at stipend utbetales når kopi av
kvitteringer tilsvarende stipendets størrelse er mottatt i Fellesforbundet. (I henhold til lovgiving må Fellesforbundet
kunne framlegge kvitteringer for utbetalte stipender i sitt regnskap for at stipender skal kunne ytes medlemmene
skattefritt).

