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§1
Grafisk stipendordning for kompetanseheving er opprettet etter vedtak i forbundsstyret i tidligere
NGF. Stipendordningens årlige midler følger av rammevedtak i Grafisk Utdanningsfond.
Stipendordningen administreres av Bransje/tariffrådene avis og grafisk sivilområdet som i
fellesskap treffer alle avgjørelser vedrørende bruk av de årlige overføringene fra Grafisk
Utdanningsfond. Regnskap føres som eget prosjektregnskap i forbundsregnskapet.
§2
Stipendordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder
medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering. Rett til å søke stipend har
medlemmer som har innbetalt ordinær kontingent i 52 uker, og som har innbetalt avgift til
Grafisk Utdanningsfond. Andre yrkesaktive medlemmer som arbeider innen de grafiske
overenskomstenes områder, kan søke stipend. Medlemmer som har mottatt maksimum stipend to
ganger, må innbetale kontingent i 52 uker for på ny å være berettiget til stipend.
Medlemmer som tar studier som strekker seg over flere semestre kan unntas regelen for antall
påfølgende stipend når det legges frem en plan for et studieforløp. Etter et slikt unntak må
medlemmet innbetale kontingent i 52 uker for på ny å være berettiget til stipend.
§3
Det kan gis stipend til opplæring og kompetanseheving innen forbundets organisasjons- og
arbeidsområder, og i forhold til bransje- og teknologiutvikling.
Arbeidsledige og andre medlemmer som har behov for omskolering, gis stipend til utdanning
utenfor stipendordningens virkeområde.
§4
Det gis i alminnelighet ikke stipend til:
- medlem i ordinær lærlingesituasjon eller tilsvarende elevsituasjon i skole
- medlem som får betalt hele opplæringen og kursopphold av bedriften
- tiltak som i helhet er berettiget til annen støtte fra Grafisk Utdanningsfond og Utdanningsfondet
for Grafisk Emballasje (kfr. overenskomstenes bestemmelser)
- arbeidsledige og medlemmer under yrkesrettet omskolering eller rehabilitering som gis
kursstøtte for samme tiltak fullfinansiert fra det offentlige
§5
Søknadsskjema om stipend sendes til Fellesforbundets hovedkontor.
Søknad må være sendt inn før tiltaket det søkes om er gjennomført.
Ved brudd på regler eller forutsetninger som er knyttet til innvilget stipend, kan medlemmet
utestenges fra stipendordningen. Slik avgjørelse fattes av Bransje/tariffrådene avis og grafisk
sivilområdet.

