
 
 

 

Kriterier for å søke om stipend hos Fagforbundet Hå. 

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og 
kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som 
medlemmet får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller NAV. 

Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere 
yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin 
kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i 
minimum seks måneder for å kunne søke om stipend. 

Det kan søkes om støtte til: 

• Utdanninger ved universiteter og høgskoler 

• Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler 

• Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) 

• Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer 

• Praksiskandidatopplæring 

• Yrkesfaglige kurs 

Det utbetales inntil kr. 5.000,- pr. kalenderår. 

1. Det behandles kun søknader for medlemmer som har vært yrkesaktiv i minst seks 

måneder. 

2. Søknad må fremmes etter utdanningen er avsluttet. For utdanninger som avsluttes 

med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet. Det må 

fremmes søknad for ett år av gangen. 

3. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. 

4. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-. 

5. Medlemsnummer finnes på baksiden av Fagbladet, eventuelt de syv tallene etter 

«80» på Lofavør-kortet. 

6. Det er viktig at søkerne oppgir utdanningens/kursets navn/tittel, 

utdanningsstedets/kursarrangørens navn, utdanningens/kursets studiepoeng eller 

varighet, samt sender med kopi av tilbud om studieplass. 

7. Det kan søkes støtte til:  

1. Kursutgifter/semesteravgift 

2. Lærebøker/materiell/kopiavgifter. 

3. Eksamensutgifter. 

Følgende dekkes ikke: 
• Tapt arbeidsfortjeneste 
• Reiseutgifter 
• Diett/mat 

 

 



 

8. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er 4 uker. 

9. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden. 

10. Søknad med dokumentasjon skal sendes til: 

Hå kommune 
v/Fagforbundet Hå 
postboks 24 
4368 Varhaug 

PS: Ingen søknader skal leveres ute på arbeidsplasser ol. Alle MÅ sendes i posten. 

For spørsmål ang utfylling, kan en ta kontakt på mail: post.fagforbundet@ha.kommune.no 

eller på telefon : 90671018 

Søknadskjema ligger under. 
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