Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend
§1. Formål
SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte
utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv.
Stipend kan tildeles for:
a) Videreutdanning/kompetanseutvikling innen et fag– eller yrkesområde.
b) Videregående organisasjonsfaglig opplæring.
c) Omskolering/kvalifisering til annet yrke.
d) Kortere yrkes – eller organisasjonsfaglig oppdatering.
§2. Stipendets størrelse
SAFE kongress/landsmøte bevilger hvert år et beløp til et utdanningsfond, som stilles
til disposisjon for utdanningsstipend.
Stipend kan gis på bakgrunn av dokumenterte kostnader til læremateriell,
kurs/studieavgifter og eksamensavgifter
Hvor mye som blir gitt i stipend avhenger av størrelse på utgifter, antall søkere og
størrelse på utdanningsfondet.
Du kan få inntil kr. 15 000,- pr. år i stipend fra SAFE utdanningsfond.
§3 Søkere
Stipend kan gis til medlemmer som tar utdanning samtidig med at de er i jobb og
betaler kontingent. Medlemmer som har utdanningspermisjon etter AML, er permittert,
arbeidsledige eller lærlinger kan gis stipend dersom de har betalt ordinær kontingent i
forkant av dette. Det er en forutsetning at søkeren er medlem i SAFE og har vært fullt
betalende medlem (minimum 3 måneder), i løpet av siste år før utdanningen det søkes
støtte til påbegynnes.
Passive medlemmer og pensjonister kan ikke søke om stipend.
§4. Søknaden
Gå inn på www.safe.no og fyll ut søknaden på Min side.

Dersom utdanningen er relevant i søkerens nåværende stilling/yrke, skal arbeidsgiver
søkes om hel eller delvis dekning av kostnadene. Svar på slik forespørsel må vedlegges
søknaden.
Det kreves dokumentasjon fra NAV dersom søker er arbeidsledig og har søkt om
penger til skolebøker og kurs, og fått avslag. Dersom søker får slik støtte fra NAV
oppfyller en ikke kriterier for støtte. Det gis ikke støtte til noen form for sikkerhetskurs
offshore, onshore eller båt. Det gis ikke støtte til oppfriskning av sikkerhetskurs. Det
gis heller ikke støtte til bo- og reiseutgifter.
Det kan ikke søkes om stipend for utdanning som er avsluttet et år eller mer tilbake i
tid, regnet fra søknaden ankom SAFE.
§5. Dokumentasjon/utbetaling
SAFE utdanningsstipend har følgende søknadsfrister: 10. mars, 10. juni, 10. september
og 10. november.
Stipend blir utbetalt når dokumentasjon på utgifter foreligger innenfor søknadsfristen.
Dersom en tilegner seg midler fra fondet som en ikke har rett på, kan det føre til tap
av rett til å kunne søke om stipend.
§6. Saksbehandling/klage
Søknaden gjennomgås fortløpende av administrasjonen for å påse at søknad er
fullstendig utfylt. Videre behandles søknaden av styringsgruppen for utdanningsfondet
fortløpende. Forbundsstyret er klageinstans for tildeling av stipend. Eventuell klage må
fremsettes innen 4 uker etter at søker ble meddelt resultatet av tildelingen.
§7. Retningslinjer
Retningslinjer for SAFE sin stipendordning vedtas av forbundsstyret.
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