
          
 

 

RETNINGSLINJE FOR UTDANNINGSSTØTTE FOR HØSTEN 2018 
 

 

Formål: 

Alta kommune har satt av 300 000 kr til utdanningsstøtte. Høsten 2018 kan studenter som starter på følgende 

utdanninger som gir minimum bachelorgrad få innvilget utdanningsstøtte: 

 Sykepleier 

 Helsesøster 

 Vernepleier 

 Lærer 

 Barnehagelærer 

Søkere må ha bostedsadresse i Alta og begynne eller som delta på overnevnte utdanninger høsten 2018.  Det kan 

søkes om utdanningsstøtte på kr. 15 000 per år i tre år.   

Ved fullført utdanning vil de som har mottatt utdanningsstøtte på totalt kr. 45 000 bli tilbudt en 100 % stilling innen 

relevant fagområde med krav om bindingstid på 6 måneder i Alta kommune.  

 

Betingelser: 

Utdanningsstøtten kan brukes til: 

 Semesteravgift og eksamensgebyr  

 Utgifter til relevant studiemateriell  

 Reise og oppholdsutgifter dekkes som hovedregel etter billigste reisemåte/overnatting 

 Støtten utbetales som trekkfritt stipend hvis det leveres inn dokumentasjon på utgifter tilsvarende 

tilskuddet.  Hvis ikke vil det bli beregnet og trukket skatt av tilskuddet. 

 

Avbrudd i studietiden: 

Dersom utdanningen avbrytes av lovbestemt permisjon vil utbetaling av utdanningsstøtten opphøre. Ved avbrutt 

eller ikke bestått studium, skal utdanningsstøtten tilbakebetales i sin helhet. Dersom utdanningen ikke fullføres 

bortfaller også tilbud om stilling i Alta kommune.   

 

Bindingstid:  

De som mottar stipend forplikter seg til å fullføre studiet samt avlegge og bestå eksamen. Etter endt utdanning skal 

det gis bindingstid på 6 måneder. Bindingstid med inntil 2 år kan avtales etter hovedtariffavtalen kap 1 § 14.3 

dersom kommunen yter vesentlig økonomisk støtte og gjelder fra det tidspunktet utdannelsen er fullført og 

godkjent. Alta kommune tilbyr en 100 % stilling innenfor relevant fagområde i Alta kommune.  

 

Dersom arbeidstakeren slutter før fullført bindingstid i arbeidsgiverperioden, skal en forholdsmessig del av 

godtgjøringen under utdanning tilbakebetales til Alta kommune. Ved lovbestemt permisjon i bindingstiden forlenges 

bindingstiden tilsvarende. Dette skal framkomme når arbeidstaker søker om permisjon.   

 

 

 



          

 

 

Tildeling/vedtak: 

Personalavdelingen i samarbeid med tjenesteområdene er ansvarlig for tildeling og oppfølging av utdanningsstøtten. 

Vedtaket er gjort etter forvaltningsloven kapittel 5.  

Dersom det blir behov for prioriteringer av søknadene vil det skje ut fra fastsatte søkekriterier.    

 

Klage: 

Administrasjonsutvalget er klageinstans for tildeling av stipend. Eventuell klage må fremsettes innen 3 uker etter at 

søker ble meddelt resultatet av tildelingen, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Søknadskjema: 

Søknadsskjema sendes til Alta Kommune, Postboks 1403, 9506 Alta.  

Merkes med «Personalavdelingen - Utdanningsstøtte».  

 

Tildeling gjøres etter en helhetlig vurdering av alle de innkomne søknadene.  

Søknadsfristen for høsten 2018 er 15.09.2018.  

 

 

Utbetaling av stipend: 

Søkere vil motta svarbrev om de har fått tildelt stipend på kr. 15 000 på 3 år, totalt kr. 45 000 etter søknadsfrist er 

utløpt og alle søknadene er vurdert. Stipend innvilges for 3 år om gangen og følger studieåret med påfølgende 

sommerferie.  

 

Utdanningsstøtten utbetaltes innen 01.11.2018. Før utbetaling av stipendet må det foreligge bekreftelse om opptak 

fra utdanningsinstitusjon, samt bekreftelse på utgifter det er søkt støtte til. Det skal sendes inn skriftlig og original 

dokumentasjon som viser betalte utgifter. Eksempelvis bankutskrift eller kvitteringer. 

 

Utdanningsstøtte utenfor arbeidsforhold er ikke skattepliktige dersom det utbetales for å dekke kostnader til å gå på 

skole, universitet og høyskole. Skattefrihet omfatter også lommepenger, fri kost og losji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

SØKNAD OM UTDANNINGSSTØTTE FOR HØSTEN 2018 

 

Navn: 
 

 Adresse:  

Fødselsdato: 
 

 Telefonnummer:  

E-post: 
 

 

 

Er du ansatt i Alta kommune i dag? Ja                Nei   

Hvis ja, hvor er du ansatt?  Stillingsstørrelse:  

 

Studievalg: 
 

 Sykepleier 
 

 Helsesøster 
 

 Vernepleier 
 

 Grunnskolelærer 
 

 Barnehagelærer 

Utdanningsinstitusjon:  

Antall studiepoeng:  

Oppstart:  

Forventet år for fullført utdanning:  

Dersom praksis inngår i studiet, 
angi hvor, antall uker og tidsrom: 

 

 

Har du fått innvilget permisjon med hel/delvis lønn fra Alta kommune? Ja                Nei   

 

Utgifter per semester: 

Semesteravgift            kr.:  

Faglitteratur                 kr.:  

Reise                              kr.:  

Opphold                        kr.:  

Totalt                             kr.:  

 
Vedlegg til søknad:  

   Bekreftelse fra utdanningsinstitusjon 

   Bekreftelse på folkeregistret i Alta 

   Dokumentasjon på utgifter  

 
Oppgi bankkonto som eventuelt utdanningsstøtte skal overføres til:       _________________________________________ 

 

Jeg bekrefter med dette å ha gjort meg kjent med Alta kommunes retningslinjer for utdanningsstøtte gjeldende for høsten 2018. Jeg er 

innforstått med de forpliktelser det innebærer for bindingstid etter fullført studie. Dersom utdanningen ikke fullføres til planlagt tid, skal 

utdanningsstøtten tilbakebetales i sin helhet og tilbud om stilling i Alta kommune bortfaller.   

 

 

Sted og dato:  ___________________________________      Underskrift:   _________________________________________                                                                     

 

 

Søknad med vedlegg sendes:  

Alta kommune  

Postboks 1403 

 9506 Alta 

 

Merk søknad: «Personalavdelingen - Utdanningsstøtte» 

 

Søknadsfrist: 15.september 2018           


