
 

 

   

 

Norsk Sjøoffisersforbunds retningslinjer for tildeling av stipend for 

tilleggsutdanning vedtatt av Norsk Sjøoffisersforbunds styre den 14. februar 2001. 
 

1. Norsk Sjøoffisersforbunds styre tar sikte på årlig å avsette et beløp til stipendier for medlemmer 
som er arbeidsledig eller står i for å bli det. 

2. Tildeling av stipend foretas 2 ganger i året. Innvilget stipend utbetales i juli måned for kurs 
gjennomgått 1. halvår og i januar det påfølgende år for kurs gjennomgått 2. halvår.  

3. Tildelingen foretas av forbundets administrasjon etter nedenstående retningslinjer. 

4. Tvilstilfeller forelegges forbundets styre. 

5. Etter skriftlig søknad kan stipend tildeles til hel eller delvis dekning av kurs-avgifter, 
evt. reise- og oppholdsutgifter, begrenset oppad til kr. 5000.- for relevante kurs, mot 
fremleggelse av dokumentasjon. Medlemmet må avgi erklæring om at kursavgift, reise og 
opphold ikke er dekket av evt. arbeidsgiver eller av det offentlige. 

6. I tilfelle støtte til kursavgift er mottatt fra annet hold, skal stipend fra Norsk  
Sjøoffisersforbund være begrenset til differansen mellom full dekning, jfr. 1. avsnitt, og det 
beløp medlemmet har mottatt fra annet hold. 

a. Kurs som omfattes av stipendordningen skal være kompetansehevende og relevant i 
forhold til sjømannens virkeområde og gi økt mulighet for ansettelse.  

b. Vedkommende må bestå eksamen for å få stønad. 

c. Kun medlemmer som har betalt full kontingent i minst de siste 36 måneder før 
gjennomgått kurs vil komme i betraktning ved tildeling av stipend. 

7. Medlem som har fylt 60 år før gjennomgått kurs og som har rett til pensjon etter lov av 3. 
desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn, kommer ikke i betraktning ved tildeling av 
stipend. 

8. Søker som tidligere ikke har mottatt stipend har fortrinnsrett. 

9. Forbundets administrasjon avgjør i hvert enkelt tilfelle om stipend skal ytes og med hvilket 
beløp. Tvilstilfelle forelegges forbundets styre.  

Ved tildelingen skal det tas hensyn til hva vedkommende evt. får som tilskudd fra arbeidsgiver 
eller fra det offentlige, jfr. pkt. 3. 

10. Oversikt over tildelte stipender forelegges forbundets styre i første styremøte etter tildelingen.” 

 

 

 

 

 

 

 


