
 
 

 
 
Til  
Tillitsvalgte, Hovedtillitsvalgte, Fylkesstyremedlemmer inkl. varamedlemmer  
og Faggruppeledere 
 

 

 

 

Vår saksbehandler: 

Vår ref: 1187256 

 

Tone Moan Nordby 

 

 Vår dato: 

 

19.01.2021 

 

 

 

KRITERIER FOR TILDELING AV MIDLER TIL FAGKURS 
 

Tildeling 

Norsk Sykepleierforbund avsetter årlig midler 

til Fagkurs for tillitsvalgte og disse tildeles 

etter søknad til NSF Nordland.  

 

Stipendets omfang 

Landsmøtet 2015 vedtok at ordningen med 

tilskudd fagkurs for Hovedtillitsvalgte og 

tillitsvalgte utvides til også å omfatte 

fylkesstyremedlemmer inkl. 1.vara og lokale 

faggruppeledere.  

 

Endelige kriterier ble vedtatt av 

Forbundsstyret i sak 29/2016: 

 

1. Fylkesleddet kan innvilge søknad om 

fagmidler fra tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, 

fylkesstyremedlemmer inklusive første 

varamedlem og lokale faggruppeledere med 

inntil kr 5000,- pr kurs samt dekning av 

reiseutgifter. Som tillitsvalgt regnes også 

varamedlemmer til fylkesstyret.  

 

2. Tildelingen forutsetter at det legges frem 

avslag på søknad om midler til fagkurs fra 

arbeidsgiver. 

 

3. Søknad om fagmidler kan kun innvilges til 

den som har vært i aktuelt verv i minimum to 

år på søknadstidspunktet. Gjelder ikke 

fylkesstyremedlemmer/ faggruppeledere.  

 

 

 

  

Fylkesstyret i NSF Nordland har tilføyd 

følgende kriterier: 

✓ Tillitsvalgte som søker om midler må 

ha gjennomgått grunnopplæring for 

tillitsvalgte 

✓ Midlene fordeles fortrinnsvis til 

arrangementer i Norge. 

✓ Festmiddag kan dekkes inntil kr 500. 

Vurderes i hvert tilfelle.  

✓ Det tildeles i hovedsak inntil 2 ganger 

pr år til samme søker.  

 

Følgende dekkes ikke:  

Fellesarrangement (utflukter mm), diett, tapt 

arbeidsfortjeneste, utgifter til etter- og 

videreutdanning eller kurs som NSF har i sin 

tillitsvalgtopplæring  

(for eksempel turnuskurs)  

 

Praktisk info 

Søknader behandles fortløpende. Eventuelle 

endringer i planen/forfall må meldes til 

fylkeskontoret i så god tid som mulig. Refusjon 

av utgifter foretas via elektronisk reiseregning, 

og det forutsettes at mottaker av midler følger 

retningslinjer for bestilling av reise og 

innlevering av reiseregning/faktura.   

 

Fylkesstyret i NSF Nordland 

Søknadsskjema på baksiden 
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Søknad om tildeling av midler til Fagkurs NSF Nordland 
 

Navn: 
 

Fødselsnr.: 

Adresse: Medl.nr.: 
 

Tlf.: 
 

E-postadresse: 
 

Verv: 
 
 

Antall år i vervet: 

Gjennomført obligatorisk grunnopplæring for TV (dato): 
 
 
 

Tidligere TV-stipend (år): 
 

Tiltak det søkes fagkursmidler til (dokumentasjon må vedlegges): 
 
-Navn på kurset:  
 
-Sted/dato: 
 
-Beskrivelse/annet: 
 
 
 

Kursavgift: 
 
 
 

Reiseutgifter: 
- Fly:  
- Tog: 
- Buss/Båt: 
- Bil:  
- Annet (spesifiser): 

 

Kostnader opphold/hotellovernatting: 

Annet:  
 
 
 

Samlet stipendsum: 
 

Vedlegg til søknaden: 

• Avslag på søknad om midler til fagkurs fra arbeidsgiver (må ligge ved), eventuelt dokumentasjon 
på hvor mye som er gitt i støtte.  

• Kursinvitasjon/program eventuelt link til nettside 

•   

•   

•   

•   

•  
 
 
 

Sted/Dato:  
 

Underskrift: 
 

 

Søknad sendes med vedlegg elektronisk til nordland@nsf.no   

mailto:nordland@nsf.no

