
Kompetansefondet for etter- og videreutdanning av ansatte ble etablert 01.01.1995 i hht. 

avtale ved tariffrevisjonen i 1994. 0,35 % av foretakets lønnsmasse for de arbeidstakere som 

er omfattet av overenskomsten, og organisert i Handel og Kontor skal innbetales til et felles 

fond.  

 

Partene har utarbeidet retningslinjer for bruk av fondet (revidert sist i 2016 med virkning fra 

29. november 2016, og den 21. august 2014 med virkning fra 1. januar 2015). 

 

RETNINGSLINJER FOR KOMPETANSEFONDET FOR ETTER- OG 

VIDEREUTDANNING FOR ANSATTE OMFATTET AV OVERENSKOMSTEN 

MELLOM HANDEL OG KONTOR I NORGE OG ARBEIDERBEVEGELSENS 

ARBEIDSGIVERFORENING 

 

§ 1 

FORMÅL  

 

- bidra til å fremme likestilling og fjerne ulikheter slik at utdanning kan skje  uavhengig 

av geografiske forhold, alder, kjønn, etnisitet, økonomisk eller sosial situasjon. 

- bidra til å heve kompetansenivået innen arbeiderbevegelsens foretak. 

- bidra til faglig og personlig utvikling for den enkelte 

 

 

§ 2 

OMFANG 

Utdanningsstøtte kan etter søknad gis til medlemmer som tar etter- og /eller videreutdanning 

ved offentlige/private utdanningsinstitusjoner/kursarrangører. 

 

Med etterutdanning forstås en ajourføring av kunnskaper slik at arbeidstakeren i den stilling 

hun/han har til enhver tid, er i stand til å løse sine oppgaver som følge av endret innhold i 

arbeidet og endrede bestemmelser eller forskrifter m.v. 

 

Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren utover 

det som trengs i den stilling hun/han har nå. 

 

Det tildeles støtte til: 

- Hel- eller deltidsstudier ved universitet og høgskole 

- Videregående skoler, utdanning for å oppnå generell studiekompetanse og § 3-5 kurs 

(jmfr Opplæringsloven) 

- Folkehøgskoler og/eller tilsvarende utdanning i voksenopplæringsorganisasjonens regi 

- Kurs av kortere varighet vurderes i hvert enkelt tilfelle 

- Rimeligste reise- og oppholdsutgifter etter regning til etter- og videreutdanning i Norge 

når denne varer et semester eller mer. Dette gjelder også obligatoriske 

reiser/utflukter/feltarbeid i forbindelse med utdanningen. 

 

Etter- og videreutdanningen skal være yrkesrelevant. 

 

Det gis ikke støtte til: 

- Tapte lønnsinntekter 

- Diett 

- Reise- og oppholdsutgifter til etter- og videreutdanning som varer mindre enn et 



semester 

- Datautstyr 

- Bruk av telefon/internett  

- Forbruksmateriell 

 

 

§ 3 

UTDANNINGSSTØTTE 

 

Utdanningsstøtte gis som stipend til enkeltmedlemmer som er berettiget til det. For å være 

berettiget til støtte må medlemmet: 

-  Være yrkesaktiv 

- Være underlagt overenskomsten mellom Handel og Kontor i Norge og 

 Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening.  

-  Kunne vise til ett års sammenhengende medlemskap i Handel og Kontor i Norge 

          det siste året. 

 

Med yrkesaktiv forstås også ansatte som har lønnet eller ulønnet utdanningspermisjon, jmf 

Arbeidsmiljølovens §12-11. 

 

Fondsstyret fastsetter en maksimal utdanningsstøtte som kan gis innenfor en 12-måneders 

periode. 

 

Det gis støtte til flere utdanninger om gangen. 

 

Det kan også gis støtte til utvikling av alternative undervisningsopplegg, som har paralleller i 

det eksisterende undervisningsopplegget, eller på områder der det ikke finnes ordinære eller 

regulære tilbud. Slik støtte kan gis til grupper av medlemmer. 

 

Den delen av støtten som gis til utgifter direkte knyttet til yrkesrelatert utdanning, er fritatt for 

skatt under forutsetning av at de kan dokumenteres. 

 

 

§ 4 

STYRET  
 

Fondet administreres av et styre bestående av 4 medlemmer, 2 fra hver av partene, og velges 

for to år av gangen. Fondsstyret velger leder og slik at partene deler på ledervervet annethvert 

år. 

 

Satser for utdanningsstøtte fastsettes av fondsstyret. 

 

Styret godkjenner beretning og regnskap. 

 

Beretning og regnskap oversendes Handel og Kontors forbundsstyre og Arbeiderbevegelsens 

Arbeidsgiverforenings styre til orientering. 

 

Regnskapet revideres av LOs revisjonsavdeling. 

 

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening er sekretariat for fondet. 



 

§ 5 

KRAV TIL SØKEREN 

 

Søkeren må være opptatt som deltaker ved den utdanning det søkes om støtte til. Bekreftelse 

på opptaket må foreligge før støtte utbetales. Søkeren kan få forhåndstilsagn på støtte til 

utdanning. 

 

Søknad sendes på spesifisert skjema (finnes på www.aaf.no). 

 

Søkeren må til enhver tid ha sitt medlemskap i Handel og Kontor i Norge i orden.  

 

Medlemmet plikter å opplyse fondsstyret om avbrudd i utdanningen. Medlemmet plikter også 

å opplyse om avbrudd som skyldes sykdom, svangerskap, fødsel, militær/siviltjeneste, og om 

endringer i faglig plan og skifte av arbeidsgiver. 

 

Når undervisningen er fullført, skal fondsstyret få tilsendt dokumentasjon på fullført 

utdanning. 

 

 

§ 6 

TIDSRAMME/KRAV FOR TILDELING AV STØTTE 

 

For etter- og videreutdanning tildeles støtte for den tid som er fastsatt som norm for 

utdanningen. 

 

For hel- eller deltidsutdanning tildeles det støtte for et undervisningsår om gangen.  

 

Undervisningsåret blir regnet fra den dag undervisningen starter, og fram til den dag 

undervisningen er avsluttet, inkludert eksamen og sensur. 

 

Fondsstyret kan under utdanning kreve dokumentasjon på at medlemmet fortsatt følger 

undervisningen på en tilfredsstillende måte.  

 

 

§ 7 

UTBETALING AV STØTTE 

 

Utbetaling skjer til medlemmet personlig med mindre arbeidsgiver har forskuttert utgifter som 

det er gitt stipend til. I slike tilfeller utbetales stipendet til arbeidsgiver. 

 

Melding om innvilget stipend sendes arbeidsgiver til orientering. 

 

Det gis adgang til å kreve tilbakeført støtte ved avbrutt utdanning. 

 

Dersom et medlem har fått tilsagn om støtte til etter-/videreutdanning som reglene ikke gir  

rett til, kan beløpet kreves tilbakebetalt. 

 

 

 

http://www.aaf.no/


§ 8 

SØKNADSFRISTER 

 

Søknader som kommer inn etter at utdanningen er avsluttet blir ikke behandlet. 

 

Søknader for undervisning med start til høst- eller vårsemester bør være fondsstyret i hende 

før undervisningsstart. 

 

Ankefrist for å klage på enkeltvedtak er 14 dager etter mottatt svar. 

 


