Retningslinjer for tildeling av kommunalt utdanningsstipend
Disse retningslinjene trådte i kraft fra 01.05.2011. Vedtatt 12.04.2011 (HOK, sak 14/11)

1. Kommunalt utdanningsstipend tilstås ungdom i høyere utdanning. Med høyere utdanning
menes her høyskole, universitet, folkehøgskole, fagskole eller tilsvarende utdanningsform
etter videregående opplæring. Det gis ikke stipend til videregående opplæring.
Lærlinger og andre, som i løpet av skoleåret har en arbeidsinntekt på mer enn
en halv G (grunnbeløp i folketrygden), kan ikke få stipend.
Pr. 01.05.2015 utgjør en ½ G kr 45.034,-. Dette beløpet oppjusteres årlig pr 1. mai.
Det elevene/studentene tjener i sommerferien, regnes ikke med.
Skoleåret regnes her som 10 måneder.
2. Det er satt en øvre aldersgrense på 26 år.
Søkeren kan ikke ha fylt 27 år før 1. januar i skoleåret.
3. Søkeren må ha folkeregistrert bostedsadresse i Tydal kommune.
4. Samme person kan få stipend maksimalt 7 år.
5. Beløpet, som kommunestyret bevilger vedkommende år, fordeles likt mellom søkerne som
er berettiget til tilskudd. Dersom det er få søkere gis det en maksimalt tilskudd på 5.000 pr
søker pr år.
6. Stipendet utbetales i 2 terminer med 50 % i hver termin.
Utbetaling skjer i oktober/november og i februar etter søknadsfrister henholdsvis
1. oktober og 1. februar.
Elever/studenter som går på helårsstudium, kan søke for hele skoleåret 1. oktober.
7. Rådmannen tildeler stipendene. Kommunens klageutvalg fungerer som ankeinstans.
8. Søknader sendes Tydal kommune på eget søknadsskjema.
Søknadsskjema får en ved henvendelse til Tydal kommune, servicekontoret eller du finner
det på kommunens hjemmeside: www.tydal.kommune.no
Søknaden skal attesteres fra studentens studiested eller en bekreftelse fra skolen i et eget
vedlegg.
Stipendordningen vil hver gang bli kunngjort i lokalpressen og ved oppslag i god tid før
søknadsfristen.
9. Det skal gis skriftlig melding til Tydal kommune hvis studiet avbrytes.
10. Dersom studiet avbrytes, så vil ikke utbetalt stipend bli krevd tilbakebetalt.

