KAP 6 TILSKUDD TIL DIALOG- OG
STUDIEARBEID

Slik går du fram for å få tilskudd
Søknad sendes på eget skjema som vedlegg til søknad om
ordinært tilskudd til studieaktivitet. Søker skal begrunne
at det trengs særskilt tilrettelegging av undervisningen.
Utgiftene må dokumenteres.

Det finnes flere aktuelle tilskuddsordninger for dialog- og
studiearbeid. Vi har valgt ut tilskudd til studiearbeid som
K-stud (Kristelig studieforbund) forvalter, og tilskudd til
lokalt dialogarbeid som Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn administrerer.

Hva det gis tilskudd til
Tilskuddet gis for deltakere som trenger særskilt
tilrettelegging av undervisningen for å kunne delta i læring,
og som medfører høyere kostnader for arrangøren.

Tilskudd til studiearbeid
Stortinget bevilger hvert år tilskudd til studiearbeid i
studieforbundene i henhold til lov om voksenopplæring.
Formålet med voksenopplæringsloven er «å fremme livslang
læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter
ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal
bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse
for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte
behovene i samfunns- og arbeidslivet».

Det kan gis tilskudd til:
• ekstra lærer eller instruktør
• ledsager/assistent
• tolk for fremmedspråklige
• tilrettelegging av materiell og utstyr

Kristelig studieforbund (K-stud) fordeler statsstøtte videre til
studieaktiviteter i medlemsorganisasjonene deres.

• leie av tilrettelagt lokale

Både studiegrupper, dialoggrupper, kurs og seminarer,
studieturer og sang- og musikkgrupper kan få tilskudd!

• ekstra informasjon eller motivasjon

Slik går du fram for å få støtte:

• manglende betalingsevne (kun i enkelte tilfeller)

• Pass på at opplegget deres er godkjent før dere starter

Les mer om tilskuddet, og last ned søknadsskjemaet på
nettsiden www.k-stud.no

• nødvendig forarbeid og oppfølging

• Dere må ha minst 8 kurstimer
• Minst en deltaker må fullføre opplæringen (vi anbefaler at
dere starter opp med minst 5 personer)

Gratis undervisningslokaler
Kurs og grupper som får statsstøtte etter
voksenopplæringsloven, har rett til gratis bruk av offentlige
undervisningslokaler (skoler).

• Før frammøtelister underveis
• Fyll inn noen enkle opplysninger om kurset/gruppen
Søknadsskjemaer og regler for tilskuddsordninger finner du
på www.k-stud.no

Dette betyr at arrangøren ikke skal belastes for utgifter til lys,
varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Med utstyr
menes verktøy, maskiner, redskaper og utstyr som ikke er
forbruksmateriell. Eksempler på dette kan være kjøkkenutstyr,
symaskiner, høvelbenker, datamaskiner og internettilgang.

Søknadsfrister studieplan
Hvis dere lager deres egen studieplan, må dere søke om
godkjennelse av planen i god tid før kurset eller gruppen
starter.

Reglene er hjemlet i lov om voksenopplæring § 7 og
tilhørende forskrift § 10.

Alle studieplanene til temaområdene i dette
ressursmateriellet er godkjent!

Noen begrensinger.
Undervisningslokalene skal være egnet til voksenopplæring.
Retten gjelder tidspunkter der lokalene ikke brukes av det
offentlige selv til undervisningsformål. Opplæringen må skje
på hverdager i undervisningsåret fram til kl. 21.00. For utlån ut
over dette må det treffes særskilt avtale med eier av lokalet.

Søknadsfrister tilskudd
Søknadsfrist for tilskudd er 3 måneder etter avsluttet tema/
gruppe/kurs.
For gruppe/kurs avsluttet etter 30. september, er fristen 15.
januar året etter.

Du er ansvarlig for bruken av lokalene!
Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved
overtakelsen.
Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder må det avtales
hensiktsmessige kontrollordninger. Du som kursarrangør
er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå
vedrørende utstyr og materiell. Du som kursarrangør

Tilretteleggingstilskudd
De som har rett på tilskudd til studiearbeid, kan i tillegg søke
om tilretteleggingstilskudd. Dette tilskuddet skal brukes til å
fjerne hindringer for deltakelse i opplæring.
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Støtteordninger

skal sørge for at kursdeltagerne blir kjent med gjeldende
bestemmelser for bruk av lokaler og utstyr.

a. Det europeiske ungdomsfond: www.eurodesk.noier:

Vær tidlig ute!
Det lønner seg å være tidlig ute med en forespørsel, fordi
det ofte er mange som har behov for å benytte skolene på
kveldstid.

b. Organisasjonsstøtte fra Barne-, likestillings- og
Inkluderingsdepartementet: www.fordelingsutvalget.no
c. Norsk kulturråd: www.norskkulturråd.no

Legg merke til at reglene for bruk av lokalene ikke må
diskriminere mellom kursarrangører, men bør kunne
gi muligheter for prioritering av tiltak og grupper ut fra
voksenopplæringslovens formål.

d. Musikk og ungdom: www.musikkogungdom.no/
stotteordning
e. Fritt Ord: www.frittord.no
f. Legathåndboken: www.legathandboken.no/ og www.
legatsiden.no/

Tilskudd til lokale dialoger

g. Benjaminsminnefond www.benjaminsminnefond.no

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) får
tilskudd fra Kulturdepartementet til lokale dialoger. Formålet
med tilskuddet er å gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid
mellom tros- og livssynssamfunn som bidrar til å fremme
forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser.
Dette kan være formelle råd for tros- og livssynssamarbeid,
etablering av mer uformelle møteplasser for å bli kjent med
hverandres tro og livssynstradisjoner, felles prosjekter for
å sette tros- og livssynsetiske eller politiske spørsmål på
dagsorden, eller felles samhandling knyttet til bestemte
lokale markeringer.

h. Solofondet: www.solofondet.no
i. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
(LNU): www.lnu.no/stotteordninger/
j. Idrett: www.idrett.no
k. Medietilsynet: www.medietilsynet.no

Næringslivets støtteordninger
a. Storebrand: www.storebrand.no/dukan

Det gis tilskudd både til drift og prosjekter.

b. Fokus Bank:www.fokus.no/nb-no/om-fokus-bank/
samfunnsansvar/Samfunn/Pages/Samfunn.aspx

Retningslinjer for tilskudd
De som søker støtte må minimum involvere tre tros- eller
livssynssamfunn/-aktører, som representerer ulike retninger/
tradisjoner. Faste samarbeidsformer prioriteres.

c. Gjensidige Stiftelsen: www.gjensidigestiftelsen.no/no/
sok-stotte/check-list
d. Lebara mobil: lebara.no/om/oss/sam/kultur-regel.html

Tilskudd til drift kan gis for oppstart av lokale dialogprosjekter
eller samarbeidsfora/-råd og ordinære utgifter knyttet til
møtevirksomhet, mindre arrangementer, kontorrekvisita,
honorarer, med videre.

Kirkelig støtteordninger
a. K-stud: k-stud.no/statsstotte/tilskuddsordninger
b. Informasjonsstøtte: norkr.no/index.cfm?id=101908

Det kan også gis tilskudd til konkrete prosjekter,
arrangementer, markeringer, studieturer med mer.

c. Misjonsstipend: www.menighetogmisjon.no
(www.menighetogmisjon.no/portal.php/1101/
Ressursmateriell.18/Stipend.92 )

På STLs nettside www.trooglivssyn.no finner du mer
informasjon om tilskuddsordningene, hva søknader må
inneholde og rapportering for bruken av tilskuddet.
Utlysning av tilskudd og søknadsfrister:
Tilskudd til lokalt dialogarbeid utlyses på STLs nettsider en
gang i året, etter at statsbudsjettet er lagt frem i Stortinget.
Søknadsfristen for prosjektstøtte og driftstøtte er 1.
desember, med forventet behandling innen utgangen av
året.
Dersom det er midler til overs etter denne fordelingen, lyses
de ut igjen for høsthalvåret med søknadsfrist 1. mai.
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