Retningslinjer for kursstøtte fra Frikirkens fellesarbeid
Synodestyret reviderte retningslinjene i desember 2019.

Jfr. lønnsavtalen for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, pkt. 8.1.3:
«Kurs som arbeidsgiver og arbeidstaker i samråd finner tjenlige, kommer i tillegg til reglene for
studiepermisjon. Frikirken har en ordning for kursstøtte. Søknad sendes Frikirkens hovedkontor.»
Retningslinjene for kursstøtte er fra 1. januar 2020 som følger:
1. Ansatte og frivillige i Frikirkens menigheter kan søke hovedkontoret om støtte til deltakelse på
kurs, seminarer o.l. Søknaden sendes leder for menighetsutvikling, Trine H. Syvertsen:
trine.h.syvertsen@frikirken.no
2. Søknad om kursstøtte skal inneholde følgende opplysninger:
- Søkerens navn, stilling/rolle og menighet
- Fødselsdato
- Dersom søkeren har mottatt kursstøtte fra Frikirken de siste tre årene (2017, 2018 eller
2019): Når, til hva og hvor mye?
- Hva søkes det om støtte til, når, hvor og hvor mye?
- Er det søkt om/innvilget støtte fra andre/annet sted til samme formål?
- På hvilken måte er søknaden relevant i forhold til «Mål for Frikirken 2018-2023»?
- Bekreftelse på at hovedpastor/eldsteråd støtter søknaden
- Et enkelt budsjett som skisserer inntekter (egenandel, menighetens bidrag og bidrag fra
fellesarbeidet eller eksterne) og kostnader
3. Kurset det søkes om støtte til, må relatere direkte til Frikirkens gjeldende målplan og/eller til
spesifikke temaer vedtatt av synodestyret for søknadsåret.
4. Søknader om kursstøtte behandles fortløpende. Frist for søknader for inneværende år er 30.
november. Det må søkes før kurset finner sted.
5. Det gis støtte til inntil 80 % av kostnadene ved kurset. Øvre grense for kursstøtte er
kr 3.000 pr person over en periode på tre år. Støtte til arrangement/kurs vedtatt som årets
satsing av synodestyret, begrenses ikke av denne grensen.
6. Hvert år kan synodestyret prioritere at det utbetales støtte for deltakelse på konkrete kurs,
seminarer eller arrangementer.
Vær oppmerksom på at det er en årlig budsjettramme for ordningen, slik at det ikke er sikkert
at man får kursstøtte selv om kriteriene for støtte er innfridd. Kurs som faller inn under punkt
6 prioriteres. For øvrig tilstrebes det en noenlunde jevn fordeling av kursstøtte mellom
menighetene.

