
 

Retningslinjer for økonomisk støtte til profilerings-/rekrutteringstiltak  

Rekruttering er et prioritert område for forbundet. Forbundsstyret har derfor vedtatt følgende 
retningslinjer for økonomisk støtte til rekrutterings- og profileringstiltak  

1. Hvem kan søke?  

Alle avdelinger kan søke om økonomisk og praktisk bistand. Vi oppfordrer imidlertid avdelingene 
i regionen til å samarbeide om profilerings-/rekrutteringsaktiviteter. I de tilfeller flere avdelinger 
går sammen, må èn avdeling stå økonomisk ansvarlig.  

Avdelingen(e) skal søke om økonomisk støtte i forkant av gjennomføringen.  

2. Krav til søknaden.  

For at administrasjonen skal kunne behandle en søknad om økonomisk støtte, må avdelingen ha 
utarbeidet en fullstendig aktivitetsplan.  

Aktivitetsplanen skal som minimum inneholde følgende punkter:  

 Definerte mål (overordnet og delmål)  

 Definerte målgrupper  

 Metode og aktivitet  

 Gjennomføringsplan inkl. kostnader.  

 Kontroll og evaluering.  

 

Sammen med søknaden skal det legges ved budsjett for den planlagte aktiviteten. Avdelingens 
siste års regnskap må også sendes inn dersom ikke dette allerede er gjort jf. normalvedtektene for 
avdelinger § 1 pkt. 8.  

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene blir ikke behandlet, men returnert avdelingen.  

3. Hva kan det søkes støtte til og stønadens størrelse?  

Forbundet vil kunne bidra med inntil 75 % av de totale kostnadene. Hvor stor støtten blir, vil være 
avhengig av tiltakene det søkes støtte til. Avdelingen(e) må begrunne og prioritere tiltakene.  

Det kan blant annet gis støtte til følgende:  

 Kjøp av standoppsett og annet profileringsutstyr som ikke er dekket av forbundets 
nettbutikk.  

 Leie av møterom, evt. bevertning.  

 Reiseutgifter i forbindelse med profilerings-/rekrutteringsaktiviteten.  

 Utgifter i forbindelse med annonsering i avis/tidsskrift.  

 Leie av reklameplass (på tavle/buss-skur o.l.).  

 Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste  

Ved utarbeidelse av eget materiell, skal forbundet sentralt konsulteres mht. utforming, slik at dette 
blir i henhold til forbundets profil.  

Forbundet oppfordrer avdelingene til å benytte det materiellet som er tilgjengelig i forbundets 
nettbutikk. Disse artiklene er ferdig rabatterte for avdelingene.  



Strøartikler 

Strøartikler (dvs artikler med en pris på inntil kr 30,- pr stk)  kan – etter søknad – fås tilsendt uten 
kostnad hvis de er til bruk etter disse retningslinjene. 

Tapt arbeidsfortjeneste  

Tapt arbeidsfortjeneste refunderes med inntil 100 % av påløpte kostnader etter dokumentasjon.  

Forbundets administrasjon foretar utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste ved aktiviteter som er 
godkjent støtteberettiget av forbundet  

Dersom det søkes refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, skal det med søknaden vedlegges et 
timeregnskap over antall timer det forventes brukt i forbindelse med reise til, og utførelse de 
enkelte rekrutteringsaktivitetene.  

4. Utbetaling av støtten – krav til dokumentasjon.  

Innvilget støtte vil ikke bli utbetalt før det foreligger et prosjektregnskap med dokumentasjon, 
samt en evalueringsrapport som beskriver måloppnåelse i forhold til aktivitetsplanen.  

Det kreves bekreftelse fra arbeidsgiver før det utbetales refusjon for tapt arbeidsfortjeneste.  

Dersom forbundet gir refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, skal avdelingens evalueringsrapport 
inneholde en oversikt over varigheten på og antall deltakere på eventuelle bedriftspresentasjoner. 
Det skal også følge av evalueringsrapporten om noen av de nye medlemmene i avdelingen deltok 
på slike presentasjoner.  


