
 
 

HØRINGSNOTAT NR.2 - STIPENDORDNING  
 
   
Saksnr. Arkivkode Dato 
22/2908 - 7 505 07.11.2022 

 
FORSLAG TIL STIPENDORDNING I ØYER KOMMUNE 
 
Høringsfrist: 25.november 2022  
 
Høringsinnspill sendes til: Kommunalsjef for HR og organisasjonsutvikling, 
irene.hagen@oyer.kommune.no  
 
Det vises til KST-sak 82/10 - Økonomiplan 2021-2024 - Årsbudsjett 2021. Her ble det blant annet 
vedtatt at kommunen skal etablere stipendordning for å rekruttere yrkesgrupper, som kommunen 
har behov for. Det er avsatt årlig beløp til ordningen på kr.150 000,-  
 
Kommunedirektøren nedsatte en arbeidsgruppe høsten 2022, der mandatet var å komme med 
forslag på hvordan kommunen skulle forvalte stipendordningen. Etter innspill fra første 
høringsrunde ble det avtalt i møte med HTV å ta med tillitsvalgte i det videre arbeidet, i tillegg til 
representant fra oppvekst.  
 
Arbeidsgruppa ble utvidet og arbeidsgruppen har i det videre arbeidet vært slik 

• Leni Strømstad - Fagutviklingssykepleier  
• Marius Ludvigsen – tjenesteleder for hjemmebaserte tjenester  
• Marit Linnerud - HTV fra organisasjonene 
• Birgitte Moe – styrer i Mosjordet barnehage 
• Irene Hagen – kommunalsjef HR og org.utvikling.  

 
Forslag på hvordan organisere stipendordningen og forankre dette i kommunen sitt planverk:   
Etter videre arbeide i utvidet arbeidsgruppen så er det vurdert at stipendordningen administreres i 
sin helhet av HR/støtte og stab. Dette for å sikre lik praksis. De skal sørge for å involvere aktuelle 
tjenesteledere eventuelt andre, for gjennomgang av søknader og utvelgelse av stipend kandidater. 
Dette utfra behov til enhver tid i henhold til kompetanseplan (blir utarbeidet første halvdel av 2023).   
 
Kompetanseplanen vil være førende for hvilke yrkesgrupper som blir aktuelt å rekruttere inn de 
neste årene. Tillitsvalgte orienteres årlig i forhold til prioriteringer. Ved første utlysning av 
stipendordningen i 2023 er det sykepleiere/vernepleiere som blir prioritert, i påvente av 
ferdigbehandlet kompetanseplan. Fra 2024 vurderes stipendordningen for andre yrkesgrupper i 
henhold til kommunens behov for kompetanse.  
 
Stipendordningen differensieres utfra om søker jobber turnusarbeid eller dagarbeid, med de 
vilkårene som følger stipendordningen. 
 
Det vil i tillegg til stipendordningen være behov for å utarbeide andre tilskuddsordninger i 
kompetanseplanen, som sikrer nødvendig kompetanseheving.  
 
Arbeidsgruppen sin anbefaling er basert på andre kommuners sin organisering av stipendordninger. 
Hittil har det ikke lykkes arbeidsgruppen å finne kommuner som har stipendordning for andre 



yrkesgrupper, enn sykepleiere/vernepleiere. Ofte så har kommunene andre tilskuddsordninger i 
tillegg til en stipendordning, for å imøtekomme behov for å rekruttere andre yrkesgrupper.  
 
Med dette som bakgrunn og nye drøftinger i arbeidsgruppen så anbefales det å etablere en 
stipendordning med en ekstern og en intern utlysning. Dette for å gi mulighet til å differensiere og 
sikre en rettferdig tildeling, innenfor de rammer som er gitt fra kommunestyret.  
 
Det er verdt å merke seg at fondet på kr.150 000, og med forslaget som foreligger ved ekstern 
utlysning, så er det rom for at det kan tas inn 2 stipendiater årlig. Dette er hvis vi bare har eksterne 
søkere. Hvis vi har kun interne søkere vil det være rom for flere, eventuelt hvis det er 2. eller 
3.årsstudenter så kan stipendet gis til flere i starten osv. Dette betinger at stipendordningen 
forvaltes av et organ, slik det foreslås her, for å ha kontroll på bruk av fond opp mot antall studenter 
til enhver tid. 
 
Den eksterne utlysningen lyses ut en gang i året, der vil alle studenter ha mulighet til å søke. Dette 
uavhengig av om de er fast ansatte fra før eller ikke. Kompetanseplanen vil være førende hvilke 
yrkesgruppe som det lyses ut etter, og vil derfor variere fra år til år. 
 
Den interne utlysningen lyses ut en gang i året, der kun fast ansatte får mulighet til å søke. 
Kompetanseplanen vil også her være førende på hvilke yrkesgrupper som vil bli prioritert.  
 
Arbeidsgruppa sin anbefaling videre er at det lyses ut første gang i januar 2023, der den eksterne 
utlysningen vil lyse ut en stipendordning for sykepleiere/vernepleier. Den interne utlysningen 
avventes til neste utlysning, som arbeidsgruppen anbefaler gjøres allerede i desember 2023 (som da 
vil gjelde for året 2024). Hvis det ikke er søkere på stipendordningen for 2023, vurderes intern 
utlysning og vil da gjelder for 2023.  
 
Justert forslag til utlysning av stipendordning: 
 
Ekstern utlysning for Stipendordning til grunnutdanning: 
Det er nå mulig for studenter å søke Øyer kommune om stipend. Stipendet kan gis til heltid eller 
deltid bachelorstudenter i sykepleie eller vernepleie som har påbegynt studiet eller fått skriftlig 
bekreftelse på opptak. Stipend kan gis til et begrenset antall studenter pr. år, og vil være utfra behov 
til enhver tid i henhold til kommunen sin kompetanseplan.   
 
Vilkår for tildeling:  

• Stipendordningen gjelder for 1., 2. og 3. års studenter.  
• Du forplikter deg til å jobbe hver 3.helg og minimum 75 % stilling i 6 uker om sommeren 

gjennom hele studieperioden  
• For deltidsstudenter gis det tilbud om 50 % stilling med arbeid 3.hver helg under 

utdanningen.  
• Som student lønnes du etter ordinær tariff  
• Ved fullført utdanning og norsk autorisasjon garanteres du fast stilling i 100% mot 2 års 

bindningstid.  
• Det vil bli lagt til rette for i praksisperioder ved bytte av vakter eller permisjon uten lønn.  

 
Avtaleperiode:  
Avtalen inngås for hele studieperioden, med utbetaling hvert år i desember.   
 
 
 



Tilsettingsvilkår:  
Stipend blir omgjort til lån i disse tilfellene:  
 

• Du velger å ikke takke ja til arbeid under utdanningen eller etter bestått utdanning  
• Du velger å si opp innen 2 år etter fullført utdanning  

 
Stipend må da betales tilbake i sin helhet til Øyer kommune etter avtalt nedbetalingsplan.  
Fortrinnsvis må du legge ferien utenfor hovedferien om sommeren (6 uker)  
 
Stipendets størrelse: 
 

Studentår: Stipendets størrelse på fulltid:  Stipendets størrelse på deltid:  
 

1.års student Kr.25 000 kr.20 000 
2.års student Kr.25 000 kr.20 000 
3.års student Kr.25 000 kr.20 000 
4.års student  kr.20 000 

 
 
Intern utlysning for stipendordning for grunnutdanning: 
Det er nå mulig for fast ansatt i Øyer kommune, og som er studenter å søke om stipend. Stipendet 
kan gis til heltid eller deltid bachelorstudenter som har påbegynt studiet eller fått skriftlig 
bekreftelse på opptak. Stipend kan gis til et begrenset antall studenter pr. år, og vil være utfra behov 
til enhver tid i henhold til kommunen sin kompetanseplan.   
 
Vilkår for tildeling:  

• Stipendordningen gjelder for 1., 2. og 3. års studenter.  
• Må være fast ansatt i kommunen minimum 40 % ved avtaleinngåelse.  
• 2 års bindningstid etter endt utdanning. Stillingsstørrelse etter avtale. 
• Det vil bli lagt til rette for i praksisperioder ved bytte av vakter eller permisjon uten lønn 

 
Avtaleperiode:  
Avtalen inngås for hele studieperioden, med utbetaling hvert år i desember.   
 
Tilsettingsvilkår:  
Stipend blir omgjort til lån i disse tilfellene:  
 

• Ikke bestått utdanning  
• Du velger å si opp innen 2 år etter fullført utdanning  

 
Stipend må da betales tilbake i sin helhet til Øyer kommune etter avtalt nedbetalingsplan.  
 
Stipendets størrelse: 
 

Studentår: Stipendets størrelse på fulltid:  Stipendets størrelse på deltid:  
 

1.års student Kr.12 500 kr.10 000 
2.års student Kr.12 500 kr.10 000 
3.års student Kr.12 500 kr.10 000 
4.års student  kr.10 000 

 


