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Rutine utdanningsstipend

HR- og HMS-avdelingen

Utdanningsstipend
Felles retningslinjer for forskningstermin ved NTNU
I punkt 6 sier:
Det gis videre støtte til følgende dokumenterte utgifter etter søknad:
- (…)
- Utdanningsstipend for ektefelle/registrert samboer med inntil kr 20 000 per år.
Om utdanningsstipendet
Med å tilby ektefelle støtte til utdanning under perioden i utlandet vil NTNU gjøre det mer attraktivt
for ektefelle å være med den ansatte til utlandet. Formålet med stipendet er å gi økonomisk tilskudd
til kompetanseutvikling. Eksempler på hva som dekkes er språkkurs, kurs ved et universitet eller
andre kurs som kan gi fordeler på arbeidsmarkedet eller tilknyttet nåværende yrke.
Et kurs kan godkjennes for en person, men ikke den andre og vil avhenge av relevans for
vedkommende. Leiebil, hotell og kostgodtgjørelse inkluderes ikke i utdanningsstipendet. Kun
kursavgift.
Det utbetales inntil 10 000 kr. for opphold som varer inntil 6 måneder og inntil 20 000 kr. dersom
oppholdet varer fra 6-12 måneder.
Prosess på NTNU
Informasjon om ønsket kurs samt relevans for kursdeltager skal sendes til NIRS til
forhåndsgodkjenning. NIRS vil bekrefte om kurset vil støttes av arbeidsgiver. Bekreftelsen er på et
eget skjema.
Når den ansatte leverer oppgjør etter forskningsterminen skal kvittering for betalt kursavgift, samt
bekreftelsen fra NIRS legges ved. Pengene utbetales fra NTNU til den ansatte som er lønnsmottaker
ved NTNU. NTNU har ikke anledning til å opprette ektefellen som lønnsmottaker. Utbetalingen vil
regnes som skattepliktig inntekt etter skatteloven.
-

Skatt: Ved USA opphold skal utlegget registreres på den perioden vedkommende har vært i
USA slik at skattetrekket blir det samme som på inntekten i perioden.
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