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HR- og HMS-avdelingen

Retningslinjer for stipendiater med egen finansiering

Bakgrunn og formål
Rektor har besluttet å nedfelle noen retningslinjer som skal gjelde for bruk av stipendiater med egne
midler eller stipendiater som mottar midler fra utenlandske stiftelser eller kilder, og som tar
doktorgrad ved NTNU uten å være ansatt.
Et fellestrekk ved disse stipendiatene er at de kommer til NTNU med lav finansiering, mottar ingen
lønn, og kommer i en finansiell posisjon som ikke tilsvarer nivået til norsk grunnleggende
livsopphold. Disse er ønsket velkommen av NTNUs institutter, men oppdager at kostnadsnivået i
Norge er såpass høyt at den finansieringen som forelå ved oppstart i doktorgradsløp ikke holder til
livsoppholdelse i fire år eller tilsvarende.
Tilknytningsform
Det første spørsmålet blir da hvilken tilknytningsform stipendiater med egne midler skal ha til
NTNU. Det er naturlig at det ikke benyttes ansettelse i ordinære stillinger i slike saker, men heller
tilgangsavtale. Dette fordi ansettelse i de fleste tilfeller fordrer utlysning av stilling etc., hvilket ikke
er naturlig for personer som kommer til Norge på stipend fra eksempelvis en utenlandsk
utdanningsinstitusjon eller andre instanser i hjemlandet.
Finansieringens størrelse
For det andre er det et spørsmål hvorvidt, og i så fall hvilken, minstefinansiering skal innføres for
denne gruppen. NTNU ser det som åpenbart at også slike stipendiater skal ha tilstrekkelig
finansiering, og rektor har besluttet at minstefinansieringen skal være kr. 17 000,- per måned.
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Hvem retningslinjene gjelder for
Ordningen trådte i kraft med virkning fra og med 01.06.2018, og den gjelder for nye og eksisterende
kandidater. Dette kan ses på som at ordningen for tilbakevirkende kraft, i og med at dette vil utgjøre
en kostnad som ikke er tatt med i beregningen fra fakultetenes eller instituttenes side. Denne saken
er imidlertid så vidt ømtålig, at dette likevel innføres også for eksisterende stipendiater i denne
situasjonen. Det skal ikke etterbetales for hele perioden, men fra og med 01.06.2018 for eksisterende
stipendiater.
Kostnadsbærer
Rektor har besluttet at kostnaden skal ligge hos instituttet selv, eller evt. fakultetet avhengig av
fakultetets indre organisering. Det er ikke satt av sentrale midler til dette.
Rektor ser utfordringen knyttet til at det ikke i alle tilfeller settes av driftsmidler til slike stipendiater,
hvilket i stor grad setter skranker for deres muligheter for reising og annen informasjonsinnhenting.
Det er vanskelig å sette noen rammer for dette, og det anbefales derfor at det presiseres at dette er
noe som må vurderes i det enkelte tilfelle.
Retningslinjene
Rektors besluttede retningslinjer lyder følgende, og det forventes at disse etterleves ute i
virksomheten.
1) Stipendiater på egne midler gis tilgangsavtale og ikke ansettelse ved NTNU.
2) Stipendiater på egne midler skal ha en minimum brutto inntekt på kr 17 000.- pr. mnd.
3) NTNU skal tilstå et stipend tilsvarende differansen mellom stipendiatens egne finansiering og kr
17 000.- pr. mnd. Det settes ikke av sentrale midler til dette, og kostnaden må derfor belastes det
aktuelle instituttet.
4) Det skal vurderes konkret i det enkelte tilfelle hvor store driftsmidler som skal settes av til
stipendiaten/prosjektet.
5) Ordningen gjelder utenlandske stipendiater uten ansettelse i stipendiatstilling og med lav
finansiering fra hjemlandet, eksempelvis stipend fra utdanningsinstitusjon eller lignende, jf. pkt 2.
6) Ordningen trer i kraft 01.06.2018 og gjøres gjeldende for både nye og eksisterende stipendiater
fra dette tidspunktet. Det skal ikke foretas etterbetaling fra oppstart for eksisterende stipendiater.

