
«Vi kunne ikke ha gjennomført dette 
undervisningsopplegget på arbeidsplassen 

uten Kompetansefondet 
HK-AAF»

KOMPETANSEFONDET HK–AAF
MULIGHETENES FOND 

– Du kan få opptil 70 000 kroner i stipend hvert år!



Kompetansefondet ble opprettet i 1995 og er en del av Landsoverenskomsten mellom 

HK og AAF. Fondet gir stipend til etter- og/eller videreutdanning for HK-medlemmer som 

jobber i et foretak som er omfattet av Landsoverenskomsten.

 

Maksimalt stipend som kan gis hvert år er 70 000 kroner. Du kan motta stipend for 

#ere utdanninger samtidig.

Stipendet kan dekke:

• Reise- og oppholdsutgifter til utdanning i Norge som varer ett semester eller mer

• Flere utdanninger av gangen

• Tilpassede opplæringstiltak på arbeidsplassen

«Vi ønsket å svare våre medlemmer 

bedre på engelsk, både muntlig 

og skriftlig. Vi får mange spørsmål 

på engelsk om for eksempel 

kontingent, giroer, fordeler med 

å være organisert, forsikringer 

osv. Engelsk-kurset gjennom AOF 

har gitt oss #ere gode faguttrykk 

og formuleringer, og gjort oss 

mer selvsikre når e-post og andre 

henvendelser skal besvares. Når 

vi får dekket utgiftene til kurs av 

Kompetansefondet, ønsker #ere å 

delta, og det er lettere å få aksept 

hos arbeidsgiver.»

Mulighetenes fond – gjelder også DEG!

Er du HK-medlem på en arbeidsplass som er omfattet av 

Landsoverenskomsten HK-AAF?

En gruppe ansatte ved Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

(NNN) $kk stipend til et tilpasset undervisningsopplegg på egen 

arbeidsplass.



Endre Isachsen Flatmo, 

organisasjonsrådgiver i Sosialistisk Venstreparti, tar deltidsstudiet 

«Ledelse og endring i arbeiderbevegelsen» ved Høgskolen i Oslo 

og Akershus i samarbeid med AAF.

«Utdanningen jeg tar er LeA (Organisasjon og ledelse) som er særs 

relevant for stillingen min som organisasjonsrådgiver i SV. Den er 

både et verktøy i profesjonalisering av arbeidet mitt, samtidig som 

den lar oss studenter tenke høyt rundt spørsmål om ledelse, strategi 

og organisasjonsutvikling. Bagasjen jeg får er nyttig for jobben jeg 

har i  dag. Utdanningen gir meg også #ere muligheter i framtiden 

– både med tanke på videre utdanning, og arbeid med prosjekt- og 

organisasjonsledelse.

Det er ikke gratis å ta etterutdanning, så tilbudet om å få støtte 

gjennom Kompetansefondet har vært avgjørende for min 

videreutdanning. Kompetansefondet dekker både studieavgifter 

og læremateriell, og gjør det enklere for meg å ta mer relevant 

utdanning.»

Hva er etter- og videreutdanning?

Med etterutdanning forstås en ajourføring av kunnskaper slik at arbeidstakeren i den 

stilling hun/han har til enhver tid, er i stand til å løse sine oppgaver som følge av endret 

innhold i arbeidet og endrede bestemmelser eller forskrifter m.v.

 

Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvali$sere arbeidstakeren 

utover det som trengs i den stilling hun/han har nå.

Du trenger ikke ha formell utdanning for å studere!

Mangler du formell utdanning, men kan vise til arbeidserfaringer og praksis gjennom 

#ere år? Mangler du studiekompetanse? Da kan du få vurdert din realkompetanse eller ta 

opp fag for å få generell studiekompetanse. Uansett om du har studert tidligere eller ikke, 

oppfordrer Kompetansefondet deg til å satse på etter- og videreutdanning. 



Suhanthini Senthurvasan, 

lønns- og regnskapssekretær hos Handel og Kontor i Norge, har 

#ere ganger benyttet seg av stipend fra Kompetansefondet.

«Jeg har fått stipend til å gjennomføre en bachelorgrad med tittel 

”Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning” ved 

Handelshøyskolen BI. Dette studiet bidrar til at jeg kan utføre mine 

arbeidsoppgaver strukturert og mer selvstendig.  Min kompetanse gir 

meg mer motivasjon i stillingen, selvtillit og mange valgmuligheter 

for hvor jeg ønsker å jobbe i fremtiden. Jeg kunne ikke ha fullført min 

utdanning uten Kompetansefondet HK-AAF. Dette setter jeg stor pris 

på og vil være takknemlig for alltid.»

Mikkel Kleefeld, 

sekretær ved Serviceavdelingen i Fagforbundet, tar fagbrev 

i kontor- og administrasjon ved AOF Oslo.

«Jeg var så heldig å dele kontor med en kollega, og vi snakket om 

at det hadde vært greit å formalisere det vi har jobbet med i årevis. 

For oss er det viktig å vise hva vi kan, og bruke den kompetansen i 

videre utvikling. Kontor- og administrasjonsfaget kommer til å endre 

seg mye i årene som kommer. Oppgaver automatiseres og #yttes fra 

faget, men fagbrevet vil gi oss mulighet til å være med i utviklingen 

og dessuten bedre lønnsgrunnlag. Stipendiet fra Kompetansefondet 

HK-AAF gjorde det mulig for meg å begynne på utdanningen.»

Hvilken type utdanning gis det støtte til?

Du kan få støtte til yrkesrelevant etter- og/eller videreutdanning ved o%entlige eller 

private utdanningsinstitusjoner og kursarrangører. De #este søkerne velger å ta 

utdanningen ved universitet, høgskole, Handelshøyskolen BI og lignende, men også kurs 

og fagbrev i regi av AOF eller andre kvali$serte kursarrangører. Det gis også stipend til 

tilpassede undervisningsopplegg for grupper på arbeidsplassen.



Hva dekker stipendet?

• Hel- eller deltidsstudier ved universitet og høgskole

• Videregående skoler, utdanning for å oppnå generell studiekompetanse 

 og § 3-5 kurs (jmfr Opplæringsloven)

• Folkehøgskoler og/eller tilsvarende utdanning 

 i voksenopplæringsorganisasjonens regi

• Kurs av kortere varighet vurderes i hvert enkelt tilfelle

• Kursavgift, semesteravgift, eksamensavgift og lærebøker

• Reise- og oppholdsutgifter til etter- og videreutdanning i Norge 

 når denne varer ett semester eller mer

Det gis imidlertid ikke støtte til diett, tapte lønnsinntekter, datautstyr, 

bruk av telefon/internett eller forbruksmateriell. 

Krav til deg 

• Du er yrkesaktiv eller har utdanningspermisjon 

• Du er ansatt på en arbeidsplass som er omfattet av Landsoverenskomsten 

 mellom HK og AAF 

• Du har hatt et sammenhengende medlemskap i HK det siste året 



Her finner du oss:

Kompetansefondet HK-AAF

Postadresse:  Postboks 8785 Youngstorget, 0028 Oslo

Telefon: 920 11 035

E-post: aafpost@aaf.no

Nettside: aaf.no/kompetansefondet

Retningslinjer og søknadsskjema

Du $nner mer informasjon om Kompetansefondets retningslinjer og søknadsskjema 

på våre nettsider.

 

AAF er sekretariat for Kompetansefondet HK-AAF. Ønsker du mer informasjon om hvilke 

muligheter fondet gir deg, kan du sende oss en e-post, og vi kontakter deg.

 

Søknader sendes til vår e-postadresse eller postadresse. Alle søknader behandles 

fortløpende, og alle søkere mottar skriftlig svar.


