
  

Oslo Redaktørforening 2015-09-22 

Stipendordning for Oslo Redaktørforenings medlemmer 

I forbindelse med årsoppgjøret for 2013 ble det gjort en avsetning på kr 300.000 til en 
stipendordning for ORs medlemmer.  
 
Avsetningen på kr 300.000 kroner er i utgangspunktet en engangsavsetning. Det innebærer 
at styret, gjennom organiseringen av den første tildelingen av midler, ikke binder opp 
eventuelle fremtidige stipendtildelinger. Premisser, faglige temaer, kriterier og stipendenes 
størrelse kan endres ved senere anledninger. 
 
Med dette som utgangspunkt delte OR-styret i november i fjor ut stipender for totalt 164.000 
kroner.  Nå lyser OR ut stipendier for det resterende beløpet, samt for eventuelle ikke-
utbetalte stipender fra fjorårets utlysning. Søknadsfristen er 1. november, med behandling i 
styret 9. november, og med følgende kriterier: 
 
a. Stipender kan bare tildeles medlemmer av Oslo Redaktørforening. 
 
b. Stipendet skal styrke søkerens faglige kompetanse og utvikling, og bidra til at  
    vedkommende kan gjøre en bedre jobb som redaktør.  Stipender kan gis til egenstudier,  
    studier ved et etablert lærested, deltakelse på konferanser eller kongresser, internasjonale  
    kurs osv, til finansiering av mentorordninger eller andre programmer for egenutvikling. 
     
c. Ved tildeling vil det legges vekt på  
                   - prosjektets faglige innhold 
                   - relevans for søkerens jobbsituasjon 
                   - hvor egnet prosjektets innhold er til å deles med andre redaktører 
                   - prosjektets antatte faglige verdi målt opp mot økonomi 
 
    Dersom den samlede summen det søkes om overstiger det avsatte beløpet, vil det ved  
    avveiningen mellom ulike prosjekter kunne bli sett hen til: 

- kjønn 
- alder 
- ansiennitet i OR 
- hvilket mediekonsern man er tilknyttet 

      
d. Stipendsøknaden må inneholde en beskrivelse av det faglige opplegget, antatt nytteverdi  
    for egen jobb eller utvikling, eventuelle planer for deling av tilegnet kompetanse, budsjett  
    og beregnet tidsforbruk. Det forutsettes at søkeren opplyser om eventuelle andre 
    stipendsøknader i forbindelse med prosjektet (NRs vederlagsfond, STUP-ordningen e.l.)  
    og søkeren bes om å bekrefte dette. 
 
 
e. Stipendmottakere må skrive en rapport etter at stipendprosjektet er gjennomført.  
    Rapporten er offentlig, og kan publiseres i den form Oslo Redaktørforening finner det  
    hensiktsmessig. I tilknytning til rapporten leveres et kortfattet regnskap. Stipendbeløpet  
    forutsettes benyttet i løpet av det påfølgende året. 



 
 
f. Dersom OR ikke mottar rapport med regnskap som nevnt ovenfor, eller midlene brukes  
    annerledes enn beskrevet i søknaden, kan tildelte midler kreves tilbakebetalt. 
 
g. Det settes en øvre grense på kr 30.000 per stipend. ORs styre kan imidlertid vurdere  
    søknader som overstiger dette beløpet dersom faglige hensyn tilsier det. 
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SKJEMA FOR SØKNAD OM STUDIESTIPEND 

NAVN: 

REDAKSJON: 

E-POST: 

STUDIUM/TEMA: 

ARBEIDSPLAN: 

TIDSBRUK: 

UTGIFTER: 

FINANSIERING 

 


