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STANDARD TILSKUDDSBETINGELSER 

Seksjonsledere ved franske lycéer 

 

1. Definisjoner  

I dette dokument, skal følgende ord ha følgende betydning:  

«Ansettelsesforholdet»: Det franskrettslige ansettelsesforhold 

som foreligger mellom Tilskuddsmottaker og Skolen. 

«Familiemedlem»: Ektefelle, samboer eller registrert partner, 

samt egne/felles barn som sammen med Stipendmottaker tar fast 

opphold i utlandet.  

«Diku»: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i 

høyere utdanning (Diku.no).   

«Skolen»: Den franske utdanningsinstitusjon hvor 

Tilskuddsmottaker er ansatt som seksjonsleder.  

«Tilskuddsmottaker»: Den seksjonsleder som er navngitt i det 

vedtak som dette dokument utgjør et vedlegg til.  

«Tilskudd»: Den finansielle støtte som tildeles Tilskuddsmottaker 

ved det vedtak som dette dokument utgjør et vedlegg til.  

 

2. Tilskuddsmottakers informasjonsplikt  

Tilskuddsmottaker har plikt til å straks informere Diku dersom det 

skjer endringer i Ansettelsesforholdet som kan medføre 

nedsettelse eller bortfall av Tilskudd. 

 

Tilskuddsmottaker har plikt til å straks informere Diku dersom det 

skjer endringer som kan medføre bortfall av innvilget 

forsørgertillegg. Slik endring er at et Familiemedlem varig 

returnerer til Norge, eller at ektefelle/samboer/partner får inntekt i 

løpet av utenlandsoppholdet.   

 

Tilskuddsmottaker plikter videre å straks informere Diku dersom 

det inntrer andre endringer som kan få betydning for beregning 

eller utbetaling av Tilskudd, f.eks. endring i bokostnader. Diku kan 

ved behov kreve opplysninger bekreftet ved henvendelser til 

skolen eller andre tredjeparter. 

 

3. Vilkår for rett til Tilskudd 

Tilskuddsmottakers rett til Tilskudd forutsetter:   

 

a) at Ansettelsesforholdet opprettholdes og at forpliktelsene 

som påhviler Tilskuddsmottaker utføres i henhold til 

arbeidskontrakten med Skolen;  

 

b) at Tilskuddsmottaker tilfredsstillende oppfyller de særskilte 

oppgaver som fremgår av klausul 4 og 5;  

 

c) at Tilskuddsmottaker til enhver tid gir Diku korrekt 

informasjon vedrørende grunnlaget for utbetaling av 

Tilskuddene, jf. klausul 2; og 

 

d) at Tilskuddsmottaker opptrer i tråd med fransk og norsk lov.   

 
Ved brudd på disse vilkår kan Diku vedta å stanse utbetaling av 

Tilskuddene i tråd med reglene i Klausul 9. 

 

4. Særskilte krav til seksjonslederrollen 

I kraft av sin rolle som seksjonsleder, påhviler det 

Tilskuddsmottaker å utføre følgende særskilte oppgaver:  

 

a) Delta i erfaringsutvekslingsmøte med avtroppende 

seksjonsleder i Frankrike i forkant av eget opphold, 

delta/undervise på forkurs som avholdes i Norge for nye 

elever i forkant av deres avreise til Frankrike (se nærmere 

klausul 6 om vederlag/kostnadsdekning), og opptre som 

reiseleder for elevene i forbindelse med felles avreise ved 

skolestart;  

 

b) I tråd med etablert seksjonspraksis og gjeldende regler, 

forestå generell administrasjon av og budsjett- og 

regnskapsførsel for norskseksjonen (jf. klausul 5); samt 

bidra til oppdatering av Erfaringsdokument for å sikre 

videreutvikling av rutiner og praksis; 

 

c) I tråd med etablert seksjonspraksis og fullmakter, følge opp 

elevenes faglige prestasjoner, orientere/opptre på vegne av 

elevenes foresatte, og i samråd med Skolen/foresatte å 

iverksette passende tiltak dersom elevene opplever 

utfordringer; 

  

d) I tråd med etablert seksjonspraksis og fullmakter, fungere 

som kontaktperson for elever/foresatte ifbm. skolerelaterte 

forhold, samt bistå/rådgi mht. forhold knyttet til bolig, 

vertsfamilie, sosial innpassing/integrasjon o.l., og bistå ifbm. 

kontakt med ambassade/konsulat; 

 

e) I samarbeid med rektor, sørge for god integrering av 

elevene i skoleliv og lokalsamfunn. Dette innebærer å ha 

tilsyn med og oppfølging av de norske elevene både på 

skolen og utenfor denne, også i helgene 

 

f) Arrangere og lede fellesreiser for elevene i Frankrike i 

Skolens høst-, vinter- og vårferie, samt innen 

budsjettrammene organisere sosiale/kulturelle aktiviteter o.l. 

for elevene; 

 

g) I rimelig omfang stille seg til disposisjon for foreninger o.l. 

som ønsker informasjon om Norge/bistå med relevant 

informasjonsarbeid. 

 

Tilskuddsmottaker plikter til enhver tid å opptre ryddig og korrekt i 

sin daglige kontakt med elevene, og avstå fra enhver utilbørlig 

utnyttelse av det over- og underordningsforhold som 

seksjonslederrollen gir ham/henne.    

 

Ved akutt sykdom, arrestasjon eller andre alvorlige hendelser 

knyttet til en elev skal Tilskuddsmottaker straks varsle elevens 

foresatte, og i nødvendig utstrekning bistå eleven og de foresatte. 

Dersom eleven er fylt 18 år, skal elevens samtykke så langt mulig 

innhentes før de foresatte kontaktes.  

 

5. Regnskaps- og rapporteringsplikter overfor Diku  

Tilskuddsmottaker skal årlig innen 1. juli sende Diku budsjettutkast 

for kommende skoleår for godkjennelse. Regnskap over 

norskseksjonens bruk av midler sendes Diku for godkjennelse ved 

hvert skoleårs avslutning.  

 

Alle ut- og innbetalinger fra/til seksjonens bankkonto skal 

dokumenteres ved bilag som arkiveres med kronologisk 

nummerering i samsvar med regnskap og kontoutskrifter. Bilag 

skal oversendes Diku elektronisk (skannet) for Dikus oppbevaring 

iht. gjeldende lover og regler. 

 

Tilskuddsmottaker skal i tillegg sende en narrativ rapport for 

seksjonen til Diku hvert trimester. Eget rapportskjema skal 

benyttes. 

 

6. Utbetalingsrutiner 

Utbetaling av Tilskudd vil skje til Tilskuddsmottakers oppgitte 

konto. Utbetaling til konti i annen valuta enn norske kroner skjer 

iht. vekslingskurs hos Dikus bank på utbetalingsdato.    
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Utbetaling av månedlige tilskudd vil skje den 12. i hver måned, til 

Tilskuddsmottakers oppgitte konto. Utreisetillegg og årlig tillegg 

for dekning av ekstraforsikring utbetales ved første utbetaling i 

skoleåret. Hjemreisetillegg utbetales etter mottatt bekreftelse på 

avslutning av ansettelsesforholdet. Eventuelle forsørgertillegg 

utbetales ved første regulære utbetalingsdato etter dokumentert 

utreise for Familiemedlem. 

 

Vederlag for deltagelse på 2-ukers forkurs i Oslo utbetales iht. 

særskilt kontrakt. Dokumenterte reiseutgifter, samt kost og losji i 

undervisningsperioden, dekkes iht. statens regulativ. Kost og losji 

ifbm. Erfaringsmøtet i Frankrike dekkes også iht. statens regulativ. 

 

Vederlag for deltakelse på fellesreiser i Frankrike for elever 

beregnes etter satser fastsatt av Diku og utbetales etter 

gjennomført reise til seksjonsleder. Satser er p.t. EUR130 per dag 

for seksjonsleder og EUR110 per dag til følgeperson utpekt av 

seksjonsleder. Reise og opphold for begge dekkes av seksjonen. 

Følgeperson må være myndig og vurderes som egnet for 

oppdraget. 

 

Diku tar ikke ansvar for endringer i vekslingskurser eller 

forsinkelser og tap som skyldes feil i de betalingsdetaljer som 

oppgis av Tilskuddsmottaker. Partene dekker hver sine eventuelle 

bankgebyrer.  

 

Diku tar forbehold om justeringer av satser og vilkår for Tilskudd 

underveis i oppholdet, i tråd med føringer fra overordnet 

departement og gjeldende justeringsindekser. Tilskuddsmottaker 

vil orienteres i god tid før slike justeringer trer i kraft. Retten til 

Tilskudd er en personlig rett for Tilskuddsmottaker, og kan ikke 

overdras til andre.  

 

7. Skatt, pensjon, folketrygd og forsikring  

Tilskuddet (herunder også forsørgertillegg og vederlag for 

deltagelse på forkurs) er undergitt de til enhver tid gjeldende 

norske/franske skatte- og pensjonsregler, og det påhviler 

Tilskuddsmottaker å holde seg orientert om slike personlige 

forhold. 

 

Tilskuddsmottaker må selv besørge den forsikring som han/hun 

mener er nødvendig/hensiktsmessig, og selv ta rede på hvilke 

vilkår som gjelder for tilgang til det franske trygdesystem m.v., og 

hvilke konsekvenser oppholdet har med hensyn til norske 

folketrygdregler.  

 

All informasjon som mottas fra Diku om slike forhold er 

veiledende, og Diku påtar seg ikke ansvar for eventuelle avvik. 

  

8. Fravær grunnet sykdom m.v. 

Som arbeidstaker i Frankrike vil du være dekket under det franske 

trygdesystemet, og dine rettigheter til helsehjelp/trygd m.v. vil 

således bero på de til enhver tid gjeldende franske folketrygdregler 

(samt eventuelle forsikringer som måtte være tegnet).  

 

Dersom Tilskuddsmottaker grunnet sykdom eller av andre grunner 

mer enn forbigående ikke er i stand til å opptre i rollen som 

seksjonsleder, må Dikus varsles. Diku vil da søke å få satt inn en 

vikar inntil Tilskuddsmottaker er tilbake i virke. Ved eventuell 

langvarig sykdom vil Diku bistå Tilskuddsmottaker i forbindelse 

med avslutning av Ansettelsesforholdet og hjemreise til Norge. 

 

9. Dikus rett til å stanse utbetaling av Tilskudd m.v. 

Ved brudd på vilkårene i Klausul 3, bokstav a) og d) som leder til 

avvikling av Ansettelsesforholdet, bortfaller Tilskuddsmottakers 

rett til Tilskudd fra det tidspunkt Ansettelsesforholdet opphører. 

Ved suspensjon el.l. av Tilskuddsmottaker fra Skolen, kan Diku  

 

 

vedta å stanse/nedsette Tilskudd så lenge suspensjonen varer. 

Skolens beslutning vil legges til grunn som endelig av Diku.  

 

Ved brudd på Klausul 3, bokstav b) og c) kan Diku vedta at 

utbetaling av hele eller deler av Tilskuddet skal stanses/nedsettes. 

 

Ved frivillig avslutning av Ansettelsesforholdet skal 

Tilskuddsmottaker varsle Diku så snart som mulig og senest 3 

måneder før oppsigelsen trer i kraft, slik at en ordnet avvikling av 

Tilskudd og ansettelse av ny seksjonsleder kan gjennomføres. Ved 

brudd på varslingsplikten uten rimelig grunn, kan Diku avkorte 

Tilskudd tilsvarende forsinkelsen. 

 

10. Krav om tilbakebetaling av Tilskudd 

Diku forbeholder seg retten til å kreve tilbake utbetalte andeler av 

Tilskuddene hvor dette er hjemlet under norsk rett.  

 

11. Saksbehandling, klagerett m.v. 

Avgjørelser om utbetalingsstans, bortfall, nedsettelse av og 

avkorting i Tilskudd utgjør enkeltvedtak iht. lov av 10. februar 

1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, 

fvl.), jf. fvl. § 2, bokstav a) og b), og kan påklages, jf. § 28 flg. 

Ytterligere informasjon om klageadgang m.v. vil bli gitt ved 

underretning av slike eventuelle vedtak. 

 

Vedtak om utbetalingsstans kan fattes uten forhåndsvarsel til 

Tilskuddsmottaker, jf. fvl. § 16, tredje avsnitt, bokstav a).  

 

12. Forlengelse av Ansettelsesforholdet 

Dersom Tilskuddsmottaker ønsker å gjøre bruk av eventuelle 

rettigheter til forlengelse av Ansettelsesforholdet, skal Diku varsles 

senest 6 måneder før arbeidsforholdet ellers ville opphørt og 

oversende underskrevet dokumentasjon på avtalen om forlengelse 

som gjøres med Skolen. Ved mottak av slikt varsel vil Diku fatte 

vedtak om forlengelse av Tilskudd i tråd med den forlengelse som 

er avtalt.  

 

13. Ansvarsforhold  

Dikus ansvar overfor Tilskuddsmottaker er strengt begrenset til 

utbetaling av Tilskudd iht. betingelsene som her fremgår. Diku har 

ikke noe arbeidsgiveransvar eller noen arbeidsgiverplikter overfor 

Tilskuddsmottakeren.  

 

Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å henholde seg til de 

gjeldende lover og regler i Norge og i arbeidslandet, og svarer selv 

for eventuelt ansvar han/hun måtte påta eller pådra seg under sitt 

utenlandsopphold.  

 

* * * 
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