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Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte 
av juni 2002 (med endringer av mai 2019) 

 

1 Formål 
De aktiviteter og tiltak som NNCOLD støtter igjennom støttekomiteens arbeid skal være i 
overensstemmelse med NNCOLDs mål og virke i en vid forstand. Det skal legges spesiell vekt på 
å støtte aktivitet som kan bidra til å øke interessen for og rekrutteringen til vassdragssektoren, og 
til faglig videreutvikling og nettverksbygging for forholdsvis unge personer som allerede er aktive 
innen denne sektoren. 
 
2 Rammer 
NNCOLD legger de økonomiske rammene for støttekomiteens arbeide i sitt årlige budsjett. 
 
3 Organisering av komiteen 
Støttekomiteens leder utpekes av NNCOLD. NNCOLDs sekretær skal være med i støttekomiteen. 
Disse to utpeker et eller to øvrige medlemmer av støttekomiteen. Komiteen avholder møter ved 
behov, minst en gang pr år. NNCOLD skal informeres ved leilighet og det skal utarbeides en årlig 
skriftlig rapport om aktiviteten. 
 
4 Organisering av tilskudd og støtte 
Følgende punkter skal tjene som retningslinjer for støttekomiteens virke: 

 Støttekomiteen skal være oppfinnsom og kreativ. Den oppfordres til å tenke 
utradisjonelt i forhold til det å profilere vassdragssektoren. 

 NNCOLD kan dekke 100 % av utgiftene til aktivitet som retter seg mot mottakere som 
er under utdanning eller som på annen måte ikke har mulighet til å få dekket noen 
utgifter selv eller fra sin arbeidsgiver. For øvrig skal støtten hovedsakelig begrense 
seg til delfinansiering av støtteverdige tiltak. 

 Det vil i de fleste tilfeller være formålstjenlig å vurdere støtte på bakgrunn av en 
søknadsrunde, særlig når medlemmer i NNCOLD-komiteen er mulige mottakere. Det 
er imidlertid viktig at støtten er et middel til å nå konkrete mål og ikke en av mange 
formelle og byråkratiske reisestøtteordninger. 

 Støttekomiteen skal være aktiv og oppfordre NNCOLDs representanter i ICOLDs ulike 
organ og komiteer til å engasjere seg faglig og organisatorisk. Støtte til slik aktivitet 
kan gis også til andre enn studenter/nyutdannede, jf. støttekomiteens formål. Det 
oppfordres til å stimulere til kontakt med søsterorganisasjoner i andre land. 

 Støtte til deltakelse i andre relevante nasjonale eller internasjonale fora (utenfor 
ICOLD systemet) kan deles ut dersom slik deltakelse er i NNCOLDs interesse. 


