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Formål  

Satsingen skal fremme utvikling i tradisjonshåndverk innen bygnings- og fartøyvern i 

Agder fylke ved å øke kompetanse innen antikvarisk restaurering og ivaretakelse av 

immateriell kulturarv, gjennom dokumentasjon og utøving av eldre 

håndverkstradisjoner. 

Stipendet skal skape stolthet og oppmerksomhet om den sentrale rollen tradisjonelle 

håndverker har i å ta vare på kulturminne og videreføre den immaterielle kulturarven 

til framtidens generasjoner.  

Hvem kan søke?  

Profesjonelle håndverkere i tradisjonelle håndverksfag som bor og har sitt virke i 

Agder fylke. Stipendet kan tildeles: 

• tradisjonshåndverkere innen bygnings- og fartøyvern 

Kan også tildeles de som arbeider med: 

• verktøymaking knyttet til eldre håndverksteknikker 

• dokumentasjon og formidling av immateriell kulturarv innen bygnings- og 

fartøyvern 

• kortreist materialproduksjon 

Som et minimum er det krav om fullført videregående opplæring med 

fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant arbeidserfaring uten fag-/svennebrev. 
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Stipendet kan bare søkes av enkeltpersoner. 

Museumshåndverkere tilsatt i regionale museum som i hovedsak er offentlig 

finansierte, kan søke, men ordninga vil prioritere kompetansebygging av 

tradisjonshåndverkere ansatt i konkurranseutsette håndverksbedrifter.  

Om en tidligere har fått stipend fra Agder fylkeskommune, skal det gå minst 3 år før 

en vil bli vurdert for eventuelt nytt stipend. 

Hva kan enn få støtte til?  

Det lyses ut et utviklingsstipend i tradisjonshandverk på 50 000 kroner. 

Stipendet skal gi profesjonelle håndverkere mulighet til utvikling gjennom 

kompetansehevende tiltak. Stipend kan eksempelvis brukes til dokumentasjon av 

eldre håndverksteknikker eller dekking av utgifter knyttet til utprøving av teknikker, 

opplæring eller kursing, inkludert kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. 

Det gis ikke støtte til offentlig godkjent utdanning som gir rett til studielån. 

Søknadsfrist  

Søknadsfristen er 1. mai. Søknadsfristen for seinere år kan justeres. Stipendet vil bli 

gjort kjent på fylkeskommunenes nettside og Facebooksider og annonsert i avis. 

Krav til søknad  

Søker må sende inn skriftlig søknad til fylkeskommunen med informasjon om søker 

og beskrivelse av hva stipendet skal brukes til. Vedlagt søknaden kan det gjerne 

sendes lyd- og filmfiler, der dette er relevant. 

Vurdering  

På bakgrunn av innsendt søknad blir det gjort en skjønnsvurdering av hvordan en vil 

bruke en stipendperiode til utvikling / fordyping / faglig påfyll. 

Stipend vil bli prioritert til tradisjonshåndverkere som: 

• Vil bruke utviklingsstipendet i sammenheng med konkrete istandsettingstiltak 

på verna eller freda kulturminner. 

I vurderinga blir det i tillegg lagt vekt på 

• søker sin evne til målretta arbeid over tid 

• faglig kompetanse 

• deling av kunnskap og kompetanse med andre 

• ivaretaking av immateriell kulturarv 

Vilkår for tilskudd  

Fylkeskommunen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt om det ikke blir brukt i henhold til 

de gitte vilkår. 
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Vedtak  

Administrasjonen innstiller aktuelle kandidater til stipendet. Endelig forslag vil bli lagt 

frem til orientering for hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. 

Oppfølging og rapportering  

Den som tildeles stipend må sende inn kort rapport på bruken av stipendet innen 3 

måneder etter at stipendperioden er ferdig. Rapporten skal vise hvordan stipendet er 

brukt og hvilke resultat mottakeren har oppnådd i perioden. 
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