
Reglement for tildeling av aktivitetsmidler

Vedtatt 2. April 2022

§ Formål

Aktivitetsmidler gjennom studentdemokratiet er et tiltak for å stimulere til faglig og sosial
studentaktivitet ved NLA Høgskolen. Aktivitetsstøtten skal bidra til en bredde i aktiviteter
og arrangementer for studentene.

§ Hva kan få støtte og hvem kan søke

Hvem kan søke:
Studenter, studentorganisasjoner og studentråd tilknyttet NLA Høgskolen kan søke om
aktivitetsmidler fra Studentparlamentet.

Hva kan få støtte:

● Arrangementer som har en start og sluttdato, prosjekter som har en tidsplan/som
er tilstrekkelig planlagt

● Prosjektet skal være rettet mot og involvere studenter.
● Prosjekter med alkoholservering kan få støtte, men direkte støtte eller

kryssfinansiering av alkohol tillates ikke.
● Organisering av konferanser, arrangementer og andre initiativ på NLA rettet mot

studenter



● Midlene skal brukes i den kommunen studenten sogner til om ikke annet er
avtalt.

Hva kan ikke få støtte:

● Lønn/honorar
● Alkohol eller andre rusmidler

§ Retningslinjer for søknad

Søknadstekst

● Søknaden må inneholde:
● - Beskrivelse av prosjektets formål og målgruppe
● - Budsjett
● - Tidslinje for prosjekt og tidsfrister
● - Sted for arrangementet
● I søknadsteksten skal det tydeliggjøres hvem kontaktpersonen er, med fullt navn,

epost adresse og telefonnummer
● Søknader skal leveres senest to uker i forkant av nærmeste

Studentparlamentsmøte, og i god tid før arrangementet finner sted.

Økonomi

● Det må vises til et budsjett for arrangementet i søknaden
● Studentaktiviteten må føre regnskap. Kvitteringer må legges ved bilagsskjema

ved prosjektet/arrangementets ende.
● Prosjektet må ha et eget kontonummer, der det blir spesifisert i søknaden hvem

den tilhører (midler blir ikke utbetalt til privat konto).
● Privat overføring, vipps og uttak fra bank kan ikke bli tilbakebetalt uten saklig

grunn eller kvittering knyttet til behovet.
● Studentparlamentet støtter ikke bygging av egenkapital.
● Studentparlamentet støtter ikke midler til alkohol eller andre rusmidler.
● Overskudd skal betales tilbake til SP.
● Bevilgningene blir ikke utbetalt kontant. Man må sende faktura eller levere

utleggsbilag med originalkvitteringer til Studentparlamentet ved
organisasjonskonsulent eller organisatorisk nestleder



§ Driftsmidler

● SP sender inn budsjett senest 1. November som krever følgende retningslinjer
● Driftsmidler må søkes om innen 1. September, og søknaden må søke for både

høst og vårsemesteret.
● Driftsmidler må søkes om hvert år.
● Du kan klage på søknaden senest 1. Oktober, dette vil gi muligheten til

innsending og vurdering av tildelte midler.
Ved anke forventer det redgjøresle på poster Studentparlamente mente ikke var
tilstrekkelig, og at søknaden endres. Om man skal anke må en en person
representere søknaden til studentparlamentet.

● Ubrukte driftsmidler skal tilbakebetales innen 12 måneder etter utbetaling
● Lag/foreninger som kun søker om driftsstøtte legger ved utfyllende søknad og

medlemsliste

§ Særegent for studentrådene

● Studentråd trenger ikke å søke om driftsmidler årlig
● Studentråd skal gjøre rede for hvor mye egenkapital de har innen 1. September

Studentrådene vil kunne søke om mere driftsmidler en før ved ønske.
● Studentrådene kan få reduserte driftsmidler om Studentparlamentet mener de

ikke har behov for tidligere tildelt summ.
Studentrådene trenger ikke å tilbakebetale overskuddet sitt.
Om nedjustering av Driftsmidler skal SP varsle om dette innen 1. Oktober slik at
det kan Ankes innen 1. November dette krever:
Et reelt budsjett for midlene

● Et studenter råd som er representert av skolens majoritet
En handlingsplan for driften til Studentrådet

● Det må vises til kunskap om sin Egenkapital, vedtektene og Reglementene til SP

§ Behandling av klagesak ved avslag

● Om en part ønsker å sende inn en klagesak, skal dette gjøres skriftlig til
Studentparlamentets Arbeidsutvalg (AU) . Dette skal skje senest dagen før
sakspapirene til førstkommende studentparlamentsmøte sendes ut.

● AU skal deretter gå gjennom saken



● Når saken skal behandles på Studentparlamentsmøtet, fremmes den på en
nøytral måte av AU.

● Au informerer deretter utfallet til foreningen som har stilt klagen
● Habilitet for studentparlamentsrepresentantene behandles jfr. habilitetspunkt i

Studentparlamentets vedtekter.
● Enkeltpersoner, lag eller forening som har sendt inn klagesak vil kunne uttale seg

om saken skriftlig eller muntlig på studentparlamentsmøtet.

§ Ved prosjektets slutt

● Studentparlamentet ønsker en kort rapport om bruk av midler, og engasjement
fra studentene.

● Om kriterier ikke har blitt fulgt vil studentparlamentet be om midlene tilbakebetalt.


