VEDTEKTER FOR NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD
1
LOVGRUNNLAG
Norges arktiske studentsamskipnad ble etablert med hjemmel i Lov om studentsamskipnader.
Norges arktiske studentsamskipnad drives i samsvar med lov av 14. desember 2007 nr. 116 Lov om
studentsamskipnader, samt forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet og endringer i Prop. 92 L (2011–
2012) og 9 L (2014-2015).
2
FORMÅL
Norges arktiske studentsamskipnad (heretter benevnt «virksomheten») sitt formål er å ivareta studentenes
velferdsbehov ved utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet virksomheten.
3
TILKNYTTEDE UTDANNINGSINSTITUSJONER
UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Harstad (frem til 01.01.16) er tilknyttet virksomheten.
4
SEMESTERAVGIFT
Studentene ved UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Harstad betaler avgift til virksomheten. Styret
fastsetter avgiften. Vedtak om semesteravgift skal godkjennes av departementet. Nærmere bestemmelser om
semesteravgift er gitt i Forskrift om studentsamskipnader av 22. juli 2008.
5
ANSVARSFORDELINGEN MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONEN OG STUDENTSAMSKIPNADEN
Det vises til Lov om studentsamskipnader § 4 og Lov om universiteter og høgskoler, § 4-3, 1. ledd.
Utdanningsinstitusjonene har overordnet ansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonene og
virksomheten skal i samarbeid legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og god studentvelferd på
lærestedene.
Ansvarsfordelingen mellom UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad og virksomheten er regulert
gjennom en fristasjonsavtale mellom partene, jfr vedtektenes punkt 3.
6
STYRETS OPPGAVER
Virksomheten ledes av et styre som er øverste myndighet i alle saker som vedrører virksomheten.
Forvaltningen av dens anliggender hører under styret og administrerende direktør. Styret påser at
virksomheten drives i samsvar med lover, forskrifter, sunne forvaltningsprinsipper og god forretningsførsel.
Nærmere bestemmelser om styrets arbeid er gitt i egen instruks.
7
STYRETS SAMMENSETNING M.M.
Studentsamskipnadens styre er sammensatt slik:
A)
4 medlemmer valgt av valgorganet til studentene på Høgskolen i Harstad og UiT Norges arktiske
universitet. Det velges på samme måte 4 vararepresentanter i numerisk rekkefølge.
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B)
C)

2 medlemmer oppnevnt av UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Harstad. Det oppnevnes på
samme måte 2 vararepresentanter i numerisk rekkefølge.
2 medlemmer valgt av og blant virksomhetens tilsatte. Det velges på samme måte 2
vararepresentanter i numerisk rekkefølge.

Funksjonstiden for A er to år, og slik at to og to medlemmer er på valg annethvert år. Funksjonstiden for B og
C er to år, og slik at hvert av de to medlemmene er på valg annethvert år.
Ingen kan velges/oppnevnes for mer enn tre perioder eller seks år sammenhengende. Funksjonstiden følger
studieåret. Styremedlemmene forblir i vervet inntil nytt medlem tiltrer.
Styret velger selv styreleder med mindre Studentparlamentet har valgt styreleder blant studentenes
medlemmer i styret. Styret velger selv nestleder.
Styremedlemmene har opplysningsplikt om andre relevante verv, ansettelsesforhold og eierinteresser.
Administrerende direktør er styrets sekretær og har tale- og forslagsrett, men kan ikke være medlem av styret.
8
STYRETS MØTER OG SAKSBEHANDLING
Styremøter holdes til de tider styret fastsetter, eller etter innkalling fra styrets leder eller administrerende
direktør.
Dersom minst to styremedlemmer krever det, skal det holdes styremøte.
Styret er vedtaksført når minst fem medlemmer er til stede.
Saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet besluttes det som møteleder har stemt for. Ved
avgjørelser i valg, velges den som har fått flest stemmer. Dersom ingen har fått flertall blant avgitte stemmer,
avholdes ny avstemming. Ved stemmelikhet etter denne avstemmingen, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.
Et styrevedtak kan klages inn for departementet av et mindretall som mener at vedtaket ikke er i samsvar med
Lov om studentsamskipnader eller forskrift og reglement som er hjemlet i loven. Klagen må meddeles i møtet
og har oppsettende virkning.
9
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Styret ansetter administrerende direktør som har den daglige ledelse av virksomheten etter instruks og vedtak
fastsatt av styret.
10
REVISJON OG ÅRSBERETNING
Virksomhetens regnskap skal revideres av revisor som er valgt av styret og godkjent av departementet. I
tilknytning til årsregnskapet skal det utarbeides en årsberetning som skal være tilgjengelig for studentene og
sendes til Studentparlamentet, utdanningsinstitusjonene og departementet.
11
IVERKSETTING OG ENDRINGSDATO
Vedtektene gjelder fra 1. juli og er endret 27. april 2015.

2

