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Forslag til endring i Studentparlamentets reglement for tildeling av 

støttemidler § 7 

 
Juridisk studentutvalg Tromsø (studentutvalget ved Det juridiske fakultet) har etter 

overenstemmelse med studentutvalgene på Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for 

biovitenskap, fiskeri og økonomi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og 

lærerutdanning, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og Fakultet for idrett, reiseliv og 

sosialfag, utformet et forslag til endring i Studentparlamentets reglement for tildeling av 

støttemidler § 7.  

 

Slik § 7 i dag er utformet lyder den:  

 

§ 7. Behandling av søknader 

Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges:  

- Budsjett 

- Regnskap 

- Økonomiske behov 

- Fremtidsplaner 

- Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger 

- Medlemstall 

- Aktivitetsnivå 

- Foreningens formål 

 

Tilleggsopplysninger kan kreves av Semesteravgiftsfordelingskomiteen eller 

Studentparlamentet etter behov. 

 

 

Vårt forslag til ny § 7: 

 

§ 7. Behandling av søknader 

Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges:  

- Budsjett 

- Regnskap 

- Økonomiske behov 

- Fremtidsplaner 

- Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger 

- Medlemstall 

- Aktivitetsnivå 

- Foreningens formål 

 

Tilleggsopplysninger kan kreves av Semesteravgiftsfordelingskomiteen eller 

Studentparlamentet etter behov. 
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Semesteravgiftsfordelingskomiteen skal i sin innstilling skriftlig og konkret begrunne hver 

enkelt søknad på bakgrunn av kriteriene i denne bestemmelsen og den enkelte søknads 

innhold. Begrunnelsene skal offentliggjøres. 

 

 

Bakgrunn, formål og innhold ved endringen 

 

Studentparlamentets reglement for tildeling av støttemidler stiller per dags dato ingen krav om 

begrunnelse i innstillingen til fordeling av støttemidler som 

Semesteravgiftsfordelingskomiteen utformer. 

 

Studentparlamentet deler ut flere millioner kroner, ved forrige tildeling over fire. 

Semesteravgiftsfordelingskomiteen behandler søknadene og lager på denne bakgrunn en 

innstilling som utgjør grunnlaget for Studentparlamentets vurdering. En slik sum må deles ut 

på en forsvarlig måte, ut i fra et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. 

 

Det er en svakhet ved de krav som stilles til komiteens innstilling at begrunnelse ikke kreves. 

Et manglende krav om begrunnelse vil kunne ha en uheldig virkning ved at arbeidet komiteen 

nedlegger ikke innbyr til den tillit det burde. 

 

Et krav om begrunnelse nødvendiggjør for det første en grundig vurdering fra komiteens side 

av hver enkelt søknad, slik at en reell og samvittighetsfull vurdering sikres. Konkret medfører 

det en sikkerhet for at komiteens faktisk har lagt vekt på kriteriene i § 7. Disse kriteriene skal 

allerede vektlegges, hvilket medfører at det ikke gjøres noen endring i selve vurderingen, kun 

hvordan vurderingen kommer til uttrykk. På den måten ivaretas hensynet til en betryggende 

prosess og en tillitsfull behandling.  

 

For det andre medfører en begrunnet avgjørelse at partene, studentene og universitetsmiljøet 

generelt får mulighet til å etterprøve vurderingen komiteen har foretatt. En tildeling uten 

begrunnelse vil kunne virke vilkårlig og andre enn komiteen selv har ingen forsikring for at 

det ikke er lagt vekt på utenforliggende eller usaklige hensyn. En begrunnelse vil således 

fungere som en kvalitetssikring av komiteens arbeid.  

 

For det tredje har en begrunnelse den stimulerende effekt at søkerne får innblikk i komiteens 

og Studentparlamentets vurdering for organisasjonens arbeid videre. Det vil kunne gi 

organisasjonen innsikt i hvordan tildelingsmyndigheten ønsker å prioritere og fordele de 

tilgjengelige midler. På den måte kan organisasjonen ved neste tildeling ta lærdom av 

komiteens begrunnelse. Også komiteen er tjent med dette, ved at søknadene trolig vil være 

bedre utformet ved neste søknadsprosess. Manglende begrunnelser i innstillingen gjør det 

vanskelig å forstå det resultat komiteen har konkludert med. En begrunnelse vil derfor 

forklare innstillingen. 

 

Studentutvalgene har hatt flere dårlige erfaringer ved tidligere tildelinger, herunder de to siste 

høstsemester-tildelingene. De to tildelingene har vist at komiteen ikke har noen ensartet 

praksis for begrunnelse av de ulike tildelingene. Noe annet kan heller ikke forventes slik 

situasjonen er i dag, hvor det ikke foreligger et krav i det reglement som komiteen skal følge i 

sitt arbeid. Komiteen skiftes ut hvert år, hvilket vanskeliggjør en enhetlig praksis. Av den 

grunn må et krav om begrunnelse uttrykkes i retningslinjene for tildeling av støttemidler. 
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På bakgrunn av dagens situasjon foreslår JSU et krav om begrunnelse. Endringen i § 7 består 

av et tillegg, et tredje ledd, som lyder slik:  

 

«Semesteravgiftsfordelingskomiteen skal i sin innstilling skriftlig og konkret begrunne hver 

enkelt søknad på bakgrunn av kriteriene i denne bestemmelsen og den enkelte søknads 

innhold. Begrunnelsene skal offentliggjøres.» 

 

Innholdet i tillegget følger klart av ordlyden.  

 

I hvilken grad komiteen skal begrunne søknadene følger av begrepet «konkret». Det angir et 

minstekrav som må ses i sammenheng med at begrunnelsene skal utformes på bakgrunn av 

kriteriene som skal tillegges vekt i § 7, og den aktuelle søknadens innhold. Det må altså 

foretas en vurdering hvor kriteriene anvendes på søknaden. Denne vurderingen skal komme til 

uttrykk i begrunnelsen. En begrunnelse som ikke oppfyller disse krav vil ikke være konkret, 

og dermed et brudd på den foreslåtte bestemmelsen. Brudd kan påklages etter § 11.  

 

Siste punktum om at begrunnelsene skal offentliggjøres følger i utgangspunktet implisitt av 

bestemmelsen for øvrig, men er valgt å tydeliggjøres for å unngå uklarheter.   

 

 


