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Tolkning gjelder: Om studentrådsstyrenes ubrukte midler medfører reduksjon ved neste
tildeling.

StInn-rundskriv KK - 7/2018 [Ubrukte midler]
Bakgrunn for henvendelse
Spørsmålet ble reist i forbindelse med usikkerhet rundt hvorvidt
studentrådsstyrene som i 1/1-18 hadde ubrukte midler ville få en
reduksjon på inntekten 2018.
Hjemler, referanser og sedvane for tolkningen
Økonomireglementet - § 9.3 og § 10.1 (3)
Tolkning
Utg. pkt. om fordeling av midler finnes i økonomireglementet (heretter
Ø) § 9.3 fordelingsnøkkel. Av annet ledd følger det at der
studiestedsstyrene ikke «bruker (…) opp sin tildelte støtte vil neste års
støtte reduseres tilsvarende. Dermed kan ikke studiestedsstyrene
bygge egenkapital».
Dette medfører at midler som ikke brukes opp av «potten tildelt etter
fordelingsnøkkelen», vil gå i fradrag ved neste tildeling.
I tillegg er det studiesteder som har midler øremerket til bruk på de
respektive studiestedene. Disse midlene skal holdes separat på egne
bankkonti, jf. Ø § 10.1 (3), og eventuelle ubrukte midler av «denne
potten» kommer ikke i fradrag ved tildeling av midler etter
fordelingsnøkkelen. Dette følger av at «midlene er øremerket til bruk
på de respektive studiestedene», at «aktiva tilhørende hvert studiested
fortsetter å brukes på hvert studiested» og at midlene «benyttes fritt av
respektive studiestedsstyrer», jf. Ø § 10.1 (3).
Dersom også midlene studiestedene var innehaver av før 1/1-17,
skulle kommet i fradrag ved fordeling etter fordelingsnøkkelen ville ikke
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midlene være å anse som «øremerket» og de ville ikke kunne
«benyttes fritt».
At studiestedene beholder disse midlene uten at det foretas tilsvarende
reduksjon ved senere fordeling av midler, vil heller ikke kunne anses
som at styrene bygger egenkapital ettersom det er midler de hadde i
utg. pkt. Dette samsvarer med at styrene ikke skal ha mulighet til å
bygge egenkapital etter Ø § 9.3.

På vegne av Kontrollkomiteen,
Bjørn-Martin Flindrum
Leder av Kontrollkomiteen
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