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Styresak B 82 / 2014 
 

 

Høyskolen Campus Kristiania (HCK) vil søke Kunnskapsdepartementet om tilknytning til 

SiT 

 

Det vises til vedlagte brev fra HCK datert 25.4.2014 (vedlegg 1). SiT svarte på dette brevet 8.5. 

Konsernstyret ble orientert om dette under direktørens orientering i styremøte 16.5.2014. Nå har vi 

fått ny henvendelse i saken og HCK ønsker tilknytning for sine studenter fra og med vårsemesteret 

2015. I mellomtiden har også SiO og SiB inngått avtale med HCK for høyskolestudentene. 

 

SiT fikk følgende tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet v/Monja M Evdahl ifht nødvendige 

prosedyrer for søknad fra BI i 2013. 

« I Lov om studentsamskipnader slås det fast at institusjoner som er omfattet av universitets- og 

høyskoleloven skal være tilknyttet en studentsamskipnad.  For institusjoner som er omfattet av 

loven før 1. august 2008 kan Kunnskapsdepartementet gi fritak for kravet om tilknytning, når 

institusjonen har andre tilfredsstillende velferdsordninger og hensynet til samskipnadsstrukturen 

tilsier det, jf. studentsamskipnadslovens paragraf 4. Etter universitets- og høyskoleloven § 1-2 

første ledd gjelder denne loven for universiteter og høyskoler som gir utdanningstilbud akkreditert 

etter denne lov eller som har oppnådd institusjonsakkreditering. Alle utdanningsinstitusjoner som 

er omfattet av universitets og høyskoleloven, enten dette er helt eller delvis (det vil si om det er 

institusjonene som er akkreditert eller bare enkelte studietilbud) plikter dermed å være tilknyttet en 

studentsamskipnad, med mindre unntaket i studentsamskipnadsloven § 4 annet ledd kommer til 

anvendelse.  

 

KD avgjør hvilken studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen/de akkrediterte studiene ved 

institusjonen skal tilknyttes, og det må derfor sendes en søknad til departementet. Søknaden, som 

kan komme fra dere eller BI, bør inneholde uttalelser fra de berørte parter  dvs;  institusjonene, 

SiT, Velferdstinget og studentorganisasjonen(e).»  

 

HCK er informert om prosedyrene ifht søknad til KD, og kontakter nå utdanningsinstitusjonene i 

Trondheim og studentorganisasjonene for å få deres uttalelser i saken. Velferdstinget behandler 

dette 16.10 i sak 47/14.  

 

HCK har i høst ca 50 studenter som har startet på bachelorutdanning i Trondheim, det blir ca 150 

studenter på årsbasis om 3 år. Fagskolestudenter er det ikke søkt om. Disse faller heller ikke inn 

under studentsamskipnadsloven. 

 

Saksbehandler har kontaktet SiO og SiB for å høre om eventuelle betingelser fra deres side for 

avtale med HCK. I SiO betaler de minste utdanningsinstitusjonene et bidrag på minimum 20 tusen 

kr for tilknytning/andel fristasjonsbidrag. I SiB betaler HCK kr 100 pr student, minimum 20 tusen 

kroner.  

 

BI i Trondheim yter 150 tusen kr pr år (indeksreguleres), som øremerkes SiT idrett. Siden HCK 

har færre studenter, foreslås at HCK yter et minimumsbidrag på 20 tusen kr til SiT, dette kan 

gjerne også øremerkes SiT idrett. 

Det er SiTs velferdstjenester inkludert idrett, samt boligtilbudet til SiT som trolig blir mest aktuelt 

for HCKs studenter. Det ansees som uaktuelt å etablere serveringstilbud hos HCK i Trondheim, 
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men skulle dette bli aktuelt, forutsettes fristasjons-betingelser for SiT. Se kopi av brev til BI ifbm 

deres søknad om tilknytning til SiT (vedlegg 2). 

 

Egen samarbeidsavtale om fristasjon og andre ytelser mellom HCK og SiT må lages, etter modell 

av BIs avtale med SiT. 

 

Velferdstingets vedtak i saken legges fram på styremøtet.  

 

 

 

Saksbehandler: Else Naustdal  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret har diskutert saken og er enige i de skisserte forutsetninger for tilknytning. 

Konsernstyret ber administrerende direktør i samråd med styreleder utforme brev til HCK. 

 

 

Trondheim, 13. oktober 2014 

 

 

Knut Solberg 

 

 

Vedlegg 1: Søknad fra HCK 25.4.2014 

Vedlegg 2: Kopi av brev til BI ifbm søknad om tilknytning 

Vedlegg 3: Uttalelse fra Studentunionen Campus Kristiania  

Vedlegg 4: Høringsbrev til utdanningsinstitusjonene i Trondheim 
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