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Tomtegrunn til studentboliger

Vi viser til brev 31. oktober 2011.

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har det overordnete ansvar for
læringsmiljøet til studentene ved universitetet, og skal i samarbeid med
studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å
bedre studentvelferden på lærestedet. UMB har plikt til å stille egnede lokaler eller arealer
til rådighet for studentsamskipnaden, såkalt fri stasjon, jf. lov om studentsamskipnader § 5
og forskrift om studentsamskipnader § 11.

Vi minner om at fri stasjon er en form for offentlig støtte til studentvelferd, og bruken av
det må innrettes slik at det bare kommer studentene til gode, jf. forskriften § 11. Verdien
av fri stasjonsytelsen skal beregnes etter faktiske kostnader dersom dette lar seg gjøre
eller etter de til enhver tid fastsatte satser av departementet. Verdien av fri stasjon skal
fremkomme i studentsamskipnadenes regnskap. Videre minner vi om at
studentsamskipnadene og UMB skal inngå skriftlig avtale om fri stasjon, jf. § 13.

Departementet legger til grunn at avtale, med hjemmel i lov og forskrift om
studentsamskipnader, om vederlagsfri bortfeste eller bortfeste på andre ikke-
markedsmessige vilkår ikke er i strid med avhendingsinstruksen, ref. innledningsvis i
instruksen om at ved motstrid mellom instruksen og bestemmelser fastsatt ved lov, går
lovens bestemmelser etter vanlige fortolkningsprinsipper foran instruksen.
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Vi forutsetter imidlertid at de avtaler som inngås ikke innebærer at tomtene vil kunne
tilfalle fester i strid med lov og forskrift om studentsamskipnader eller hensynene bak
disse. Vi ber derfor om at avtaler forelegges departementet før inngåelse.
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