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Avtale om samarbeid og bruk av studentrådslokaler i Helgasetr 
Forkortelser: 
MH: Medisin og helsevitenskap 

SU: Samfunns- og utdanningsvitenskap 

 

 

Denne avtalen omfattes bruken av loka et mellom Studentrådet MH og Studentrådet SU. 

Arealet som omfattes i denne avtalen er rom nummer 10.006 på 24,5 kvm. 

Studentrådet MH og Studentrådet SU er enige om at det skal være sambruk av arealet 

mellom de to studentrådene. Studentrâdene skal sammen sørge for, og tilrettelegge for at 

de kan gjennomføre sin virksomhet på en god og effektiv måte. Arealet skal ikke benyttes av 

andre parter. 

Det skal oppnevnes en kontaktperson for arealet i hvert Studentråd som skal ta seg av 

kommunikasjon og samhandling mellom de to Studentrådene. Kontaktpersonen skal gå 

sammen i diaiog med kontaktpersonen fra det motsatte Studentråd hvis det skulle oppstå 

uenighet om bruken av arealet. Ved større endringer i lokalet skal kontaktpersonen fra 

begge Studentrád involveres. 

Det skal eksistere et system som tydeliggjør hvilke tidspunkt arealet brukes til kontorvakt 

intern mellom studentrådene. Det er opp til studentrådene selv å vurdere om de skal sitte 

kontorvakt. Det skal også være et tydelig system for renhold og rydding i lokalet. Ved 

opphold i resepsjonsområdet må man være forberedt på å ta imot henvendelser fra alle 

studenter, svare pã spørsmål eller henvise de videre til riktig sted. 

Arbeidsplassene i arealet skal fordeles på en rettferdig måte mellom de to Studentrådene, 

hvor Studentrådet MH med flere tillitsvalgte far krav på flere arbeidsplasser. Hvis 

Studentrådene ser det hensiktsmessig, kan de gjøre arbeidsplassene tilgjengelig for alle 

tillitsvalgte uavhengig av tilhørighet. 

Siden Studentrådet SU ikke har areal for lagring av utstyr andre steder på campus har de 

krav på større arealer til lagring av sitt utstyr i lokalet. 

Felles brukskostnader skal fordeles likt mellom de to Studentrådene. Ved innkjøp av 

fellesutstyr skal alltid oppnevnt kontaktperson og økonomiansvarlig fra det motsatte 

fakultet godkjenne dette. 

Avtalen er gjeldende fra september 2021, til den revideres og underskrives av begge parter.  

 

 
 
 




