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  Harstad, 06/03/2020 

Reglement for tildeling av VEL-midler  
Velferdsmidler - arrangementsstøtte   

§1. Formål 
VEL-midler er velferdsmidler tildelt Campustinget i Harstad fra UiT Norges Arktiske Universitet. 
Midlene bevilges arrangementer som bidrar til studenters velferd, herunder sosiale, kulturelle og faglig 
relaterte studentaktiviteter. 

 

§2. Hva gis det støtte til 
Arrangementer som: 

- Arrangeres av og for studenter ved UiT Norges arktiske universitet Harstad. 
- Har et sosialt og/eller faglig formål. 

 

§3. Hva gis det ikke støtte til 
Støtteberettiget er ikke: 

- Studenttiltak arrangert av andre enn studenter ved UiT Norges arktiske universitet Harstad. 
- Foreninger/klasser som ikke har tilhold ved UiT.  
- Alkohol og andre rusmidler støttes ikke.  

 

§4. Hva skal søknaden inneholde 
- En kort og god beskrivelse av arrangementet man søker penger til.  
- Budsjett for arrangement (som viser inntekter og utgifter tilknyttet arrangementet). 
- Kontaktinformasjon for søker. 

 

§4.1 Søknadsfrist 

Det er løpende søknadsfrist. Siste frist for arrangement som skal avholdes på høstsemesteret er 10. 
november og 10. mai for arrangement som skal avholdes på vårsemesteret.  

Utbetaling fra Campustinget i Harstad skjer på bakgrunn av innsendt utbetalingsanmodning hvor 
kontaktperson og kontonummer er utfylt.  
 

§5. Rapportering 

Mottaker av VEL-midler skal sende inn regnskap og kopi av kvitteringer for hvordan tildelte midler er 
blitt brukt innen 14 dager etter arrangementets slutt. Tildelse midler som ikke benyttes, skal 
tilbakebetales til Campustingets konto.  
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  Harstad, 06/03/2020 
§6. Behandling av søknad  
 
Arbeidsutvalget behandler fortløpende søknader på inntil 5.000 kroner. Søknader over 5.000 kroner 
behandles av Campustinget i Harstad på deres månedlige møter. 
 
Arbeidsutvalget kan om de anser det nødvendig be om tilleggsinformasjon om en søker eller en 
søknad. 
 

§6.1 Habilitet 
 
Medlemmer i arbeidsutvalget erklæres inhabil i søknadsbehandlingen når det gjelder søknader fra 
foreninger eller klasser de selv medlem i. Dersom flere av arbeidsutvalgets medlemmer er inhabile, 
behandles søknaden i Campustinget i Harstad på deres månedlige møter.  
 

§6.2 Klage 
 
Vedtak gjort etter dette reglement kan påklages innen 30 dager etter at vedtaket har blitt bekjentgjort 
for søkeren. Eventuell klage behandles av Campustinget i Harstad på første ordinære møte etter at 
klagen er fremmet. Tidligere vedtak fattet av Arbeidsutvalget/Campustinget i Harstad kan omgjøres 
med 2/3 flertall. 
 

§7. Revidering av reglement 
 
Revidering av reglement for tildeling av arrangementsstøtte skal gjøres på Campustingsmøter. Enhver 
endring vedtatt av Campustinget skal gjøres gjeldende fra og med etterfølgende tildelingsrunde. 
Dette reglement er vedtatt gjeldende fra 05.03.2020  
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