
Retningslinjer for tildeling av 

karrierefondsmidler  
 

1.1 Formål 

Karrierefondet deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et inkluderende og 

karrierefremmet studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på Campus Ås. Alle lag og 

foreninger kan søke om karrieremidler. 

Karrierefondet består av 15% av det totale overskuddet til Næringslivsutvalget NMBU, og deles ut til 

karrierefremmende tiltak til studenter, lag og foreninger ved NMBU. Midlene deles ut fortløpende, 

og søknader blir behandlet på månedsbasis, eller når det er behov. Det er leder for 

Næringslivsutvalget NMBU som samler komiteen til behandling av søknader.  

 

1.2 Karrieremidler 

Karrieremidler skal stimulere til et aktivt og karriererettet studentmiljø og tildeles aktiviteter eller 

tiltak som trenger ekstra støtte. Karrieremidlene skal gå til aktiviteter på eller ved Campus Ås, men 

komiteen kan også etter en skjønnsmessig vurdering gjøre unntak. Kun lag og foreninger kan søke 

om karrieremidler.   

Lag og foreninger tilhørende Campus Adamstuen kan søke om karrieremidler til aktiviteter på 

Campus Ås, men her vil man også kunne gjøre skjønnsmessige vurderinger. 

Komiteen for tildeling av karrieremidler skal prioritere aktiviteter som er åpent og aktuelt for et 

bredt mangfold av studenter. Synlige og aktive foreninger kan belønnes for sitt engasjement. 

For å motta karrieremidler må søknaden inneholde informasjon om aktivitetene (vedlegg x). Det skal 

komme tydelig frem i budsjettet for hver aktivitet/tiltak hva karrieremidlene skal brukes til. Søknader 

uten budsjett vil ikke tildeles midler. 

Lag/foreninger kan etter søknad overføre midler fra en aktivitet til en annen innad i 

laget/foreningen, overføringen må godkjennes av leder for Næringslivsutvalget NMBU. Overføringen 

må spesifiseres og begrunnes i årsrapporten som legges søknaden påfølgende eller neste søknads-år.  

Karrieremidler som ikke er brukt innen ett (1) år fra søknad ble innlevert skal tilbakebetales til 

Karrierefondet. Hvis dette ikke er gjort vil ny søknad på karrieremidler ikke bli behandlet.  

Alle arrangementer støttet av Karrierefondsmidlene må ha et stk. roll-up med NU-logo på selve 

arrangementet, godt synlig. Dette vil Næringslivsutvalget ved NMBU gjøre tilgjengelig for tildelt 

søker.   

 

1.3 Ikke støtteberettiget 

Karrieremidlene støtter ikke: 

- Aktiviteter internt i laget/foreningen eller mellom særlig utvalgte lag/foreninger. 



- Aktiviteter utenfor Campus Ås mottar som regel ikke støtte, men særegne arrangementer 

som ikke kan gjennomføres ved Campus Ås kan få tildeling på særskilt grunnlag. 

- Andre aktiviteter støttet av Studentsamfunnet i Ås/UKA 

- Transport og reisegodtgjørelse 

- Aktiviteter som allerede har fått støtte gjennom samfunnsmøtemidler, velferdsmidler eller 

inkluderingsmidler. 

- Alkohol, nikotin eller andre rusmidler. 

- Aktiviteter der målet er å tjene penger til laget foreningen, og/eller til andre organisasjoner. 

Her kan det gjøres skjønnsmessige vurderinger. 

- Pengestøtte til andre organisasjoner. 

- Aktiviteter som ikke regnes som inkluderende og ikke er karrierefremmende. 

 

1.4 Tidsfrister 

Foreningen/laget som søker om karrieremidler må senest søke en (1) måned før gjennomføring av 

aktiviteten. Hvis søknad foreligger etter dette kan komiteen etter eget skjønn velge om de ønsker å 

behandle søknaden.  

 

1.5 Miste retten til å motta Karrieremidler 

Lag/foreninger som leverer en ufullstendig søknad vil, om den er levert før fristen, få en ny 

sjanse til å utbedre søknaden, med den frist som leder for Næringslivsutvalget setter. 

Lag/foreninger som misbruker karrieremidlene får ingen midler ved neste tildeling. 

Lag/foreninger som ikke tilbakebetaler ubrukte karrieremidler innen fristen, jfr pkt 1.2, blir 

ikke tildelt karrieremidler. Dette gjelder frem til midlene er tilbakebetalt. 

 

2 Næringslivsutvalgets Karrierefond  

Næringslivsutvalgets Karrierefond brukes til større karrierefremmende tiltak. Karrieremidlene 

som ikke brukes skal innbetales tilbake til Studentsamfunnet i Ås. Leder av Næringslivsutvalget 

NMBU, komite for karrieremidler eller Kjernestyret kan samlet foreslå å bruke av 

Karrierefondet. Kjernestyret fatter vedtaksendringer for Karrierefondet. I oppstartsfasen, til og 

med 2018, kan et samlet Kjernestyre overstyre retningslinjene om man finner paragrafer 

hindrende for godt arbeid. 

 

3. Søknad 

Alle lag/foreninger/m.m(herved; «Søker») som søker om karrieremidler skal nytte fastsatt 

søknadsskjema. Søknaden skal skrives på norsk (bokmål/nynorsk) eller engelsk. Vedlegg kan 

skrives på mal fastsatt av Karrierefondsansvarlig eller i annen form om kravene til vedlegg 

oppfylles. 

 

Søker skal legge ved en utfyllende søknad, med budsjett for den karrierefremmende aktiviteten 

de søker støtte til. Det skal også sendes inn et resultat for aktiviteten, samt en evaluering av 

hvordan aktiviteten gikk til Karrierefondsansvarlig. 



Ta kontakt med Karrierefondsansvarlig på forhånd om det er spørsmål. Dette kan gjøres via 

telefon eller mail (kontakt@nunmbu.no). Søknader om tildeling av Karrieremidler skal leveres 

digitalt til kontakt@nunmbu.no. 

 

4. Komiteen for tildeling av Karrieremidler 

Komiteen for tildeling av Karrieremidler behandler alle søknader og vedtar støtte til aktiviteter 

som de mener er i henhold til Karrierefondets formål. Komiteen evaluerer tildelingsprosessen 

og foreslår eventuelle endringer i retningslinjene og søknadsskjema, se for øvrig punkt 7 

Revisjon. 

 

4.2 Sammensetning 

Komiteen for tildeling av Karrieremidler består av: 

 2 representanter utnevnt av Studentsamfunnet – Leder i Næringslivsutvalget ved NMBU 
og Økonomiansvarlig ved Studentsamfunnet Ås. 

 2 representanter utnevnt av AU – Inkluderingsansvarlig og Internasjonalt ansvarlig 

 Karriereveileder ved Karrieresenteret som sekretær 

Leder for komiteen er Leder i Næringslivsutvalget ved NMBU. Dette er heretter kalt 

Karrierefondsansvarlig.  

 

4.3 Beslutningsdyktighet 

Komiteen er beslutningsdyktig når minst tre representanter er stemmeberettigede. Medlemmer 

i komiteen er ikke stemmeberettiget og skal ikke være tilstede når komiteen diskuterer 

foreninger/lag/m.m de selv er eller har vært medlem av. Om dette gjelder 

Karrierefondsansvarlig presenterer han/hun søknaden og forlater så rommet. 

Karrierefondsansvarlig kan kun hentes inn for direkte spørsmål ang. søknaden. 

 

4.4 Arbeidsmåte 

Karrierefondsansvarlig leser gjennom alle søknadene og setter opp en oversikt over søknadene 

og et foreløpig forslag til tildeling. Komiteen møtes etter behov, eller minst en gang hver tredje 

måned. Komiteen går gjennom alle søknadene og justerer forslaget til Karrierefondsansvarlig. 

Om det skulle oppstå et tilfelle hvor det er tvil om en søker har rett på Karrieremidler, så er det 

opp til komiteen for tildeling av Karrieremidler, etter samtale og diskusjon med 

kontaktpersonen bak søknaden, å ta en skjønnsmessig vurdering på om søkeren har rett på 

støtte fra Karrierefondet. Etter beslutning sender Karrierefondsansvarlig tilbakemelding til 

søkerne, samt Leder for Næringslivsutvalget NMBU. Søker kan få et møte med 

Karrierefondsansvarlig for å drøfte tildeling og eventuelle uklarheter. Spørsmål/kommentarer 

rettes til Karrierefondsansvarlig og ikke personlig til komiteens medlemmer. 

 

 

 



5 Tildeling 

Komiteen for tildeling av Karrierefondsmidler vedtar tildeling av Karrieremidler. Vedtaket 

sendes til Leder for Næringslivsutvalget, som så vil utbetale pengene innen to uker.  

 

6 Frister 

 

6.1 Bekjentgjøring av søknadskjema og retningslinjer 

Retningslinjer og søknadsskjema for tildeling av velferdsmidler er tilgjengelig for alle studenter 

i starten av januar i vårsemesteret og i starten av august i høstsemesteret. Retningslinjene og 

søknadskjema er tilgjengelig på www.nunmbu.no/karrierefondet 

 

6.2 Søknadsfrist 

Søknadsfrist for tildeling av Karrierefondsmidler er seks (6) uker før aktivitet. Skulle denne 

fristen falle på en helligdag eller helg, vil fristen være første virkedag etter helligdagen/helgen. 

Søknader som leveres etter dette vil ikke bli behandlet. 

Karrierefondsansvarlig kan gjøre unntak etter skjønn.  

 

6.3 Behandlingsfrist 

Tildeling av Karrierefondsmidler bekjentgjøres på www.nunmbu.no og per epost til søker. Alle 

tildelinger er offentlige. Alle søkere vil motta svarbrev per epost innen én (1) uke etter vedtak. 

Karrierefondsmidlene tildeles innenfor fristen på seks (6) uker.  

 

6.4 Klagefrist 

Klager på tildelingen av Karrieremidler fremmes skriftlig til Karrierefondsansvarlig senest 5 

virkedager etter at svarbrevet er mottatt. Alle søkere har krav på grundig klagebehandling, og 

skriftlig svar.  

 

6.5 Klagebehandling 

Klager skal behandles av Kjernestyret ved Samfunnet i Ås. Klagen vil bli behandlet ved første 

Kjernestyremøte etter klagen er mottatt, og svar vil foreligge senest tre (3) dager etter 

Kjernestyretmøtet er holdt. Skulle klagen få medhold vil pengene bli utdelt innen to (2) uker. 

 

7 Revisjon 

Søknadskjema og retningslinjene blir revidert av Kjernestyret ved behov. Alle medlemmer av 

Studentsamfunnet i Ås kan komme med endrings-, strykning- eller tilleggsforslag. 

Næringslivsutvalget skal også evaluere retningslinjene og søknadskjema i November hvert år. 


