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Nord Studentsamskipnad      
Styret 
 

Protokoll fra styremøte 11. april 2018 (møte nr. 2/18) 
 
11. april 2018 kl. 13.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på 
SKYPE.  

  
Tilstede: 
Jørgen Husby, Anita Eriksen, Hanne Solheim Hansen, Atle Andersen, Lisbeth Vistven Thomassen, Ragna 
Staven, Ørjan Heldal og Ola Kristoffer Nestvold.  
 
Kine Lyngås deltok på møtet som observatør. 
 
Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann 
 

 
Saksliste og innkalling ble godkjent. 

 
 

Sak 7/18 Endring i drift av velferdstilbud på Nesna  
 

Vedtak:  

 
1) Styret tar til etterretning at det ikke er funnet noen løsning med videre drift av kantine i regi av de 

ansatte. Ut i fra dialog med universitetet og samskipnadens ansvar for studentvelferd ber styret om 
at det jobbes videre med en løsning med andre drivere av kantinen.  Drift av kantine i regi av 
Studentinord på Nesna vil opphøre. Det er en målsetning at alternativ driftsmodell er på plass fra 
høsten 2018. Endelig fastsettelse av tidspunkt for avvikling besluttes gjennom videre prosess.  
Administrasjonen gis fullmakt til å bistå Nord universitet med å komme frem til en annen løsning 
og eventuell avtale med annen driver av kantinen. Studentinord skal ikke være direkte part i en slik 
avtale.  

 

2) Drift av barnehage på Nesna legges ned på bakgrunn av økonomiske forhold og svært lav andel av 
studentbarn.  Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle med ansatte eller andre interessenter 
om overtagelse av driften, primært fra nytt barnehageår høsten 2018.  
 

3) Endring av driften på Nesna vil medføre overtallighet. Administrasjonen bes om å igangsette 
arbeidet med dette innenfor gjeldende regelverk og i samarbeid med tillitsvalgte. Saken legges 
fram på neste styremøte.  

 
4) Driften av boliger og rådgivningstjenesten berøres ikke av nedleggelsene. Det er viktig å leie ut 

mest mulig for å redusere underskuddet, og administrasjonen bes om å iverksette tiltak som kan 
øke utleien. Det forutsettes at rådgiver også er tilstede på Campus Helgeland.  

 

Møtet avsluttet kl. 14.15 

 
 

Bente Sofie Larsen 
Sekretær 


