
 
  

 
 
 
 
Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet 
           

 
Protokoll 5/2021 

             

 

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble avholdt på HVL i Haugesund, torsdag 
16. september, kl 12.00 – 16:30 
 
Tilstede:  
Amalie Johnsen Lunde, Oda Bjerkan, Sunniva Bakke, Håvard Rørtveit, Aron Hagos 
Alette Gilhus Mykkeltvedt (vara for Christen Soleim), Heidi Berg, Berit Christine Nestås,          
Ina Berg-Vonli, Helge Skugstad. 
 
Observatør Stig Tenold hadde meldt forfall. 
 
Fra administrasjonen møtte:  
Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner. 
Direktør Hege Råkil møtte til sak 50. 
Kommunikasjonsleder Marita Monsen og studentmedarbeider Ane Sandvik Arnestad møtte 
til sak 49. 
 
Dagsorden: 
 
S.46/2021: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
 
  Møteinnkalling og dagorden ble godkjent 
 
 
*S.47/2021: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 4/2021 
  
 Protokollen er godkjent. 
 
 
VEDTAKSSAKER 
 
*S.48/2021: Budsjettrammer for 2022 
  
 
ORIENTERING-/DISKUSJONSSSAKER 
 
   
S.49/2021: Status sosiale lavterskeltiltak 
 

Leder for kommunikasjon og marked, Marita og Monsen og studentmedarbeider Ane 
Sandvik Arnestad presenterte status for arbeidet med sosiale lavterskeltiltak i 
Sammen. Sammen har gjennom tre tildelinger, mottatt 19 millioner i statstilskudd, 
øremerket sosiale lavterskeltiltak og psykisk helse. Pengene er fordelt med 1,4 
millioner til Sammen studentliv, 8,8 mill til lavterskeltiltak, og 7,7 mill til 



 
  

 
studentmedarbeidere, og 1,2 mill til Psykisk helse. Sammen har ansatt en 
student som koordinerer aktivitetene og holder budsjettkontroll. Det forventes 
at om lag 2,5 millioner øremerket studentmedarbeidere, vil stå igjen ubrukt ved 
årsskiftet. Det er pt uklart hvor vidt vi får overført midlene til neste år, men 
Samskipnadsrådet vil søke KD om dette. Det ville i denne søknaden også tas opp 
behovet for at det ble stilt midler til rådighet også i 2022 fordi de negative effektene av 
Korona-pandemien også vil være tilstede neste år. 
 
Styret ga uttrykk at Sammen hadde skapt gode tilbud til studentene ved bruk av de 
mottatte midlene og at det var god kontroll på tildelingene som var gjort. Videre gav 
styret uttrykk for at det blir viktig å evaluere de tiltakene som er gjort, slik at vi kan 
bruke erfaringene i videre arbeid.  
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen til orientering 

 
 
 
*S.50/2021: Strategisk agenda Råd og Helse 
 

 
S.51/2021 HMS-rapport 1. halvår 2021 
 

Adm. dir orienterte styret kort om HMS-rapport 1. halvår 2021. Status fremgår i 
sakspapirene.  

 
 Vedtak 
 Styret tok informasjonen til orientering  
 
 
S.52/2021 Ny barnehage og studentboliger Sogndal 
 

Styret er tidligere orientert om mulighetene for å bygge nye studentboliger på 
Guridalstomten som ligger sentralt på Campus Sogndal. Sogndal kommune har 
nå kommet med et alternativt forslag som omfatter følgende: 
• Kommunen har behov for flere barnehageplasser sentralt i Sogndal og har 
tilgang til tomt på Kvåle (bak campus) for en slik utbygging. De ønsket gjerne at 
Saman kunne bygge ny barnehage her.  
• Dagens studentbarnehage kunne da rives og gjøre plass for et større 
studentboligbygg på egen tomt. Kommunen ønsket også at en tilliggende tomt ble 
innarbeidet i en slik utbyggingsplan slik at arealet tilgjengelig ble enda større.  

 
Administrasjonen vurderer dette forslaget fra kommunen som spennende og har gitt 
tilbakemelding om at Saman er interessert i å jobbe videre med planene.  
 
Siste utvikling i saken er at den har vært opp i formannskapet i kommunen. 
Spørsmålet rundt offentlig vs privat utbygging ble her drøftet og Sammen ble i den 
sammenheng betraktet som en offentlig aktør. Konklusjonen derfra var at det trolig 
blir flertall for at Sammen skal bygge og drifte barnehagen. Styret stilte spørsmål til 
om det var mulig å bygge bærekraftig. Administrasjonen bekreftet at hensikten er bl.a. 
å bygge i massivt tre. Styret ga sin støtte til prosjektet.  

 
 Vedtak 
 Styret tok informasjonen til orientering  



 
  

 
 
 
*S.53/2021: Driftsoppfølging 
   
 
S.54/2021: Innkomne skriv og meldinger 
 

a) Protokoll VT 1/2021 og 2/2021 
 

b) AMU Referat fra møte 11.08.2021 
 

c) NHH – Oppnevning av ny observatør og vara: 
Stig Tenold, prorektor for utdanning, er oppnevnt som observatør  
og Jorun Gunnerud som vara i perioden 01.09.-31.12.2021. 
 

d) HVL – Oppnevning av representanter til styret: 
Helge Skugstad, direktør for økonomi og arealforvaltning, er oppnevnt 
som styrerepresentant og Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning, 
som vararepresentant. 
 

e) UiB – Oppnevning av nye medlemmer til styret frem til og med 
31.12.2023: Christen Soleim, avdelingsdirektør Studieavdelingen,er 
oppnevnt som styrerepresentant og Alette Gilhus Mykkeltvedt, 
fakultetsdirektør Det samfunnsvitenskapelige fakultet, som 
vararepresentant.  

 
 
S.55/2021: Medieovervåkning 

Vedtak 
Styret tok medieovervåkningen til orientering 

 
 
S.56/2021: Eventuelt 

Vurdering av møteplan. Ingen endringer. Styret setter av torsdag og fredag 21 
og 22 oktober og det kommer mer informasjon om planene for møtet senere. 
Det vil avholdes heldagsmøte 9. desember med påfølgende middag.  
 
 

*) Sendes bare til styrets faste medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
Amalie Johnsen Lunde      Heidi Berg  
styreleder        styremedlem  
     
 
 
 
Per Kristian Knutsen 
adm. direktør 
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