
 

 

 

 

 

Fordelingskriterier vedr. tilskud til studeren-
des råd på VIA University College 2021 

 
Baggrund 
Uddannelses- og Forskningsministeriet tildeler i 2021 VIA 129.031 kr. 
til aktive studenterforeninger. Midlerne er en del af en pulje på 1,8 mio. 
kr. på finansloven til studenterorganisationer på videregående uddan-
nelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Studenterrådet i VIA har fået tildelt ansvaret for at beslutte, hvordan 
midlerne fra år til år skal tildeles studenterforeningerne i VIA. Rådet 
antaget, at beløbet blev det samme som sidste år (129.031 kr.) og har 
derfor budgetteret herefter. Såfremt dette medfører en budgetoverskri-
delse, håndteres denne internt af VIA UC. 

 
Fordeling 
UFM stiller krav om, at tilskuddet fordeles efter objektive kriterier. Stu-

denterrådet i VIA har valgt at anvende midler til indkøb af en meeting 

owl, således at rådet kan imødekomme medlemmernes ønske om at 

hybrid-møder bliver en fremadrettet mulighed. Idet rådet afholder 10 

ordinære møder årligt, to fondsmøder og en generalforsamling, som 

afholdes på VIAs forskellige adresser og i aftentimerne, vurderes det 

hensigtsmæssigt altid at have faciliteterne til rådighed til hybridmøder. 

Derudover ønsker rådet at indkøbe hvisketolkeudstyr, som kan anven-

des til synkronoversættelser under møderne og således sikre inklusion 

af de internationale studerende, uden der sker forstyrrelser ift. de re-

sterende deltagende og at oversættelsen skaber støj ved hybridmø-

der. Hvisketolkeudstyret vil også gøres tilgængeligt for campus- og ud-

dannelses-DSR, således at udstyret kan udlånes til møder, generalfor-

samlinger, etc. 

 

Centrale indkøb: 
Udstyr Pris 

Meeting owl 9.000 kr. 

Hvisketolkeudstyr 29.000 kr. 

I alt 38.000 kr. 

 

Det resterende beløb fordeles til VIAs campusser. De fordeles med 

5.000 kr. i grundtilskud til hvert campus, herefter fordelt på antal STÅ 

pr. campus og rundet op eller ned til nærmeste 100. Eventuelle over-

skydende midler kan anvendes af Studenterrådet i VIA. 

 

Tilskud fordelt pr. campus 
Campus STÅ* Tilskud 

Randers  907  7.300 kr. 
Silkeborg 1.316 8.300 kr. 
Viborg 1.684 9.200 kr. 
Holstebro 2.272 10.700 kr. 
Horsens 3.270 13.200 kr. 

NOTAT 

Udarbejdet af: 

Amaya Bøgeskov Echeverría 

Studenterkoordinator  

E: studenterraadet@via.dk 

T: +45 87551030  

Dato: 15. april 2021  
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Aarhus N 2.630 11.600 kr. 
Aarhus C 7.209  23.000 kr. 
Herning 966  7.400 kr. 
I alt 20.254  90.700 kr. 

*Opgjort pr. 1/10 2020, hentet fra LIS 

Anvendelse 

Tilskuddet vil blive udbetalt til Campus DSR, og de steder, hvor et så-

dan ikke findes, vil de blive fordelt mellem aktive uddannelses-DSR på 

campus, til anvendelse på studenterpolitiske aktiviteter, der understøt-

ter studenterpolitik på det enkelte campus eller uddannelse bedst mu-

ligt. 

 

Fordelingen er godkendt af prorektor Gitte Sommer Harrits d.13. april 

2021 og af budgetansvarlig Lars Christian Westh Pedersen d. 15. april 

2021. 

 

 

 


