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AVTALE OM FRI STASJON MELLOM NORSK FAGSKOLE FOR 
LOKOMOTIVFØRERE OG STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG 
AKERSHUS 
 

Del 1 — Generelt 

1.1 MÅL MED AVTALEN 

Denne avtalen mellom Norsk fagskole for lokomotivførere og Studentsamskipnaden i Oslo og 

Akershus (SiO) er utarbeidet for å formalisere og presisere hva som ligger i begrepet «fri stasjon» og 

konkretisere hvordan samarbeidet på de ulike områdene som omfattes av fri stasjon skal fungere. 

Videre skal fri stasjonsavtalen bidra til å skape forutsigbarhet i begge institusjoners drift og økonomi. 

 

1.2 LOVER OG FORSKRIFTER  

Partene viser til følgende kildemateriale for samarbeidet mellom Norsk fagskole for lokomotivførere 

og SiO: 

• Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 med senere endringer 

• Lov om høyere yrkesfaglig utdanning av 8. juni 2018 nr. 28 med senere endringer 

• Lov om studentsamskipnader av 14. desember 2007 nr. 116 med senere endringer 

• Forskrift om Studentsamskipnader av 22. juli 2008 nr. 828 med senere endringer 

I Lov om studentsamskipnader § 5 står det: «Utdanningsinstitusjonen har det overordnete ansvar for 

studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse skal i samarbeid med studentsam-

skipnaden, legge forholdene til rette for et godt studentmiljø og arbeide for å bedre det helhetlige 

læringsmiljøet ved utdanningsinstitusjonen. Utdanningsinstitusjonen har plikt til å stille egnede lokaler 

til rådighet for studentsamskipnaden («fri stasjon»)». 

Lovens § 3 fastslår at studentsamskipnadenes oppgave er «å ta seg av interesser som knytter seg til 

studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested». Studentvelferdstjenester er i Forskrift om 

Studentsamskipnader § 8 definert som velferdstjenester til studenter hvor formålet er å støtte opp om 

de særskilte behov studentene har i kraft av sin livssituasjon som studenter. Studentvelferdstjenester er 

tjenester til studenter innen kantine, bolig, trening, helse- og omsorgstjenester, rådgivning, 

studentsosiale, -demokratiske, -faglige og -kulturelle tiltak, barnehageplasser til barn av studenter og 

salg av studielitteratur til studenter. 

 

 

1.3 DEN ALMINNELIGE FRI STASJONSREGEL 

Iht. forskrift om studentsamskipnader skal det inngås skriftlig avtale om fri stasjon. Utdanningsin-

stitusjonen og studentsamskipnaden skal søke å komme til enighet om innholdet i avtalen, og ut-

danningsinstitusjonen har den endelige myndighet til å bestemme hvilke lokaler som skal stilles til 

disposisjon for studentsamskipnaden. Lokalene som stilles til disposisjon skal være egnet for den 

studentsamskipnad det gjelder (jfr. forskriftens § 12). 

I henhold til denne avtalen skal Norsk fagskole for lokomotivførere bidra med 

fristasjonstilskudd til lokaler spesifisert i avtalens del 2 nedenfor. Fri stasjon til disse lokalene 

innebærer at nødvendig basisutstyr stilles til rådighet for SiOs studentvelferdsvirksomhet og at 

forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV), energikostnader, renhold, sikring og vann 

til disse lokalene dekkes.  
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1.4 SAMARBEIDSORGANER  

For å ivareta samarbeidet på best mulig måte er det avtalt følgende faste kontaktpunkter mellom Norsk 

fagskole for lokomotivførere og SiO 

• Medlemsmøte én gang pr. semester. SiO inviterer en representant (direktør eller dennes 

stedfortreder) fra alle medlemsinstitusjonene. 

• Hver medlemsinstitusjon skal ha en fast kontaktperson fra SiOs markeds-

/kommunikasjonsavdeling. Tilsvarende skal medlemsinstitusjonen oppnevne en fast 

kontaktperson for SiO. Formålet er gjensidig tilrettelegging og samarbeid rundt 

informasjonsaktiviteter. 

• Medlemsinstitusjonene har tre medlemmer i SiOs styre. To av disse er forbeholdt UiO og 

OsloMet. Det tredje styremedlemmet oppnevnes annenhver periode av BI, og annenhver 

periode av og blant resterende medlemsinstitusjoner. 

 

1.5 VARIGHET 

Avtalen gjelder fra 1. august 2019. Deretter gjelder den for ett kalenderår og forlenges automatisk til 

det påfølgende kalenderår dersom ingen av partene sier opp avtalen til reforhandling innen 1. 

september. Avtalen skal uansett reforhandles minst hvert femte år og ellers ved endringer i 

arealsituasjon og studentsamskipnadens tjenestetilbud. 

 

Del 2 – Tjenestetilbudet 

2  

Her omhandles studentenes tjenestetilbud som tilkommer fristasjon og andre ytelser. Den 

alminnelige fristasjonsregel, jf punkt 1.3, gjelder for følgende enheter: 

• Fellesadministrasjon 

Videre omtales SiOs tjenestetilbud gjennom enheter som Norsk fagskole for lokomotivførere iht. 

denne avtalen ikke yter fri stasjonsbidrag til. 

• SiO Mat og Drikke 

• SiO Athletica 

• SiO Helse 

• Karrieresenteret 

• SiO Foreninger 

• SiO Bolig 

• SiO Barnehage 

 

 

2.1 FELLESADMINISTRASJON 

Det ytes fri stasjon til lokalene benyttet til fellesadministrasjon på Domus Athletica (Trimveien 4). 

Disse fristasjonsytelsene fordeles mellom samtlige medlemsinstitusjoner basert på studenttall. 

Institusjoner som ut fra sin studentandel får en beregnet kostnadsandel lavere enn et fastsatt 

minimumsbeløp, belastes for dette minimumsbeløpet. I 2019 er det årlige minimumsbeløpet satt til 

35.000 kroner. 

2.1 SIO MAT OG DRIKKE 

SiO Mat og Drikke har kafévirksomhet som generelt omfattes av den alminnelige fristasjonsregel. 

SiO Mat og Drikke har ikke virksomhet på Norsk fagskole for lokomotivførere sitt campus, og Norsk 
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fagskole for lokomotivførere yter ikke fristasjonsbidrag til SiO Mat og Drikke. 

 

2.2 SIO ATHLETICA 

SiO Athletica tilbyr et bredt spekter av idrettsaktiviteter og -fasiliteter ved sine anlegg. SiO 

Athleticas anlegg omfatter Athletica Blindern, Athletica Centrum, Athletica Domus, Athletica 

Vulkan, Athletica Nydalen og Athletica Kringsjå. Med betalt medlemskap gis studentene ved 

Norsk fagskole for lokomotivførere adgang til alle SiO Athleticas anlegg. 

Norsk fagskole for lokomotivførere kan yte fristasjonstilskudd til SiO Athletica. Størrelse på 

eventuelt fristasjonstilskudd og prinsipper for prising av medlemskap for Norsk fagskole for 

lokomotivføreres studenter reguleres av separat avtale. Det kan selges medlemskap til ansatte ved 

Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette reguleres av egen avtale. 

 

2.3 SIO HELSE  

SiO Helse tilbyr et bredt spekter av tjenester der studentenes behov står i sentrum. SiO Helse har 

tilbud innen tannhelse, fastlege, rådgivning og psykisk helse.  

SiO har ikke helse- og rådgivningstjenester i Norsk fagskole for lokomotivføreres lokaler. Tilbudet 

er tilgjengelig på Blindern, i sentrum og i Nydalen. Tilbudet finansieres dels av semesteravgift og 

dels gjennom brukerbetaling. 

 

2.4 KARRIERESENTERET 

Karrieresenteret som er lokalisert på Blindern, yter både spesifikke tjenester bestilt og finansiert 

av UiO og generelle tjenester til SiOs medlemsinstitusjoner finansiert av semesteravgift. Disse 

generelle tjenestene omfatter kunnskapsformidling om arbeidsmarkedet til universitets- og 

høyskolemiljøet og dyktiggjøring av studentene som arbeidssøkere, i første rekke gjennom 

Karrieresenterets kurstilbud. 

 

2.5 SIO FORENINGER 

SiO Foreninger har som hovedoppgave å tilrettelegge for et vidt spekter av sosiale, kulturelle, religiøse 

og politiske studentforeninger, blant annet gjennom a tilby gratis kurs til studentforeninger ved SiOs 

medlemsinstitusjoner. Tilbudet finansieres av semesteravgift. 

 

2.6 SIO BOLIG 

SiO tilbyr boliger av ulik størrelse og pris. Norsk fagskole for lokomotivføreres studenter er 

søknadsberettiget til SiOs boligtilbud etter det til enhver tid gjeldende tildelingsreglement. 

Dersom Norsk fagskole for lokomotivførere ønsker en særskilt avtale om reservasjon av boliger til 

sine internasjonale studenter på program, må eventuelle merkostnader forbundet med 

reservasjonsordningen finansieres av Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette reguleres av egen 

avtale. 
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2.7 SIO BARNEHAGE 

SiO driver barnehager der studentene ved Norsk fagskole for lokomotivførere er berettiget til å søke 

om barnehageplass etter de uttakskriterier som til enhver tid gjelder. Barnehagedriften er finansiert 

gjennom offentlige driftstilskudd og foreldrebetaling. 

 

Del 3 Semesteravgift 

Semesteravgiften for 2019 er kr 600 per semester. Betalt semesteravgift er en forutsetning for at 

studentene gis adgang til SiOs tjenester. Semesteravgift skal være innbetalt innen 1.10. for 

høstsemesteret og 1.3. for vårsemesteret. Norsk fagskole for lokomotivførere har ansvaret for at 

avgiften innbetales av studentene og for at det foreligger en spesifisert oversikt over hvilke studenter 

som har betalt avgiften. SiO forutsetter at informasjon om studenter med betalt semesteravgift 

gjøres tilgjengelig gjennom FS eller annet studieadministrativt system, slik at data kan 

importeres til SiOs brukerregister.  

 

Oslo, 28.03. 2019 

 

 

 

Navn         Lisbeth Dyrberg 

Rektor, Norsk fagskole for lokomotivførere   Adm. direktør SiO 


