
Avtale om produksjonstilskudd for studenter 
ved Høgskolen i Innlandet 

Undertegnede student,        (heretter tilskuddsmottaker),  
ved fakultet     , søker med dette om inntil kr.     ,- i tilskudd fra Høgskolen i Innlandet 
for gjennomføring av studieprosjekt. 

Tilskuddet er knyttet til prosjekt                                                                                   , prosjektnr            , 
og har som formål å gi produksjonen økonomisk tilskudd til å kunne foreta småinnkjøp/anskaffelser 
nødvendig for forberedelse og gjennomføring av prosjektet. 

Tilskuddet kan benyttes til mindre innkjøp, eksempelvis småutstyr/driftsmateriell, leie av 
bil/kjøretøy, mat/bevertning, reise og overnatting.  

Tilskuddet kan ikke benyttes til (1) avlønning/honorarer/tjenestekjøp, (2) diett/kostgodtgjørelse/ 
kjøregodtgjørelser e.l. (verken for produksjonsmedlemmer eller eksterne), (3) større anskaffelser 
eller kjøp av vesentlig/varig utstyr, (4) alkohol/tobakk/andre substanser, (5) betaling av 
bøter/gebyrer, (6) interne kjøp mellom studentene, (7) gavekort eller gaveartikler. 

Tilskuddsmottaker er personlig ansvarlig for at bruk av tilskuddet er iht. ovennevnte, og at det blir 
rapportert til HINN/fakultetet ved innlevering av regnskapsrapport, samt vedlagte 
originalkvitteringer. Ved uklarhet om hvorvidt en anskaffelse ligger innenfor tillatt bruksområde for 
tilskuddet må eventuelle avklaringer må tas med fakultetet i forkant. Utbetalinger og anskaffelser 
utenfor angitt bruksområde skal foretas av HINN/fakultetet. 

Tilskuddet knyttet til ovennevnte prosjekt vil bli satt inn på tilskuddsmottakers bankkonto, som 
disponerer tilskuddet på vegne av produksjonen. 

Bruk av tilskudd skal rapporteres til fakultetet iht. avtalt frekvens/milepæler for den enkelte 
produksjon, og senest innen semesterslutt. Manglende rapportering eller underkjente poster som 
bryter med føringene for tilskuddene, vil bli fakturert. 

Dersom utbetalt tilskudd ikke er brukt opp, eller ikke er benyttet/innrapportert iht. forutsetningene i 
denne avtalen, skal tilskuddsmottaker betale tilbake differansen mellom sum utbetalt og sum 
innrapportert/godkjent. Merk innbetaling med prosjektnummer, og betal inn til konto:  
7694 05 00660 | Høgskolen i Innlandet | Postboks 400 | 2418 Elverum 

Tilskuddsmottaker erkjenner å ha lest gjennom denne avtalen, og aksepterer betingelsene som 
gjelder for tilskuddet.  

         Sted         Dato 

 ______________________________ _______________________________ 
     Student (tilskuddsmottaker) Anvisning/BDM 
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