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Styresak B 46 / 2015 
 

 

Studentmediene i Trondheim AS 
 

Det vises til O-sak 03/2015 som ble behandlet på styremøte 5.2. i år.  I saken ble det orientert om 

status ifht oppsigelse av aksjonæravtalen mellom Studentsamfundet i Trondhjem og SiT. 

 

Velferdstinget behandlet sak om Studentmediene i VT-sak 17/15, der ble det gjort følgende 

vedtak: 

«Vedtak:  
- Velferdstinget mener Studentmediene er et viktig debattforum i studentkulturen som er viktig å beholde. 

Velferdstinget mener Under Dusken er en kjærkommen kritisk stemme i studentmassen.  

 

- Velferdstinget ønsker at SiT skal fortsette å bidra til studentmediene og at Samfundet skal dekke minimum 

leiekostnadene til Studentmediene AS frem til nybygget er ferdig.  

 

- SiT skal jobbe for at leiekostnadene havner på det bidraget Samfundet stiller med i dag.  

 

- Velferdstinget mener at kostnadene på de 400 000 som studentmediene ønsker å øke tilskuddet med, burde fordeles 

mellom Samfundet og SiT.  

 

- VT mener at Samfundet skal ha en åpen og demokratisk prosess» Som resulterer i et klart standpunkt fra Samfundet 

ovenfor studentmediene og SiT ». 

 

Eiermøte: 

Det ble avholdt et møte mellom eierne mandag 4.5, der møtte leder av Finansstyret på Samfundet 

Dag Herrem, styreleder i SiTsamt styreleder og daglig leder  i Studentmediene i Trondheim AS. 

Målet med møtet var å diskutere veien videre for selskapet. 

 

Finansstyret v/ Dag Herrem opprettholdt sitt standpunkt om at den økonomiske støtten til selskapet 

fra Samfundet avvikles fra og med 2016. Samfundet kan bidra med hybel for gjengene, samt støtte 

til forpleining som for øvrige gjenger. Øvrig økonomisk støtte må komme fra SiT. Dag Herrem har 

i tidligere møter understreket at det ikke er viktig for Samfundet å være eier av aksjer i selskapet, 

og at SiT derfor kan overta disse. 

 

Etter møtet fikk vi tilsendt et notat fra Dag Herrem, der han utdyper problematikken rundt 

Studentmediene og der han foreslår en løsning i saken. Han tar forbehold om Finansstyrets 

godkjenning av de foreslåtte endringer. Notatet vedlegges til styrets orientering. Han sendte også 

forslag til revidert aksjonæravtale, der det framgår at Samskipnaden forplikter seg til å yte et 

tilskudd til dekning av Studentmedienes driftskostnader (etter søknad), mens Samfundet forplikter 

seg til å dekke utgiftene til hybel, sosiale kostnader og forpleining for de frivillige, og på samme 

måte som for alle andre gjenger på Samfundet. 

 

For SiT gjelder at ansvarsfordelingen mellom Samfundet og SiT ifht selskapet baserer seg på et 

langvarig felles eierskap, i tråd med Velferdstingets ønske. Opprinnelig ble SiT eier for å støtte 

Samfundet.  Aksjonæravtalen, som er oppsagt av Samfundet, fordeler ansvar og forpliktelser 

mellom eierne. Uenighet mellom eierne ifht økonomisk bidrag og betydning av eierskapet gjør at 

SiT ikke lenger ser det som aktuelt å fortsette som før. 
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Det var i møtet ikke mulig å komme til enighet om felles vei videre. Styreleder i selskapet varslet 

at han vil trekke seg fra styret med umiddelbar virkning. Nestleder i styret i selskapet overtar som 

leder fram til ordinær generalforsamling. 

 

I forhold til økonomisk støtte, baserer SiT seg på VTs vedtak ifht økonomisk bidrag, der VT 

forutsetter fortsatt deling av støtten til selskapet (60 % SiT og 40 % Samfundet).  

 

Alternativer: 

Slik saken har spisset seg til, der aksjonæravtalen er oppsagt, og den ene eieren ikke lenger ønsker 

å bidra økonomisk som før, har SiT følgende valg: 

1. Eierskapet fortsetter som før. Aksjonæravtalen revideres i tråd med Samfundets ønsker. 

Samfundet bidrar med forpleining og hybel til studentmedia-gjengen.  Selskapet søker årlig 

VT/ SiT om støtte til produksjon. Anslagsvis 675 tusen kr for 2016, + eventuelt ytterligere 

400 tusen som selskapet har bedt om fra eierne for 2016. 

 

2. SiT tar over aksjene fra Samfundet og blir eneeier, og får totalansvaret for selskapet. 

Avtale med Samfundet om forpleining og hybler må lages. Økonomisk vil det kunne bli 

samme nivå som i alternativ 1.  

 

3. Selskapet avvikles, og virksomheten videreføres som en ordinær gjeng på Samfundet, uten 

noe eget ansvar for SiT. Samfundet har ansvar for gjengene på Samfundet ifht hybel og 

forpleining. Økonomisk støtte fra semesteravgiften kan søkes hos Velferdstinget på lik 

linje med andre innen frivillighetskulturen i Trondheim.  Ved avvikling skal selskapets 

formue tildeles allmennyttig formål i samsvar med selskapets formålsparagraf, eller tilfalle 

annen studentvelferd  (Vedtektsbestemt).  

 

Kommentarer til alternativene: 

Det har i flere år tidvis vært er krevende forhold mellom styret i Studentmediene og Samfundet. 

SiT har også brukt mye tid og krefter på Studentmediene opp gjennom årene. Det var krevende å 

få på plass den aksjonæravtalen som nå er oppsagt. Det er trolig bedre at virksomhetens ressurser 

brukes på produksjon og drift av mediene, framfor administrasjon og formaliteter som et 

aksjeselskap krever. Blir studentmediene en egen gjeng på Samfundet, vil forhåpentligvis også 

kommunikasjonen bli bedre mellom partene. 

Alt 2 gir ikke SiT noe bedre posisjon enn i alternativ 1, så dette bortfaller. 

En viktig grunn for å organisere virksomheten i et AS har vært å sikre forutsigbare bidrag fra 

begge eierne. I og med at Samfundet nå ikke lenger ønsker gjensidige forpliktende tilskudd 

gjennom aksjonæravtalen, så faller også en vektig grunn til å organisere virksomheten i et AS bort.  

Det synes heller ikke nødvendig  for driften å være organisert i eget aksjeselskap, da vil alternativ 

3 være å foretrekke i den situasjonen vi er kommet i. Dette alternativet tydeliggjør også at det er 

studentene selv som eier, driver og har ansvar for sine lag og organisasjoner, mens SiT kan bidra 

gjennom økonomisk støtte. Denne modellen har vært et viktig grunnlag for den sterke 

frivillighetskulturen i Trondheim. Det synes ikke riktig at mesteparten av det økonomiske ansvaret 

for driften av studentmediene skal dekkes av semesteravgift (ca 1 mill kr totalt ifht felles bidrag 

for 2015).  

 I henhold til siste vedtak i VT i saken, vil ikke VT gå for en slik modell. Men VT må uttale seg på 

nytt utfra konserntyrets vedtak i denne saken. 

Aksjonæravtalen er oppsagt, og dersom det ikke oppnås ny enighet mellom eierne, skal selskapet 

avvikles. Det synes som tiden er moden for alternativ 3.  
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I henhold til opprinnelig avtale mellom Studentalltinget i Trondheim og SiT vedrørende Mediastud 

AS, fra 5.5.1994, skal Studentalltinget (nå: Velferdstinget ) gis anledning til å uttale seg om alle 

forslag til endringer som berører selskapet.  

 

Det blir laget en kommunikasjonsplan for saken. 

 

 

Saksbehandler: Else Naustdal  

 

 

Tilrådning:  
Konsernstyret har fått en orientering om Samfundets forslag til løsning i fht eierskap i og støtte til 

Studentmediene i Trondheim AS og konsekvenser for selskapet. 

Konsernstyret er innstilt på at aksjeselskapet avvikles i hht den oppsagte aksjonæravtalen. Det er 

viktig at frivillighetskulturen ifht studentmediene videreføres som en gjeng på Samfundet og at 

forholdene legges til rette for det.Søknad om årlig støtte må sendes VT og behandles i tråd med 

samarbeidavtalen mellom konsernstyret og VT. 

Saken sendes Velferdstinget for uttalelse før endelig beslutning i konsernstyret. 

 

 

Trondheim, 5. mai 2015 

 

 

Knut Solberg 

 

 

 

Vedlegg: Notat fra Dag Herrem av 5.5.2015 om Studentmediene i Trondheim AS 
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