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Styresak B 90 / 2015 
 

 

Studentmediene i Trondheim AS ( Studentmediene) 
 

Det vises til styresak B46/2015, der det ble gjort følgende vedtak: 

Styresak B 46  / 2015 Studentmediene i Trondheim AS 

 Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir 

 Vedtak: (enstemmig) 

 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, samt muntlig redegjørelse for siste utvikling 

i saken og kontakt med Samfundet. 

 

Konsernstyret er kjent med at aksjonæravtalen er oppsagt, og dersom 

man ikke finner en løsning må selskapet avvikles innen utgangen av 

året.  

 

Konsernstyret mener det er viktig at frivillighetskulturen ifht 

studentmediene ivaretas, men under enhver omstendighet må det 

etableres en bærekraftig organisering og finansiering.  Konsernstyret 

forutsetter at begge eierne bidrar til en framtidsrettet løsning for 

virksomheten. 

Studentmediene finansieres delvis av semesteravgift og saken sendes 

derfor til Velferdstinget til orientering. 

 

Konsernstyret ber om å få saken tilbake for endelig beslutning. 

 

 

Velferdstinget gjorde følgende vedtak ved siste behandling 18.3.2015: 

VT-sak 17/15 Studentmediene 

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 
   

Status i saken: 
Samfundet v/ Finansstyret opprettholder sitt standpunkt: økonomisk støtte på 400 tusen kr til 

Studentmediene avvikles fom 2016. Hybel og forpleining til gjengene opprettholdes som for 
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øvrige gjenger på Samfundet. Men hybel og forpleining reduseres for alle gjengene på Samfundet 

pga plassmangel og behov for å kutte kostnader. 

 

Styreleder i SiT har hatt løpende dialog med styreleder i Studentmediene. Det har vært 

kommunisert tydelig at styreleder i Studentmediene kan jobbe for å få inn nye eiere i selskapet, og 

at det ikke er vesentlig for SiT å være eier.  

 

Studentmediene v/styreleder har jobbet for å få inn nye eiere, og samarbeid med andre. Styreleder i 

Studentmediene har hatt dialog både med NTNU og Adressa om eierskap og støtte, samt mulig 

samarbeid. Iflg styreleder vil Adresseavisen ta stilling til forespørselen ilp første kvartal 2016. 

 

NTNU 

NTNU har fått henvendelser fra Studentmediene om støtte og mulig eierskap, samt samarbeid med 

Universitetsavisa. Det har vært flere møter om dette. På denne bakgrunn tok  NTNU  opp temaet 

med SiT på siste samarbeidsmøte. Det ble enighet om å avholde et felles møte og diskutere saken.  

Møte melom NTNU og SiT fant sted 9.11, der Frank Arntsen, Berit Kjeldstad og  Else Naustdal 

deltok. NTNU og SiT er helt enige om at det er viktig at frivillighetskulturen ifht Studentmediene 

ivaretas og at virksomheten føres videre.Det ble diskutert en skisse til mulig løsning: 

NTNU kan gi fristasjonstilskudd tilsvarende 400 tusen kr til SiT i inntil 2 år, ifbm SiTs utleie av 

lokaler til  Studentmediene. Det forutsettes at Studentmediene i en omstillingsperiode jobber med 

å få en bærekraftig økonomi og organisering, samt at produksjonen blir mer digitalisert i tråd med 

NTNUs strategier, samt vedtatt strategi for Studentmediene på deres generalforsamling i 2012. 

  

Eiermøte 16.11.2015,  

Begge eierne var representert med Dag Herrem (Finansstyret /Samfundet), Knut Jørgen Vie og 

Else Naustdal (SiT), i tilegg var styreleder i Studentmediene Vilde Coward, og daglig leder Mikkel 

Bolstad med under utvidet møte. 

 

Utvidet møte konkluderte med følgende: 

Plan A: Adressa kommer inn som deleier med 3-delt eierskap, og mer pengestøtte fra Adressa. 

Planen kan realiseres med eller uten fristasjon fra NTNU. En samarbeidsavtale med Adressa kan gi 

tilgang på mye bra kompetanse. 

Plan B: dagens eiere fortsetter med 50/50 eierskap. Studentmediene må bli enige med NTNU om 

prinsipper for støtte. 

 

På det «rene» eiermøtet i etterkant ble følgende oppsummert: 

Ny revidert aksjonæravtale må på plass innen 1. kvartal 2016. Det forutsetter at støtten fra SiT /VT 

videreføres på minimum samme nivå som før (675 tusen kr pr år). 

 

Et annet mulig alternativ (plan C) er at Samfundet overtar SiTs aksjer. Da vil sannsynligvis 

selskapet bli omdannet til forening med et eget styre/redaksjonsråd og allmøte. Hvis Samfundet 

blir 100% eier må det vedtas av Storsalen. Opptjent egenkapital må i tilfelle omdanning settes av 

til investeringsfond til fremme av selskapets formål. Støtten fra semesteravgiften må videreføres. 

 

Velferdstinget: 

VTs forutsetninger fra mars-møtet om fortsatt kostnadsdeling mellom Samfundet og SiT er ikke 

realistiske, slik saken står nå. Studentmediene har tidlegere fått redusert sin husleie hos SiT, 

dagens husleie er på 445 tusen kr pr år.  
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Det er VT som bestemmer bruken av semesteravgift, og dermed hvilken støtte Studentmediene 

skal få fra SiT. Det vil også være naturlig at Velferdstinget høres i spørsmålet om fortsatt eierskap 

eller ikke. 

VT skal behandle saken på nytt 24.11. Vedtaket fra møtet framlegges i styremøtet.  

 

Mediaoppslag: 

Det har vært stor aktivitet i media ifht saken. Det er stor oppmerksomhet rundt Studentmedienes 

videre skjebne, både fra studenter, ansatte ved NTNU, tidligere frivillige, samt formannskap og 

ordfører.  

Alle aktører blir i siste nummer av Under Dusken (nr 16) kritisert; 

« Studentmediene pines: Av SiT, VT, Samfundet og NTNU», avisas leder dekker dette, i tillegg er 

det  innlegg fra styreleder i Studentmediene.  

 

SiT: 

SiT har fulgt opp styrevedtaket fra mai, både via styreleder Knut Jørgen Vie som har hatt dialog 

med ledelsen i Studentmediene og fra administrasjonen sin side.  

 

Alternative løsninger: 

1) (Plan A): Studentmediene inngår avtale med Adresseavisen om  deleierskap og samarbeid. 

Eventuelt nytt eierskap vil kunne skape enda flere utfordringer enn i dagens modell. SiT 

kan eventuelt velge å gi fra seg sine aksjer, jfr alt. 3. Avklares ilp 1. kvartal 2016, iflg 

styreleder i Studentmediene. 

2) (Plan B): Eierskapet fortsetter som før. Aksjonæravtalen revideres ihht Samfundets 

premisser. Det forutsettes at støtten fra SiT (VT/semesteravgift) fortsetter på minimum 

samme nivå som nå (ca 600 tusen kr pr år). Begge eierne ønsker at fristasjonstilskudd fra 

NTNU på 400 tusen kr gis og mottas 

3) Samfundet overtar SiTs aksjer. Selskapet kan omdannes til forening. Støtten fra SiT (VT/ 

semesteravgift) fortsetter på minimum dagens nivå.  

4) Selskapet avvikles. Ikke stemning for det, før eventuell ny organisatorisk modell er på 

plass (Forening under Samfundet, jfr alt 3). 

 

 

Oppsummering: 

Det er viktig for SiT å fortsatt støtte opp under frivillighetskulturen blant studentene. 

Studentmediene i Trondheim er en viktig aktør i Nordens beste Studieby. Det vil derfor være 

viktig og riktig av SiT å støtte opp om Studentmediene slik at virksomheten lever videre. 

Alternativ 2 eller 3 er da trolig mest realistisk. Det kan også kombineres med alternativ 1, dersom 

samarbeidsavtale med Adressa kommer på plass. 

 

Skal SiT fortsatt være eier av selskapet betyr det fornyelse av aksjonæravtalen på de vilkår som 

Samfundet har bedt om. Konsekvensen av dette er at støtten fra aksjonærene blir skjev. Det er 

Velferdstinget  som bestemmer bruken av semesteravgift. Øker de støtten, så ser det ut som 

bortfallet av støtte fra Studentersamfundet delvis kompenseres. I tillegg vil fristasjon fra NTNU i 

en overgangsfase, gjøre at det økonomisk vil gå rundt for selskapet, og det kan etableres en 

framtidig bærekraftig finansiering og organisering. 

 

Det er ønskelig å finne en levedyktig og bærekraftig løsning som alle parter kan enes om. 
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Saksbehandler: Knut Jørgen Vie, Else Naustdal  

 

 

Tilrådning:  
Konsernstyret ser det som viktig å fortsatt støtte Studentmediene. Konsernstyret anser ikke SiTs 

eierskap for vesentlig for å fortsette å gi støtte.  Konsernstyret ber om at det jobbes videre både 

med alternativ 1 og 2. Dersom det ikke oppnås løsning ifht disse to alternativene, bes alternativ 3 

utredet.  

 

Velferdstinget bevilger støtte fra semesteravgiften og VTs mening veier derfor tungt ifht fortsatt 

eierskap for Studentmediene eller ikke. Saken oversendes Velferdstinget til uttalelse. 

 

Det bes om at saken kommer tilbake til konsernstyret for endelig beslutning. 

 

 

Trondheim, 16. november 2015 

 

 

Knut Solberg 
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