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Styresak B 78  / 2020 

 
 
Bruk av semesteravgift til Koronafond – Sak fra VT 
 
I Velferdstingets møte 27.10.20 ble følgende vedtak fattet:  
 

«VT-sak 38/20 - Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19  
VT vedtar en ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19, som skal 
finansieres av alle ubrukte midler fra semesteravgiften 2020. Disse midlene vil overføres til 
neste års budsjett, og settes inn i posten Velferdstingets sponsormidler (77051). Disse vil 
da være øremerket til ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19. Om ikke 
midlene skulle brukes opp, vil de overføres til Velferdstingets sponsormidler og fortsette i 
denne potten til de er brukt opp.  
 
Ekstrastøtten utdeles etter følgende prioriteringer:  
2. Støtte til «koronadrift», da vanlig drift og arrangement er dyrere på grunn av blant 
annet smittevernstiltak. Det vil være ønskelig at drift skal gå så likt som mulig og at ingen 
tilbud eller tjenester utgår på bakgrunn av pandemien. Det vil kunne være en større risiko 
knyttet opp mot større arrangement, og det vil kanskje kunne være dyrere fordi f.eks. 
kapasiteten er begrenset.  
 
4. Støtte til nye tiltak eller omstilling av eksisterende tiltak. Tanken bak dette punktet er å 
støtte opp under nyskaping eller nytenking, for å sørge for studenter har et godt og 
mangfoldig tilbud med tanke på konsekvensene av pandemien.  
 
4. Støtte av tapt inntekt. Dette punktet omhandler tapte inntekter både som direkte 
konsekvens av avlyste arrangementer, men kan også gjelde inntekter som man ikke får inn 
fordi markedet er annerledes nå enn vanlig.  
 
Hver organisasjon kan fra Velferdstinget motta inntil 50.000 NOK i ekstrastøtte til 
studentforeninger på bakgrunn av Covid-19. I ekstraordinære tilfeller kan det søkes om å 
gå utover denne summen.  
 
Formelle krav til søknader vil baseres på allerede eksisterende kriterier som har blitt brukt 
av VT og Sit ved tidligere anledninger. Hver forening søker samlet for alle undergrupper 
innad i foreningen. Det er heller ikke noe krav om organisasjonsnummer. Foreninger kan 
søke selv om de allerede har en økonomisk avtale med Sit og/eller VT, og/eller allerede har 
fått tildelt støtte fra andre sponsorprogram tilknyttet disse to organisasjonene.  
 
Foreninger som Kulturstyret anser som å ha svært god økonomi sammenlignet med de 
andre søkerne vil prioriteres lavere enn organisasjoner med liten/dårlig økonomi.  
 
Frist for å søke om støtte fra ekstrapotten settes til 15. januar 2021, hvor Kulturstyret vil 
behandle innkomne søknader etter dette med bistand fra heltid i arbeidsutvalget med en 
behandlingstid på senest tre (3) uker.» 
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Årsoppgjøret for 2020 vil sannsynligvis ikke være ferdigstilt innen behandlingsfristen for 
koronafondet 5. februar 2021. Administrasjonen anser likevel støtteordningen som gjennomførbar 
ved å ta utgangspunkt i midlertidig årsoppgjørsregnskap. 
 
 
Saksbehandler: Audhild Kvam / Lise Bedsvaag Mjøsund 
 
 
Tilrådning:  
 
Styret vedtar omdisponering av semesteravgiften som VT ber om i sitt vedtak. 
 
 
Trondheim, 18. november 2020 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
Vedlegg: Møtereferat fra VT-møte 27.10.20     


