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Økning av semesteravgiften 
 
Bakgrunn for saken 
Velferdstinget (VT) har gjennom 2 vedtak fattet vedtak som innebærer en økning av 
semesteravgiften. I henhold til Lov om studentsamskipnader §10, er det styret i Sit som fastsetter 
hvor stor semesteravgiften skal være. Gjennom samarbeidsavtalen mellom Sit sitt styre og 
Velferdstinget, har styret delegert myndighet til å bestemme semesteravgiftens størrelse og 
omfang.  
 
Økning av semesteravgift for å finansiere nybygg Studentersamfundet 
Studentersamfundet har over flere år arbeidet med å utvide kapasiteten ved huset. I løpet av de 
siste to årene, så har en nærmet seg muligheten for å kunne realisere et nybygg. 
 
I Velferdstinget (VT) sitt møte 24 november 2020 ble finansiering av Samfundet sitt nybygg 
diskutert. Det er fremmet forslag om at det opprettes et eget fond for Studentersamfundet, hvor en 
kan sette av midler til nybygg. Det ble vedtatt av VT at det settes av 5 millioner fra 
reguleringsfond semesteravgift til fond for Studentersamfundet. 
 
Under behandlingen av Sit velferd sitt budsjett, så ble følgende vedtak fattet: 
 
Velferdstinget vedtar budsjettet for Sit Velferd 2021 med følgende endringer:  
- Semesteravgiften øker med 12 kroner fra 580 kroner til 592 kroner.  
Det settes et makstak på den økonomiske støtten til nybygg på Studentersamfundet gjennom denne 
budsjettposten på totalt 30 MNOK, over 15 år.  
 
 
AU-sak 11/21 Styrkning av det psykososiale helsetilbudet i Gjøvik og Ålesund 
Velferdstingets arbeidsutvalg har laget et tilleggsvedtak i sitt møte i februar 2021 angående en 
ytterligere økning av semesteravgift. Dette forslaget skal diskuteres og eventuelt vedtas på møtet 
til Velferdstinget 3. mars 2021. 
 
Forslag til vedtak:  
Velferdstinget vedtar å øke semesteravgiften med 8 kroner, fra 592 kroner til 600 kroner. 
Økningen på 8 kroner er øremerket Sits psykososiale helsetjeneste og skal gå til å øke 
stillingsprosenter i Gjøvik og Ålesund, samt styrke de digitale samtaletilbudene som skal være 
tilgjengelig for alle Sits studenter. Videre mener Velferdstinget at arbeidet med å lage en felles 
veileder er viktig for å sikre at studentene våre skal oppleve et likeverdig tilbud. 
 
 
Vurdering 
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Styret i Sit har delegert bestemmende myndighet til VT i noen saker. I de saker dette gjelder, skal 
styret ta opp til godkjenning de vedtak VT fatter. Dersom styret mener VT har fattet vedtak på et 
feilaktig eller ufullstendig grunnlag, skal styret be VT om fornyet behandling i saken.  
  
VT har bestemmende myndighet i følgende saker:  

A. Semesteravgiftens størrelse og omfang av de tiltak som helt eller delvis finansieres 
av semesteravgiften  

B. Prioriteringsregler for fordeling av tjenester som representerer et knapphetsgode.  
  

VT skal sørge for at det over tid er overensstemmelse mellom semesteravgiftsinntekten og 
omfanget av de tiltak som helt eller delvis skal finansieres av denne.  
 
Den foreslåtte økningen av semesteravgiften med 20 kroner utgjør cirka 1,7 millioner kroner årlig, 
regnet ut fra det antallet studenter som betaler semesteravgift til Sit. 
 
I henhold til Lov om studentsamskipnader §10, er det styret i Sit som fastsetter hvor stor 
semesteravgiften skal være. Alle vedtak som vedrører fastsettelse og økning av semesteravgiften 
skal godkjennes av departementet. Dersom styret vedtar økningen, sendes saken til 
Kunnskapsdepartementet for endelig godkjenning før økningen effektueres. 
 
 
Saksbehandlere: Gustav Østerberg Øverli og Espen Munkvik  
 
 
Tilrådning:  
Styret vedtar å øke semesteravgiften med 20 kroner, under forutsetning om godkjenning av 
Velferdstinget, fra 580kr til 600kr for å bistå i finansieringen av Studentersamfundets nybygg, 
samt styrking av det psykososiale helsetilbudet i Gjøvik og Ålesund. 
 
Endelig godkjenning av økningen skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet. 
 
 
 
Trondheim, 26. februar 2021 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Notat fra Studentersamfundet angående finansiering 
Vedlegg 2: Referat fra VT-møte 24. november 2020 
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