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Møtet åpnet kl. 16:31 
 
Aslak godkjent som møteleder 
 
Prøvevotering  

 
Konstituering 
 
Møteinnkalling godkjent  

• Merknad – VT møte ikke AU 
Ida godkjent som referent 
Åste og Tina godkjent som tellekorps 
Dagsorden godkjent  
Referat fra forrige møtet er godkjent 
 
 
 

VT-sak 43/20 Budsjett Sit Velferd 2021 

Kenneth presenterer saken 

Simen presenterer deler av saken knyttet til Samfundet 

Karen holder presentasjon av Samfundet 

Lise økonomidirektør Sit holder presentasjon om Velferdsbudsjettet 

 

Åpner for spørsmål 

 

Åpner for diskusjon 

− Ønsker å gi mer penger til Samfundet enn det som er innstilt på. Presenterer sitt 

endringsforslag. 

− Veldig bra at fondene er åpen nå. Det er slik at studentene som bestemmer over 

disse fondene så studenter burde kunne se hvor pengene går til.  
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− Veldig positiv til å støtte Samfundet. Forbedre alle studenthusene i Gjøvik og 

Ålesund. Både G og Å har økonomiske avtaler med VT. Mye for pengene hvis man 

støtter Samfundet. Såpass viktig prosjekt. Oppfordrer til å nevne det om noen er 

imot.  

− Veldig godt tiltak for studentvelferd å støtte samfundet. Det er meget viktig med 

tilhørighet og det kan samfundet gi. Alle er velkommen på Samfundet. Det jobber 

med art Fotofagskolen skal kunne bli medlemmer nå. Inkludering står sterkt.  

− Jeg støtter innstillingen til AU og Petter sitt forslag. Samf har gjort mye for å bli mer 

inkludering og da spesielt til alle i trondheim by. Det er en innsats som fortjener 

midler og de gjør en viktig innsats for studentene.  

− Er det noen som er uenige i disse forslagene, gjerne ta opp punktet og meninger slik 

at det kan diskuteres nå. 

− Veldig for støtte til studentersamfundet. Vil fokusere på det å øke semesteravgiften. 

Gjerne komme med forslag på hvorfor det er gunstig å øke semesteravgiften.  

− Om dette forslaget på 30 millioner vedtas, så er potten for lokale midler mindre og 

det gir mer muligheter for samfundet. 

− Et forslag om å omdisponere midler som for eksempel tannhelserefusjonen. Jeg 

ønsker å gi mer, da øke semesteravgiften med 12 kroner kan gi mye velferd for 

pengene. 

− Hva skal gjøres med de 12 kronene etter 15 år? 

− Etter 15 år er nok 12 kroner blitt innhentet i inflasjon. Så regner med at 

semesteravgiften må justeres om ikke så lenge uansett. 

− Kan bruke det for å sette presedens for å støtte studenthusene våre i alle tre byene. 

Slik at alle studentene kan få den gleden. Det unner jeg de virkelig.  

− Har dere tenkt på hva et nybygg vil bety med tanke på at denne pandemien vi er inne 

i fortsetter? Da med tanke på økonomien. 

− Vi tenker mye på pandemi og nybygg. Med tanke på kapasitet er vi jo veldig svekket, 

men det er lov å være positiv til at vi har en vaksine og at vi er uta av pandemien 

snart. Pandemien kan ha hjulpet for å fremme viktigheten av tilbudet til Samfundet 

og samt den økonomiske siden – bygge bransjen nyttes jo veldig av dette.  

− Det er ikke nødvendig å øke semesteravgiften for å oppnå dette. Det går an å ta av 

tannhelserefusjonen – da tentativt. Du kan gjøre det over 10 år og ta 2,5. Eller gjøre 

det på 5 år og ta hele tannhelserefusjonen.  

− Skulle ønske du sa det før det var satt strek. Jeg har kommet med et forslag som har 

prioritert annerledes. Jeg er ikke redd for å øke semesteravgiften da det ikke er så 

stør økning.  

− I og med at summen er på 20, og vi ikke kommer til å nå taket på 

tannhelserefusjonen, så kan vi ta fra denne eventuelt.  
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Innstilling 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Velferdstinget vedtar budsjettet for Sit Velferd 2021 med følgende endringer: 

-Refusjon tannhelsetjeneste reduseres fra 5 MNOK til 4 MNOK.  

-Drift av VT+økonomiske avtaler økes med 1 MNOK, til totalt 8 552 000 kroner. 

Økningen på 1 MNOK til drift av VT+økonomiske avtaler skal settes inn på budsjettpost 
77037 Studentersamfundet, og øremerkes til finansiering av nybygg. Den økonomiske 
støtten til nybygg på Studentersamfundet skal videreføres til et nybygg er realisert, med 
mindre Velferdstinget vedtar noe annet. 

Det settes et makstak på den økonomiske støtten til nybygg på Studentersamfundet 
gjennom denne budsjettposten på totalt 15 MNOK, over 15 år. 

Arbeidsutvalget får mandat til å utarbeide en intensjonsavtale mellom Velferdstinget og 
Studentersamfundet. Avtalen skal signeres av begge parter før en eventuell utbetaling kan 
gjennomføres, med en oppsigelsestid på 24 måneder. Oppsigelsestid og den økonomiske 
støtten til nybygg vil utgå dersom Studentersamfundet ikke lenger skulle ha behov for 
økonomisk støtte til nybygg. 

Velferdstinget reduserer taket på 5 millioner for støtte til tannhelse i Retningslinjer for 
støtte til TANNHELSE til 4 millioner, med ikrafttredelse 31.12.2020. 
 

Velferdstinget ønsker at det skal settes ned en gruppe bestående av noen fra VT-AU, 
studentorganisasjonene tilknyttet husene i Gjøvik og Ålesund, ansatte ved husene i Gjøvik 
og Ålesund og Sit Velferd. Disse skal sammen se på en løsning for en langsiktig strategi for 
hvordan man skal drifte husene, og samtidig bruke dem som et virkemiddel for å styrke 
studentfrivilligheten i byene. AU får mandat til å sammen med Sit utarbeide en mer konkret 
handlingsplan som ved en senere anledning på vårsemesteret i 2021 skal presenteres for VT. 

 

Endringsforslag 

 

Endringsforslag, v Petter, linje 325 – 335. 
Endre fra: 

Velferdstinget vedtar budsjettet for Sit Velferd 2021 med følgende endringer: 

- Refusjon tannhelsetjeneste reduseres fra 5 MNOK til 4 MNOK. 
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- Drift av VT+økonomiske avtaler økes med 1 MNOK, til totalt 8 552 000 kroner. 

Økningen på 1 MNOK til drift av VT+økonomiske avtaler skal settes inn på budsjettpost 77037 
Studentersamfundet, og øremerkes til finansiering av nybygg. Den økonomiske støtten til 
nybygg på Studentersamfundet skal videreføres til et nybygg er realisert, med mindre 
Velferdstinget vedtar noe annet. 

Det settes et makstak på den økonomiske støtten til nybygg på Studentersamfundet gjennom 
denne budsjettposten på totalt 15 MNOK, over 15 år. 

Endre til: 

Velferdstinget vedtar budsjettet for Sit Velferd 2021 med følgende endringer: 

- Semesteravgiften øker med 12 kroner fra 580 kroner til 592 kroner.  

- Refusjon tannhelsetjeneste reduseres fra 5 MNOK til 4 MNOK. 

- Drift av VT+økonomiske avtaler økes med 2 MNOK, til totalt 9 552 000 kroner. 

- Resultatet endres fra 563 000 kroner til 63 000 kroner.  

Økningen på 2 MNOK til drift av VT+økonomiske avtaler skal settes inn på budsjettpost 77037 
Studentersamfundet, og øremerkes til finansiering av nybygg. Den økonomiske støtten til 
nybygg på Studentersamfundet skal videreføres til et nybygg er realisert, med mindre 
Velferdstinget vedtar noe annet. 

Velferdstinget har blitt informert om at en økning av semesteravgiften ikke kan innføres før 
tidligst høsten 2021 og vedtar å flytte 500 000 fra resultatet til VT+økonomiske avtaler. Denne 
endringen gjøres for å finansiere den økonomiske støtten til nybygg på Studentersamfundet 
våren 2021, og settes på budsjettpost “77037 Studentersamfundet”. 

Det settes et makstak på den økonomiske støtten til nybygg på Studentersamfundet gjennom 
denne budsjettposten på totalt30 MNOK, over 15 år. 

Hvis kunnskapsdepartementet mot formodning ikke godtar økningen av semesteravgiften, så 
reduseres “Drift av VT+økonomiske avtaler” med 1 MNOK tilbake til 8 552 000 kroner, og post 
“77037 Studentersamfundet” tilbake til 1 MNOK 

 

Votering: Vedtatt 

 

Innstilling med de endringene som foreligger: Vedtatt 
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VT-sak 44/20 Budsjett Sit Kafe 

 

Michael presenterer saken 

 

Åpner for spørsmål 

• Når var det AU fikk tilgang til sakspapirene?  

Svar: 11.11.20 

 

Åpner for diskusjon 

• Ønsker å presentere et endringsforslag. Det presenteres et forslag om å utvide 

åpningstider for burger og pizza. Det er et behov jeg ikke kjenner meg igjen i. Det er 

viktigere at det blir billigere enn at åpningstidene utvides. Budsjettet ellers er dårlig 

formulert. Det er mye som gjør det vanskelig å forstå og det er uoversiktlig. Hvis ikke 

vi kan lese dette på en grei måte så påvirker det vår mulighet til å kommentere på en 

ordentlig måte. 

• Noe jeg reagerer på som skjer år etter år er at sakspapirene kommer for sent. Hvis 

ikke AU har alle papirene de trenger, hvordan skal de forholde seg til det. Det 

svekkes også VTs mulighet til å kommentere. Prosessen er noe man må se på her for 

dette er veldig kritikkverdig. Dette er noe som ikke skal kunne skje og spesielt ikke 

flere år på rad. 

• Vi har fått konkrete tiltak for at det ikke skal skje på nytt etter dette.  

• Vi har revidert samarbeidsavtalen, og det er en stor del av det som går på å sette 

frister. Så budsjettprossessen har vært en helt annen i år. Det er riktig at Sit var for 

sen til fristen i år og vi skal se på dette til neste år.  

• Dette ble også sagt i fjor, så det er viktig at man får på plass.  

• Jeg er helt enig med de andre som har uttalt seg. Sit kafe er den største 

kantinedriveren i Trondheim. Kantinematen er helt middelmådig, og budsjettet som 

legges fram reflekterer ikke det tilbudet. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke tilbudet er 

bedre, situasjonen nå er for dårlig og Sit har en lang vei å gå. Det er en overskrift som 

sier det samme og jeg kan ikke forstå hva de mener under noen av punktene. Det 

står at det er et mål å ha god mat på fredager men om det er ett sted jeg ikke vil 

være så er det på campus på fredager. Det er mange andre ting som burde sees på 

før dette. Mye svada. 
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• Fagskolen har ikke noe stor kantine. Vi har lite utvalg, det går fort tomt. Dette burde 

sees på.  

• Det er kommentarer om at kantinen i gjøvik er bedre enn hangaren. Burde kanskje 

lage en strategi på hvordan man prioriterer kantinene.  

 

Innstilling 

Velferdstinget mener det er lagt fram gode prioriteringer for budsjettet til Sit kafe som 
samsvarer godt med Sits strategi og Velferdstingets politikk på området. VT synes det er 
kritikkverdig at man ikke har fått tilsendt et faktisk budsjett med nøkkeltall som man kunne 
kommentere på. 

 

Endringsforslag 

Endringsforslag v Hanna Hjelmeland, (til innstilling) 

Endre fra: 

Velferdstinget mener det er lagt fram gode prioriteringer for budsjettet til Sit kafe som 

samsvarer godt med Sits strategi og Velferdstingets politikk på området. VT synes 

det er kritikkverdig at man ikke har fått tilsendt et faktisk budsjett med nøkkeltall som man 
kunne kommentere på. 

Endre til:  

Velferdstinget mener det er lagt fram gode prioriteringer for budsjettet til Sit kafe som 
samsvarer godt med Sits strategi og Velferdstingets politikk på området. Likevel oppfattes 
enkelte prioriteringer som mindre hensiktsmessige. Utvidelse av åpningstid for å servere pizza 
og burger er ikke et behov VT-representantene kjenner seg igjen i. Dette tilbudet er allerede 
tilstede enkelte steder, og der det ikke er tilstede er behovet større for å senke prisene og 
gjøre det eksisterende tilbudet bedre, enn å introdusere et slikt nytt konsept.  

 

VT synes det er kritikkverdig at man ikke har fått tilsendt et faktisk budsjett med nøkkeltall 

som man kunne kommentere på. VT er også enkelte steder kritisk til måten budsjettet er 

formulert på. Budsjettet inneholder flere steder ord med vag eller liten betydning, som 

“matfilosofi” og “miljøviktigheter”, som ikke spesifiseres videre. Disse ordene betyr lite, men 

gjør at det er vanskeligere for VT-representantene å forstå budsjettet. Sit er en stor og 

kompleks organisasjon og når VT-representantene har så mye å lese er det viktig at budsjettet 
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presenteres på en forståelig måte. Dersom VT ikke kan forstå hva som i budsjettet mister vi 

oversikt og dermed også vår funksjon til å kvalifisert kommentere på budsjettene. 

 

Votering: Vedtatt 

Votering med eventuelle endringer: Vedtatt 

 

 

VT-sak 45/20 Budsjett Sit idrett 

Michael presenterer saken 

 

Åpner for spørsmål 

 

Åpner for diskusjon 

• Tilbakemelding til Sit, det er vanskelig for VT å gi tilbakemeldinger. Forkortelser som 

KTI, MTI og KPI er ikke forkortelser vi kjenner til og kunne heller ikke finne ut av det 

ved å google dem. 

• KTI – kundetrivselsindeks, Medarbeidertilfredshet og  

• Legger merke til at det ikke er nevnt noe utviklingsprosjekter i andre byer. Håper at 

vi skal se noe i 2021 om idrettsutvikling i Gjøvik og Ålesund.  

 

Innstilling 

Velferdstinget mener det er lagt fram gode prioriteringer for budsjettet til Sit Idrett 
som samsvarer godt med Sits strategi og Velferdstingets politikk på området. VT 
synes det er kritikkverdig at man ikke har fått tilsendt et faktisk budsjett med 
nøkkeltall som man kunne kommentere på. 

 

Endringsforslag 
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Votering med eventuelle endringer: Entemmig vedtatt 

 

VT-sak 46/20 Budsjett Sit Bolig 

 

Simen presenterer saken 

 

Åpner for spørsmål 

 

Åpner for diskusjon 

• Ønsker at vi oppfordrer til at studentene som bor hos Sit skal vite om hvor mye 

differanse det er blitt i år.  

• Det er satt et estimat på strømpris som bare er et estimat og kan derfor være uriktig. 

• Det står ikke noe om redaksjonell fullmakt så det kan noen eventuelt gjøre noe med. 

• Det sendes inn et nytt forslag som skal være tydeligere i sin intensjon. 

 

Innstilling 

Velferdstinget setter pris på et godt og ryddig budsjettfremlegg fra Sit Bolig. 

 

Den generelle husleieøkningen bør ikke overstige 1%, for å styrke Sit sin rolle som 
prisregulerende aktør. 

 

Velferdstinget stiller seg positive til at Sit skal se på ulike modeller for å sikre en mest 
mulig riktig og forutsigbar energikostnad for studentene og studentorganisasjoner i 
deres bygg. Arbeidsutvalget og Boligrådet bør involveres i arbeidet med å se på ulike 
modeller for dette. 

 

Det er viktig at Sit fortsetter det strategiske arbeidet med å styrke Sit Bolig sine 
velferdstilbud og tjenester. 
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Endringsforslag 

 

Tilleggsforslag v Petter 

Legge til på slutten av linje 83:  

"Velferdstinget anmoder Sit Bolig å redegjøre for beboerne sine om at det har blitt fakturert 
for mye strøm og å tilbakebetale det beløpet som overskridet den faktiske kostnaden." 

 

Votering: Vedtatt 

Votering med eventuelle endringer: Enstemmig vedtatt 

 

 

VT-sak 47/20 Budsjett Velferdstinget 

 

Kenneth presenterer saken 

 

Åpner for spørsmål 

• NTNU skal kunne tilby en printer. Er det en mulighet å bake inn printer i Sit? 

• Vi vet ikke om det er en mulighet, men vi skal se på det. 

• Det er en tanke å kunne gi ut et gavekort eller noe god mat for å gjøre VT møtene mer 

hyggelige?  

• Viktig at om man øker en post må man si hvor pengene skal komme fra. 

 

Åpner for diskusjon 

• Endringsforslaget er sendt inn på sakspapiret og ikke på innstillingen.  

• Under posten til kjellerne så er det utydelig hvor mye penger som går til hver.  

• Den posten går bare til Kjellerne på Moholt og ikke til andre. Dette er en økonomisk 

avtale som de har inngått sammen med VT. 
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Innstilling 

Velferdstinget vedtar budsjettet med de endringer som kommer frem på møtet.  
 

Ved eventuelle endringer i budsjettet justerer AU endringen med posten 77040 
Bevilgninger i hht. Vedtak i VT, slik at det er en balanse i utgifter og inntekter internt i 
VT sitt budsjett.  
 

Velferdstinget gir AU fullmakt til å justere budsjettet på de postene som omhandler 
de økonomiske avtalene som skal tas opp i samme møte, slik at de samsvarer med 
Velferdstingets vedtak. 
 

Velferdstinget gir AU redaksjonell fullmakt. 

 

Endringsforslag 

 

Endringsforslag v Kenneth  

Endre post 59100 Sosiale aktiviteter under Trondheim fra 44000 til 70000 NOK 

Votering: Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag v Nina: 
Endre post 73220 møteutgifter fra 30.000kr til 35.000kr 

Votering: Enstemmig vedtatt 

 

 

Endringsforslag v Irmelin, endre linje 134  

fra "Nettside utvikling (66534) er redusert til 50 000 kr fra 100 000 kr"  

Til "Nettside utvikling (66534) er redusert fra 100 000 kr til 50 000 kr" 

Votering: Kan ikke realitetsbehandles. 

 

 

Votering med eventuelle endringer: Enstemmig vedtatt 
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VT-sak 48/20 Revidering av økonomisk avtale med ÅSS 

Simen presenterer saken 

 

Åpner for spørsmål 

•  

Åpner for diskusjon 

• Det ser veldig bra ut! 

 

Innstilling 

 

Velferdstinget vedtar «økonomisk avtale ÅSS 2021». 

Velferdstinget oppfordrer ÅSS til å eksponere Velferdstinget fysisk der det er mulig, 
samt i sine sosiale medier. 

 

Endringsforslag 

 

Votering over innstillingen med eventuelle endringer: Enstemmig vedtatt 

 

Pause: 19:14 

Tilbake 19:45 

 

 

VT-sak 49/20 Revidering av økonomisk avtale med Huset 
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Michael presenterer saken 

 

Åpner for spørsmål 

• Studentenes Hus Gjøvik er den studentenes del – merkevaren utad er Huset. 

Åpner for diskusjon 

• Jeg støtter AUs innstilling i denne saken her. Vi som har innsikt i dette har full 

forståelse for at det trengs mer tid til å utrede denne avtalen. Støtter innstillingen 

fullt ut.  

 

Innstilling 

Velferdstinget vedtar å utsette revidering av økonomisk avtale med Huset i Gjøvik til 
våren 2021. 

 

Endringsforslag 

 

Votering over innstillingen med eventuelle endringer: Enstemmig vedtatt 

 

 

VT-sak 50/20 Revidering av økonomisk avtale med Studenterhytta 

 

Michael presenterer saken 

 

Åpner for spørsmål 

• Vi vedtok et budsjett hvor det står 600 000 er lagt til Studenterhytta. Hvorfor er det 

differanse fra det budsjettet til forslaget som er lagt i bordet nå? 
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• Det er fordi det var et estimat hvor man ikke hadde gjort de nødvendige befaringene. 

Nå vet de hvor mye du trenger, og NTNUI sitt styre gir også penger som gjør at de 

trenger mindre. Da det er en del kostander som ikke er inkludert på grunn av at det 

trengs et videre arbeid for å kunne gjøre utbedringer. 

• Man måtte ta utgangspunktet i den økonomiske avtalen som lå i bordet, og det den 

reduseres med skal flyttes til en annen post.  

Åpner for diskusjon 

• Denne avtalen baserer seg på spesifikke kostnader, de andre økonomiske avtalene 

våre er mer generelle. Hvorfor behandler vi disse på en annen måte enn de andre 

avtalene vi har? 

• Den forskjellen er at de andre avtalene går til drift, mens denne avtalen går til 

utbedringer spesifikt.  

• Er det meningen at dette er en årlig avtale? Men det argumenteres for at det er en 

engangsstøtte.  

• Denne avtalen skal kunne ta for seg utbedringer på hytten, som er veldig gammel. Det 

er et langtidsprosjekt hvor det er behov for omfattende arbeid, men man vet ikke 

enda. Dette er da en transportetappe.  

• Oppfordres til at folk kan si om de er enige eller uenige. 

 

Innstilling 

Velferdstinget vedtar avtalen og alle endringer som måtte forekomme under møtet. 
Velferdstinget oppfordrer Studenterhytta til å eksponere Velferdstinget fysisk der det 
er mulig, samt i sine sosiale medier. 

 

Endringsforslag 

 

Votering over innstillingen med eventuelle endringer: Enstemmig vedtatt 

 

VT-sak 51/20 Reguleringsfond Samfundet 

 

Kenneth presenterer saken 
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Åpner for spørsmål 

• I AUs innstilling står det 160, står det at det utbetales når det er behov for dette. Hva 

betyr det? 

• Det betyr på samme måte som Sit har gjort med øremerking. Når utgiftene begynner 

å komme så skal de utbetales.  

• Sånn jeg forstår det så kommer det i tillegg til de andre pengene vi vedtok og komme 

på 35 millioner. 

• Denne saken er ikke bundet i at om KD må godkjenne denne prosessen.  

 

Åpner for diskusjon 

• Per nå har NTNU gitt 30 millioner, om studentene gir 35 millioner så burde NTNU gi 

minst fem millioner mer. Og om dette fortsetter så har dere vært med på å finansiere 

hele bygget. 

• Dette er restmidler og står bare på konto. Nybygg er det beste og enkleste å velge å 

bruke studentenes penger på. 

• Dette er en engangsutgift til en organisasjon som til vanlig er selvdrevet. Dette sender 

et godt signal til andre aktører. Stiller meg bak dette.  

• KD kan velge å ikke godkjenne økningene i semesteravgiften, men disse pengene 

som kan vedtas skjer med en gang og er ikke bundet til en avgjørelse av KD. Er det en 

mulighet å kunne vedta dette for å være førevar  

• Det er forskjell på å få penger nå og penger man får i framtiden. For å sikre soliditeten 

i prosjektet så er det viktigere med pengene man sitter med i byggestart for å være 

mer robuste. 

• Hvis vi kan gi 35 så kan vi påvirke KD og det gir et tydelig signal om hva studentene vil.  

• Fem millioner er fem millioner i dag, mens de millionene fram i tid er kanskje ikke verdt 

det samme. 

• Måten dette gjøres på er at VT kan ikke ta denne avgjørelsen selv, den må godkjennes 

i Sit Styret. Denne saken blir ikke vedtatt i februar/mars ish.  

• Er det ikke slik at VT har utøvende makt over reguleringsfondet 

• Jo, men Sit styret må godkjenne det. Om det hadde vært en veldig dum avgjørelse så 

kunne de diskutert det. 

• Om ikke Sit styret godkjenner den så sendes den tilbake til VT. 

• 100% for dette forslaget. Vi vedtok 30 mill til Samfundet og det viser hvor mye vi bryr 

oss. Og har vi mulighet til å gi så burde vi det. Dette kan gagne studenter i flere 

hundre år.  
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Innstilling 

Velferdstinget vedtar å øremerke 5 millioner kroner fra reguleringsfondet til 
Studentersamfundets nybygg, og at disse utbetales når det er behov for dette. 
 

Velferdstinget krever også at NTNU skal gi mer penger til nybygg, og at de skal ha i 
bakhodet hvor mye Samfundet har å si for 37 000 av NTNU sine studenter.  
 

Velferdstingets leder skal sammen med leder for Samfundet skrive en pressemelding 
som skal ha som formål å sette politisk press på de andre aktørene som kan bidra til 
fullfinansiering av Studentersamfundets nybygg. 

 

 

Arbeidsutvalget får mandat til å utforme en avtale mellom Velferdstinget og 
Studentersamfundet som viser tydelig at midlene er øremerket nybygg Samfundet. 
Avtalen skal signeres av leder av Velferdstinget og leder av Studentersamfundet før 
en utbetaling kan gjennomføres. 

 

Endringsforslag 

 

Votering over innstillingen med eventuelle endringer: Enstemmig vedtatt 

 

 

VT-sak 52/20 Revidering av Strategi for Sit 2025 

 

Simen presenterer saken 

 

Åpner for spørsmål 

•  

Åpner for diskusjon 

• Vanskelig å kommentere på denne. Den er veldig lang. Den ser bra ut men stusser over 

at den skyter veldig av seg selv. Har et spesielt et spørsmål relatert til sykefravær. Sit 

har hatt et stort sykefravær og det er ikke nevnt i strategien. Det er veldig betenkelig. 
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Jeg vil gjerne be om en oppklaring fra Audhild om det. Den er 400% høyere enn i ÅS. 

Det nevnes ikke i strategien i det hele tatt.  

• Ser ikke problemet med å be Sit om å ha noe begrensninger er mulig å gjøre. Vi i AU 

kan ta med oss dette inn i arbeidet rundt dette.  

• Det er sånn at et strategi skal ligge på et overordnet mål. Det er en vurdering om 

hvor detaljert man skal gå inn i. vi har berørt sykefravær lit i denne startegien. Vi har 

gjort det internt men ikke her. Det er er godt innspill vi skal ta med oss videre inn i 

arbeidet. Det å ha organisasjonsutvikling i strategien kan være bra. En del av 

forklaringen i sykefravær kan knyttes til alder og lignende.  

• Veldig bra at du tar det med deg. Når det ikke står noe info her som går imot det jeg 

har fått informasjon om tidligere som da var at det går helt feil vei her, da må man 

anta at det ikke går så bra. 

• Det har vært høyt i ulike området. Det er ikke skyhøyt men trenden går mer in riktig 

retning innenfor noen områder.  

 

Innstilling 

Velferdstinget er positive til de foreslåtte revideringene i Strategi for Sit 2025. Det er 
viktig at Sit tar samfunnssituasjonen på alvor og er fremtidsrettede i sitt strategiske 
arbeid.  

 

Velferdstinget ser det som særdeles viktig at Sit arbeider strategisk med å utvikle 
sine tjenesteområder på bakgrunn av Covid-19, spesielt kantine- og 
cateringvirksomheten, for å sikre at disse er økonomisk bærekraftige i fremtiden. Sit 
sine tilbud skal være attraktivt priset, men lav pris skal ikke gå på bekostning av 
kvalitet. 

 

Velferdstinget er positive til endringene som er foreslått etter direktør for strategi og 
kommunikasjon sin språkvask av strategien. Å endre fra utdanningsinstitusjon, 
studiested, universitet og høgskoler og navn på disse til «lærersted» gjennomgående 
i strategien bidrar til å likestille alle lærerstedene, samtidig som det bryter ned et 
skille mellom disse i strategien. Velferdstinget vil derimot oppfordre Sit til å inkludere 
slike endringer i forslag til reviderte dokumenteter i fremtiden, da en slik endring vil 
legge til rette for en bedre saksbehandling.  

 

Velferdstinget ønsker at punktlisten over lærersteder i kapittel 3.1.3 Lærersteder 
videreføres, men at styret vedtar at den automatisk oppdateres når et nytt lærersted 
blir tilknyttet Sit. Listen bør skrives i alfabetisk rekkefølge, med unntak av punktet om 
ansatte ved lærerstedene, som kan stå nederst på listen. 
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Endringsforslag 

 

Votering over innstillingen med eventuelle endringer: Vedtatt 

 

VT-sak 53/20 Tildelingsreglement for Sit bolig 

 

Kristian presenterer saken 

Michael presenterer dissensen 

 

Åpner for spørsmål 

• Det var ønskelig fra regjeringen at man skulle fjerne aldersdiskriminering, hvordan 

har dere forholdt dere til det? 

• Ut fra det arbeidet Sit gjorde var det ikke i strid med likestillingsloven. Loven gir visse 

unntak til visse ting. Og det var ikke prøvd i retten før.  

• Hva betyr det å behandle noen særskilt uten å gi dem prioritert? 

• Det betyr at man for tilpasninger i forhold til sin situasjon. Man kan be om å få 

tilpasninger, men ikke prioritert over andre. Det kommer ann på tilgjengeligheten. 

• Du kan positivt diskriminere mindretallet. Men i denne situasjonen er det 

mindretallet som blir diskriminert, ved at det er de eldre som er i mindretall og også 

nedprioritert.  

• Man må også se dette er i samsvar med samskipnadsloven. 

• Hvorfor er søknadsfristen borte? Er det nå løpende frist? 

•  

Åpner for diskusjon 

• Det er ikke funnet et godt nok system for å kunne ivareta de som er 

førstagangsstudenter. Så derfor har vi sendt inn dissens.  

• Det er vår jobb å kunne finne en løsning på dette, og det er problematisk å bare si at 

vi ikke kan finne denne løsningen. 

• Jeg kommer til å støtte innstillingen per nå. Jeg vil ikke at VT skal stå i fare for å 

diskriminere og derfor går bort fra alder. Støtter Kenneth i at man burde kunne finne 

en løsning. Man burde kunne trykke på en knapp som sier om man har vært student 
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før eller ikke uten å dokumentere det da det står om opplysningene ikke stemmer så 

sies avtalen opp.  

• Det er det at man ikke kan finne en løsning på denne problemstillingen og det er ikke 

et system for å gjennomføre dette. Tannhelserefusjonen diskriminerer per dags dato 

om man tar den tilnærmingen.  

• Hvordan skal man gjøre løpende vurderinger uten en frist. Det er frist som ikke 

samsvarer med om man vet om man kommer inn. Fristen var i mai før. Hvordan skal 

prosessen bli bedre ved å fjerne fristen.  

• Vanskelig å kunne bestemme seg i denne saken. Det å kunne ha et system, som 

simen sier, er viktig. Om man er yngre har man mindre erfaring og mindre nettverk 

som ofte gjør det vanskeligere å flytte til et nytt sted. 

• Det er et ønske om at de yngste skal bli prioritert, det vil AU også, men ikke kun på 

grunn av de som begynte på universitetet med en gang. Om man har valgt å ta et 

friår el. Og kan ha like dårlige forutsetninger som de som flytter rett fra 

videregående. Så derfor er det viktig å prioritere de som er ny.  

• Om man flytter fra en annen by så er man også i en vanskelig situasjon, så det er 

veldig mange elementer her.  

• De absolutt yngste er 95% av søkere og alle får tilbud.  

• Oppfordrer til at folk ytrer hvor de står. 

• Jeg står på dissensens side, det er den formuleringen som er mest riktig. Over 95% av 

de som får tilbud er av de aller yngste, er det da behov for at dette skal presiseres i 

dette reglementet? 

• Søkerens opplysningsplikt – det er en tillitt til studentene og man skal oppgi riktig 

informasjon. Derfor kan man oppgi om man har studert før eller ikke. 

• Er det slik at disse 95% blir prioritert? 

• Slik det er nå så får alle som søker tilbud om bolig.  

• Enig med at de yngste søkerne burde bli prioritert. De som er eldre har med sosial 

erfaring enn de fra videregående, men begge parter burde se ann i situasjonen.  

• Vil si meg uenig i at de yngre er de som har det vanskeligere. De som er eldre har 

også utfordringer med å finne leiligheter og det å flytte til et nytt sted er vanskelig.  

• Jeg ser meg enig i at det kan være utfordrende uansett. 

• De som går påbygg, det er folk som tar lengre vgs og de kommer også “rett til 

universitetet” så derfor synes jeg at det er hensiktsmessig å beholde AUs innstilling. 

På den måten kan vi ivareta de også. 

• Jeg begynte å studere når jeg var 32. Jeg fikk plutselig en stor inntektsreduksjon. Det 

er ikke så interessant for en eldre student å flytte inn på det private markedet i et 

kollektiv med flere personer. Det er dyrere å bo alene på det private markedet og 

samskipnaden kan sørge for at de kan få et godt tilbud. 

• Om man tar språkstudier så havner man også bak i køen om alder skal prioriteres. 
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• Vi vil ha en utredning før det skal politiseres. Synes det er forhastet å ta en sånn 

avgjørelse som kanskje ikke har lemel i virkeligheten.  

• Om jeg forstår deg riktig så vil du utsette saken for å ha bedre utredning? 

• Det er et alternativ. Dissensen ble utformet i hu og hast og derfor ikke kunne se over 

andre alternativer. 

• Jeg lurer på førstegangsstudenter fanger opp førstegangsstudenter også. Om det står 

på om dette går an å gjennomføre så vil jeg sende denne tilbake. 

• Om man har studert i Bergen og flytter til et annet sted vil jo bli nedprioritert.  

• Skal vi ta inn over oss livslang læring hvor man ønsker fasiliteter som kan 

tilrettelegge for dette. Nå merker jeg at debatten handler om tildelingen er mulig å 

gjennomføre eller ikke. Kommer til å sende endringsforslag på dette. 

• Førstegangsstudenter i Trondheim burde bli prioritert fordi det å flytte til en ny by i 

seg selv er utfordrende.  

 

Innstilling 

Velferdstinget vedtar forslag B til tildelingsreglementet med de endringer som 
kommer under møtet.  

Velferdstinget gir AU redaksjonell fullmakt 

 

Endringsforslag 

 

Endringsforslag v Simen, 

Endre fra: 

Velferdstinget vedtar forslag B til tildelingsreglementet med de endringer som kommer under 
møtet.  

Velferdstinget gir AU redaksjonell fullmakt. 

Endre til: 

Velferdstinget vedtar å utsette saken til neste semester. 

Arbeidsutvalget skal, sammen med Sit Bolig, se på mulige systemer for å prioritere 
førstegangsstudenter ved tildelinger av boliger hos Sit. 

Votering: Vedtatt 
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Dissens ved Michael Li Stene og Simen Tjølsen Oftedahl  

  

Endre § 3-3 i Vedlegg 22 - Forslag B til tildelingsreglement  
fra:  

"3.3. Studenter som er førstegangsstudent"  

Fotnote – Førstegangsstudenter – Studenter som starter på et nytt studie, som ikke har vært 
studenter tidligere  

Til:  

"3.3.Yngste søkere prioritert etter fødselsår"  

 Prøvevotering: 3 for, 8 mot og 4 avholdende.  

 

 

Tilleggsforslag v Ferdinand: 

Legge til et prioriteringspunkt 3.4 i paragref 3. (nåværende 3.4 blir 3.5): 

3.4: Yngste søkere prioritert etter fødselsår 

Votering: Falt 

  

 

 

Endringsforslag v Ferdind, 3.3 i paragraf 3 fra 

Fra 

" . Studenter som er førstegangsstudenter" 

til 

" Studenter som er førstegangsstudenter i Trondheim, Gjøvik eller Ålesund"  

Votering: Falt 
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Tilleggsforslag v Svein Erik: 

Det legges til igjen i både A og B: 

Søknadsfrist er 20.juni for høsten. 

Votering: Falt 

 

 

 

Votering over innstillingen med eventuelle endringer: Vedtatt 

 

Referatsaker 

Kommentar fra Kus – oversikt over hvem som har fått bevilget penger. 
Orientering angående saker/arbeid KK 
Orientering fra eventuelle observatører fra eierorgan 
- BISO orienterer 
- DMMH orienterer 
- STi orienterer 
- Fotofagskolen orienterer 
Orientering angående saker/arbeid styreleder Sit 
Godkjenning av referat fra VT-møte 27.10.20  

 

Eventuelt 

• AU orienterer om at de har begynt å se på rådene.  

• Hvordan skal referatene se ut og skal man ha protokoll eller referat?  

• Tatt bilder under stream 

Votering om av eller på stream: Stream skal av. 

Møteevaluering 

• Hyggelig med mat!* 

• Skryt til ordstyringen!! Gøy med penger til Samfundet! Gjerne vært i virkeligheten. 

• Til tider har det virket som alle har vært for, men ved votering har det kommet fram 
at ikke alle var det. Så gjerne si ifra om man er mot før votering. 

• Noen ganger i sirkler og litt mye innen samme ting.  

• God tidsstyring. Men bedre med kortere presentasjonen. Informasjonen hadde blitt 
presentert i sakspapirene. Veldig gode sakspapirer. Mye jobb for AU som har jobbet 
hardt for å få det til.  

• Veldig godt digitalt møte. Godt organisert. 

http://www.velferdstinget.no/


 

_________________________________________________________________________________ 

 

Velferdstinget 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: “Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf:.73 59 74 75 

www.velferdstinget.no 

• Bredt representert med mange ulike utdanningsinstitusjoner – men alle var for 
støtte til Samfundet! Det er en indikator på at om Gjøvik og Ålesund kommer med 
noen forespørsler kanskje de får det også. 

• Burde debatteres mer om å gi 35 millioner. Spesielt ytre om man er for eller mot. 
Burde ikke legge opp til at AU skal referere når de sender det på forhånd.  

• Huske at studentene har gitt 56 millioner til sammen. Det er eksamensperiode og det 
er så mange som har brukt mye tid på dette. Imponerende.  

• AU tok litt mye plass under diskusjonen.  

• Bra jobbet av bisitter Ingeborg.  

• Møtet kom ganske langt inn i eksamensperioden. Bra teknisk team. Dere har vært 
flinke med tid. Ser at tildelingsreglementet tok lengre tid og det kan være fordi AU 
sitt møte var også knapt.  

• Fått til veldig mye dette semesteret! Stor takk til Åste!  

 

 

 

Vedtak 

VT-sak 43/20 Budsjett Sit Velferd 2021 

 
Velferdstinget vedtar budsjettet for Sit Velferd 2021 med følgende endringer: 
- Semesteravgiften øker med 12 kroner fra 580 kroner til 592 kroner.  
- Refusjon tannhelsetjeneste reduseres fra 5 MNOK til 4 MNOK. 
- Drift av VT+økonomiske avtaler økes med 2 MNOK, til totalt 9 552 000 kroner. 
- Resultatet endres fra 563 000 kroner til 63 000 kroner.  
Økningen på 2 MNOK til drift av VT+økonomiske avtaler skal settes inn på budsjettpost 77037 
Studentersamfundet, og øremerkes til finansiering av nybygg. Den økonomiske støtten til 
nybygg på Studentersamfundet skal videreføres til et nybygg er realisert, med mindre 
Velferdstinget vedtar noe annet. 
Velferdstinget har blitt informert om at en økning av semesteravgiften ikke kan innføres før 
tidligst høsten 2021 og vedtar å flytte 500 000 fra resultatet til VT+økonomiske avtaler. Denne 
endringen gjøres for å finansiere den økonomiske støtten til nybygg på Studentersamfundet 
våren 2021, og settes på budsjettpost “77037 Studentersamfundet”. 
Det settes et makstak på den økonomiske støtten til nybygg på Studentersamfundet gjennom 
denne budsjettposten på totalt30 MNOK, over 15 år. 
Hvis kunnskapsdepartementet mot formodning ikke godtar økningen av semesteravgiften, så 
reduseres “Drift av VT+økonomiske avtaler” med 1 MNOK tilbake til 8 552 000 kroner, og post 
“77037 Studentersamfundet” tilbake til 1 MNOK 
 

 

VT-sak 44/20 Budsjett Sit Kafe 
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Velferdstinget mener det er lagt fram gode prioriteringer for budsjettet til Sit kafe som 
samsvarer godt med Sits strategi og Velferdstingets politikk på området. Likevel oppfattes 
enkelte prioriteringer som mindre hensiktsmessige. Utvidelse av åpningstid for å servere pizza 
og burger er ikke et behov VT-representantene kjenner seg igjen i. Dette tilbudet er allerede 
tilstede enkelte steder, og der det ikke er tilstede er behovet større for å senke prisene og 
gjøre det eksisterende tilbudet bedre, enn å introdusere et slikt nytt konsept.  
 

VT synes det er kritikkverdig at man ikke har fått tilsendt et faktisk budsjett med nøkkeltall 

som man kunne kommentere på. VT er også enkelte steder kritisk til måten budsjettet er 

formulert på. Budsjettet inneholder flere steder ord med vag eller liten betydning, som 

“matfilosofi” og “miljøviktigheter”, som ikke spesifiseres videre. Disse ordene betyr lite, men 

gjør at det er vanskeligere for VT-representantene å forstå budsjettet. Sit er en stor og 

kompleks organisasjon og når VT-representantene har så mye å lese er det viktig at budsjettet 

presenteres på en forståelig måte. Dersom VT ikke kan forstå hva som i budsjettet mister vi 

oversikt og dermed også vår funksjon til å kvalifisert kommentere på budsjettene. 

 

 

VT-sak 45/20 Budsjett Sit idrett 

 

Velferdstinget mener det er lagt fram gode prioriteringer for budsjettet til Sit Idrett 
som samsvarer godt med Sits strategi og Velferdstingets politikk på området. VT 
synes det er kritikkverdig at man ikke har fått tilsendt et faktisk budsjett med 
nøkkeltall som man kunne kommentere på. 
 

 
VT-sak 46/20 Budsjett Sit Bolig 

 

Velferdstinget setter pris på et godt og ryddig budsjettfremlegg fra Sit Bolig. 
 
Den generelle husleieøkningen bør ikke overstige 1%, for å styrke Sit sin rolle som 
prisregulerende aktør. 
 
Velferdstinget stiller seg positive til at Sit skal se på ulike modeller for å sikre en mest 
mulig riktig og forutsigbar energikostnad for studentene og studentorganisasjoner i 
deres bygg. Arbeidsutvalget og Boligrådet bør involveres i arbeidet med å se på ulike 
modeller for dette. 
 
Det er viktig at Sit fortsetter det strategiske arbeidet med å styrke Sit Bolig sine 
velferdstilbud og tjenester. Velferdstinget anmoder Sit Bolig å redegjøre for beboerne sine 
om at det har blitt fakturert for mye strøm og å tilbakebetale det beløpet som overskridet 
den faktiske kostnaden. 
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VT-sak 47/20 Budsjett Velferdstinget 

 

Velferdstinget vedtar budsjettet med de endringer som kommer frem på møtet.  
 

Ved eventuelle endringer i budsjettet justerer AU endringen med posten 77040 
Bevilgninger i hht. Vedtak i VT, slik at det er en balanse i utgifter og inntekter internt i 
VT sitt budsjett.  
 

Velferdstinget gir AU fullmakt til å justere budsjettet på de postene som omhandler 
de økonomiske avtalene som skal tas opp i samme møte, slik at de samsvarer med 
Velferdstingets vedtak. 
 
Velferdstinget gir AU redaksjonell fullmakt. 
 

VT-sak 48/20 Revidering av økonomisk avtale med ÅSS 

 

Velferdstinget vedtar «økonomisk avtale ÅSS 2021». 
Velferdstinget oppfordrer ÅSS til å eksponere Velferdstinget fysisk der det er mulig, 
samt i sine sosiale medier. 
 

 

VT-sak 49/20 Revidering av økonomisk avtale med Huset 
 

Velferdstinget vedtar å utsette revidering av økonomisk avtale med Huset i Gjøvik til 
våren 2021. 

 

 

VT-sak 50/20 Revidering av økonomisk avtale med Studenterhytta 

 

Velferdstinget vedtar avtalen og alle endringer som måtte forekomme under møtet. 
Velferdstinget oppfordrer Studenterhytta til å eksponere Velferdstinget fysisk der det 
er mulig, samt i sine sosiale medier. 

 

 

VT-sak 51/20 Reguleringsfond Samfundet 

 

Velferdstinget vedtar å øremerke 5 millioner kroner fra reguleringsfondet til 
Studentersamfundets nybygg, og at disse utbetales når det er behov for dette. 
 

Velferdstinget krever også at NTNU skal gi mer penger til nybygg, og at de skal ha i 
bakhodet hvor mye Samfundet har å si for 37 000 av NTNU sine studenter.  
 

Velferdstingets leder skal sammen med leder for Samfundet skrive en pressemelding 
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som skal ha som formål å sette politisk press på de andre aktørene som kan bidra til 
fullfinansiering av Studentersamfundets nybygg. 

 

 

Arbeidsutvalget får mandat til å utforme en avtale mellom Velferdstinget og 
Studentersamfundet som viser tydelig at midlene er øremerket nybygg Samfundet. 
Avtalen skal signeres av leder av Velferdstinget og leder av Studentersamfundet før 
en utbetaling kan gjennomføres. 

 

 

VT-sak 52/20 Revidering av Strategi for Sit 2025 

 

Velferdstinget er positive til de foreslåtte revideringene i Strategi for Sit 2025. Det er 
viktig at Sit tar samfunnssituasjonen på alvor og er fremtidsrettede i sitt strategiske 
arbeid.  

 

Velferdstinget ser det som særdeles viktig at Sit arbeider strategisk med å utvikle 
sine tjenesteområder på bakgrunn av Covid-19, spesielt kantine- og 
cateringvirksomheten, for å sikre at disse er økonomisk bærekraftige i fremtiden. Sit 
sine tilbud skal være attraktivt priset, men lav pris skal ikke gå på bekostning av 
kvalitet. 

 

Velferdstinget er positive til endringene som er foreslått etter direktør for strategi og 
kommunikasjon sin språkvask av strategien. Å endre fra utdanningsinstitusjon, 
studiested, universitet og høgskoler og navn på disse til «lærersted» gjennomgående 
i strategien bidrar til å likestille alle lærerstedene, samtidig som det bryter ned et 
skille mellom disse i strategien. Velferdstinget vil derimot oppfordre Sit til å inkludere 
slike endringer i forslag til reviderte dokumenteter i fremtiden, da en slik endring vil 
legge til rette for en bedre saksbehandling.  

 

Velferdstinget ønsker at punktlisten over lærersteder i kapittel 3.1.3 Lærersteder 
videreføres, men at styret vedtar at den automatisk oppdateres når et nytt lærersted 
blir tilknyttet Sit. Listen bør skrives i alfabetisk rekkefølge, med unntak av punktet om 
ansatte ved lærerstedene, som kan stå nederst på listen. 

 

VT-sak 53/20 Tildelingsreglement for Sit bolig 

 

Velferdstinget vedtar å utsette saken til neste semester. 
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Arbeidsutvalget skal, sammen med Sit Bolig, se på mulige systemer for å prioritere 

førstegangsstudenter ved tildelinger av boliger hos Sit. 

 

 
Kenneth Stange/s/                                                         Ida Ingebrigtsen/s/ 
Leder                                                                            Rådgiver 
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