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Tilskuddsmidler til oppfølging etter ekspertgruppens rapport 
 
I statsbudsjettet er det i en tilleggsproposisjon fra Kunnskapsdepartementet bevilget totalt 10 
millioner for å følge opp anbefalingene fra ekspertgruppen. Disse midlene er fordelt mellom 
samskipnadene og for Sit utgjør dette 1 580 000 kroner. Midlene skal benyttes til sosiale 
lavterskeltilbud for studenter. 
 
Velferd ved Sit råd har prosjektledelsen for bruken av disse midlene. Det er nedsatt en 
tverrfaglig prosjektgruppe med representanter fra studentene, institusjonene og Sit. 
Prosjektgruppen definerer kriterier for tildeling og etablerer nettside hvor tiltak, aktiviteter og 
prosjekter kan søke. Samtidig har prosjektgruppen mandat til å styrke eksisterende tilbud, 
samt iverksette egne tiltak.  
Prosjektet skal rapportere på bruken av midlene foreløpig 15. april 2021 og endelig innen 10. 
mai 2022. 
 
 
Midler til studentsamskipnadene i Regjeringens krisepakke til studenter for lavterskel 
sosiale tiltak og arbeid med psykisk helse 
 
Regjeringen foreslår å bruke nærmere 1,1 milliard kroner i en studentpakke under den 
pågående pandemien https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-studentpakke-
kompensasjonsordning-nye-jobber-og-mer-oppfolging/id2830658/  
  
Av disse midlene er følgende øremerket disponering av Studentsamskipnadene: 
 

• 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud 
• 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud 
• 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse 

 
Av disse midlene antar vi at ca. 15 % skal disponeres av Sit.  
Vi forventer at tiltakspakken vedtas av Stortinget 23. februar og at vi deretter mottar 
tilskuddsbrev med føringer og kriterier for disponeringen. Til orientering har allerede 
Samskipnadsrådet fått gitt innspill om disse. 
 
I Sit jobber vi nå med å organisere dette som et eget større prosjekt, men i samarbeid og 
sammenheng, samt i forlengelsen av prosjektet som jobber med tiltak etter ekspertgruppens 
rapport. 
 

Saksbehandler: Gustav Østerberg Øverli 
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Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
 
 
Trondheim, 26. februar 2021 
 
 
Audhild Kvam 
 


