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Sponsorstøtte 
 
 
Bakgrunn 
 
Utdanningsinstitusjonene og Sit har felles mål om å gi våre studenter en innholdsrik og 
verdifull studietid. Studentene skal både tilegne seg ny kunnskap og oppleve studietiden 
som en minneverdig periode i livet. Vår omsorg skal gi studentene muligheter for vekst 
og utvikling, og mestring i sin utdanning. Vi har et sterkt ønske om at våre studenter 
skal trives og nyte studielivet. Utdanningsinstitusjonene og Sit har et felles ansvar for 
våre studenter både i studiehverdagen og fritiden. «Mens utdanningsinstitusjonene har 
det strategiske planansvaret for studentvelferd, har Sit det operative ansvaret. Sit har et 
selvstendig ansvar for egen strategisk utvikling og forvaltning av egne verdier og 
ressurser. Studentenes frivillige organisasjoner, mange med over 100 års tradisjon, 
spiller en viktig rolle i å skape aktivitet på campus, samtidig som de er en av de viktigste 
bidragsyterne til å gjøre studentlivet uforglemmelig. I 2018 gjorde Sit en kartlegging av 
de studentfrivillige organisasjonene i Trondheim. Med bakgrunn i dette ble det sendt ut 
en undersøkelse med hensikt i å kartlegge behovene for areal. Undersøkelsen dannet 
grunnlaget for rapporten «Studentfrivillighetenes arealbehov på campus». I etterkant av 
rapporten har man startet på en utvidet kartlegging, med tanke på å få en oversikt over 
hva og hvordan Sit støtter de ulike studentfrivillige organisasjonene. 
 
Sit støtter studentfrivillige organisasjoner på ulike måter. 

1. Økonomiske langsiktige avtaler 

2. Gaver, støtte, «redningspakker» 

3. Lån 

4. «Sponsorordning» 

5. Bruk av arealer, som Sit eier eller disponerer 

6. Rabattordninger 

7. Praktisk bistand 

8. Bruk og lån av utstyr 

 
På styremøtet i Sit 26.mai 2021 ble følgende vedtatt 
 

«Styret ber administrasjonen gjennomføre en utredning sammen med 
Velferdstinget av Sit sin støtte til studentfrivilligheten, og at man frem mot 
budsjettprosess høsten 2021 ser på totaliteten av, og behovet for, finansieringen 
og annen støtte av studentfrivilligheten gjennom Sit sine ulike støtteordninger og 
-funksjoner.» 

 
 
Prosessen 
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Sit og Velferdstinget satte høsten 2021 ned en gruppe med mål om å synliggjøre og 
revitalisere hvordan Sit og Velferdstinget støtter studentfrivillige organisasjoner. 
Velferdstinget og Sit organiserte arbeidet med å sette ned en styrings- og 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har hatt fire møter i løpet av høsten 2021, hvor en har 
diskutert mulige strukturelle endringer av støtteordningene.  
 
Arbeidsgruppen valgte i første omgang å fokusere på kriterier for økonomiske avtaler. 
De andre punktene nevnt over, er drøftet i både styrings- og arbeidsgruppen og en 
anbefaler at det jobbes videre med på et senere tidspunkt. 
 
I 2021 ble det tildelt ekstraordinære midler i fra Kunnskapsdepartementet for å støtte 
opp rundt sosiale tiltak for studentene. Sit opprettet blant annet et eget Trivselsfond, 
med mandat til å dele ut midler til sosiale tiltak i regi av studentforeninger. 
Trivselsfondet hadde i 2021 en ramme på 3 MNOK. Til sammen fikk de inn søknader på i 
overkant av 5 MNOK. 
 
Sit har et eget sponsorprogram, hvor det har vært satt av inntil 1,5 MNOK hvert år. Dette 
er en ordning som over flere år har kommet fra SiT Eierselskap AS sitt overskudd, hvor 
det årlig blir overført 1,5 MNOK i utbytte til Sit som er øremerket Sponsorprogram. I 2021 
ble sponsorprogrammet finansiert av de ekstraordinære midlene vi fikk fra 
Kunnskapsdepartementet.  
 
Sponsorordningen er delt, hvor det er to ulike søknadsfrister. Gjennomgang og 
saksbehandling av innkomne søknader gjøres i dag av Kulturstyret. I løpet av 
arbeidsprosessen ble det klarlagt at tildelingskriteriene for sponsorordningen hadde 
veldig mange ekskluderende regler. Tildelingsreglementet til Kulturstyret bestemmes 
av Velferdstinget. Høsten 2021 hadde Velferdstinget en egen sak angående nytt 
tildelingsreglement for Sit sponsorordninger (se vedlegg 2). Administrasjonen i Sit har 
deltatt i prosessen sammen med VT og støtter VT sitt forslag til «Retningslinjer for Sit 
sponsorprogram».  
 
I løpet av 2021 har Sit delt ut 4,5 MNOK til ulike lag og foreninger i form av økonomisk 
støtte. Dette er i sin helhet finansiert av de ekstraordinære KD-midlene. Behovet for 
støtte er utvilsomt stort, og fastsettelse av et fast årlig beløp kan være vanskelig. Dette 
på grunn av ulike behov fra år til år. Fastsettelse av størrelse på støttebeløp bør gjøres i 
den årlige budsjettprosessen, med innspill fra Velferdstinget. 
 
 
Saksbehandlere: Espen Munkvik og Lise B. Mjøsund 
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Tilrådning:  
Styret ser viktigheten av at sponsorordningen fortsetter, og at størrelsen på beløpet 
som gis i støtte fastsettes i årlig budsjettprosess etter innspill fra Velferdstinget. 
Styret ber administrasjonen om å implementere forslagene til nytt tildelingsreglement 
vedtatt av Velferdstinget. 
 
Styret ber administrasjonen arbeide videre med å utarbeide en enhetlig struktur for 
støtte til studentfrivillige organisasjoner. Herunder bruk av arealer Sit eier eller 
disponerer, praktisk bistand til studentforeninger, rabattordninger og bruk og lån av 
utstyr. 
 
 
 
Trondheim, 26. januar 2022 
 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
 
 
 

Vedlegg:  
Vedlegg 1: Oversikt over avtaler som finnes i dag 
Vedlegg 2: Retningslinjer for Sit Sponsorprogram – vedtatt av Velferdstinget 
 
  


