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Støtte til nybygg Studentersamfundet 
 
Styret i Sit diskuterte støtte til nybygg Studentersamfundet i 2 ulike styresaker 21.12.2022 (B 43 
og B 44/ 2022). Styret vedtok å følge Velferdstingets anmodning om å bruke ytterligere 10 MNOK 
av semesteravgift til nybygget, og gjorde i styresak B43/2022 følgende vedtak: 
 

Styret vedtar at det brukes 2 MNOK hver av de kommende 5 år (2023-2027), til sammen 
10 MNOK av semesteravgift til finansiering av Studentersamfundet. Vedtaket gjøres i tråd 
med Velferdstingets vedtak 22. november 2022 i sak VT-sak 60/22.   
  
Styret ber administrasjonen lage en avtale med Studentersamfundet i tråd med dette 
vedtaket.  
 
I behandling a styresak B44/2022 diskuterte styret om man skal støtte nybygget med 
ytterligere midler fra Sit, og gjorde følgende vedtak: 
 
Styret ber om at Sit går i dialog med Studentersamfundet med tanke på et mulig kjøp av 
Klostergata 35, og ber Samfundet synliggjøre hvilke konsekvenser et eventuelt salg vil gi 
for den framtidige driften av Samfundet. 
 
Styret ber videre om at Samfundet synliggjør hvordan Sit kan få god profilering dersom 
man ønsker å bidra med økonomisk støtte. 
 
I tillegg ønsker styret at administrasjonen synliggjør hvor mye Sit bidrar med til 
studentkulturen. 
 
Styret ønsker at administrasjonen jobber videre langs disse sporene og kommer tilbake 
til styret på nytt. 

 
Vurdering 
Studentersamfundet sitt nybyggprosjekt er nå under oppføring. I sine oppdaterte kalkyler, er 
nybygget beregnet til 245 MNOK.   
 
Sit har med dette siste vedtaket bidratt til å finansiere nybygget med 65 MNOK. Dette tilsvarer 
26% av den totale investeringsrammen. Se vedlegg for øvrig finansiering. 
 
Administrasjonen la i styresak B44 / 2023 fram saken med en innstilling om ikke å støtte 
nybygget med ytterligere midler med bakgrunn i en samlet vurdering der hovedargumentene er 
at Sit allerede er en betydelig bidragsyter til nybygget, risikoen ved Sits drift og betydelige 
investeringsplaner de kommende årene.  
 
Administrasjonen har i etterkant av desembermøtet vært i dialog med leder av 
Studentersamfundet for å diskutere et mulig kjøp av Klostergata 35 og for å høre om 
mulighetene for profilering gjennom en avtale om eventuell ytterligere støtte. 
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Klostergata 35 
Studentersamfundet har ikke et ønske om å selge Klostergata 35, og ønsker heller ikke å utrede 
et slikt alternativ. I vedlagte notat fra Samfundet begrunner de dette slik: Klostergata 35 tjener 
som sikkerhet for Studentersamfundet økonomiske uavhengige stilling. Eiendommen vil kun bli 
solgt dersom Samfundets økonomiske uavhengighet er truet. 
 
Profileringsavtale 
Samfundet har lagt fram noen alternativer for hvordan Sit kan bli profilert med en mulig støtte. 
De ulike alternativene er beskrevet i vedlagte notat.  
 
Støtte til studentkultur og idrett 
Styret ba i forrige styresak om å synliggjøre hvor mye Sit støtter studentkulturen med. Vedlagte 
regneark viser en oversikt. 
 
Sit støtter studentkulturen med 13,6 millioner kroner årlig (basert på budsjett for 2023) gjennom 
enten semesteravgift eller andre midler direkte til studentkultur. I tillegg til disse midlene, så 
støtter Sit ulike former for studentkultur indirekte, gjennom for eksempel subsidiert eller gratis 
husleie. 
 
Sit har også noen «historiske» investeringer i Dødens dal på i overkant av 6 millioner, som i dag 
er avskrevet – men som fortsatt representerer en bruksverdi. 
 
Trondheimsmodellen for studentidrett er den største enkeltordningen, som støtter opp rundt 
studentkulturen. Økonomisk bidrar denne avtalen med ca. 6,8 millioner til studentidretten årlig. 
Modellen representerer en sterk idretts- og treningskultur, som har lange tradisjoner helt 
tilbake til 1910. NTNUI og Sit deler på å drive tilbudet til studentene. NTNUIs tilbud omfatter 60 
særidrettsaktiviteter. Sit driver et omfattende treningstilbud med blant annet gruppetrening, 
treningsveiledning, treningsstudiovirksomhet. Sit er samtidig en tilrettelegger for NTNUIs 
aktiviteter. Når NTNU-studentene betaler medlemskontingent til NTNUI, så får de muligheten til 
å få en rabattert brukerkontingent hos Sit Trening. Dette bidrar til at NTNUI får svært mange 
medlemmer, noe som har ført til at de er Norges største idrettslag.  
 
Disse midlene kommer i tillegg til eventuelt andre tilskudd, for eksempel gjennom økonomiske 
avtaler med VT eller tildelinger fra FØK. 
 
Fagskolene har per i dag ikke egne registrerte idrettslag.  
 
 
Saksbehandler: Audhild Kvam 
 
 

Tilrådning:  
Vedtaket utarbeides i møtet. 
 
 
Trondheim, 1. februar 2023 
 
 
Audhild Kvam 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Notat fra Studentersamfundet 
Vedlegg 2: Økonomisk støtte til studentkulturen 
Vedlegg 3: Styresak B44 / 2022 
 


