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Bakgrunn 
På Velferdstingets møte 11.05.21 ble følgende vedtak fattet: 
 

VT-sak 24/21 - Økning av Sits sponsormidler 
 
Velferdstinget vedtar at Sits sponsormidler skal økes fra 1 500 000 NOK til 
minimum 2 500 000 NOK og at dette skal være en permanent økning. 
Velferdstinget skal også i samarbeid med Sit gjøre en evaluering av 
sponsorprogrammet som helhet.  
 
Velferdstinget gir Arbeidsutvalget fullmakt til å skrive og legge frem, i samarbeid 
med administrasjonen en sak for Sit-styret som reflekterer rammene 
Velferdstinget har vedtatt. 

 
Vedlagt er notat fra Velferdstinget, med bakgrunn for saken og begrunnelse for 
vedtaket. 
 

Vurdering 
Administrasjonen i Sit vurderer at denne saken er en endring som vil påvirke Sits 
økonomi og overskudd. Ideelt sett burde denne saken ha vært spilt inn i forbindelse med 
VTs behandling av Sits budsjett i november 2020. I følge samarbeidsavtalen har VT 
likevel anledning til å fremme saker for Sit sitt styret gjennom året.  
 
Administrasjonen ønsker å fremheve at sponsorpotten ikke finansieres av 
semesteravgiften og at en eventuell økning vil ha en direkte resultateffekt på Sits 
økonomiske resultat. En økning av sponsorpotten vil med andre ord redusere et 
eventuelt overskudd (eller øke et underskudd). Sit har gjennom årene hatt fokus på å 
sette av eventuelle overskudd til framtidige investeringer.  
 
Administrasjonen stiller seg ikke negativ til Velferdstingets innstilling, men ønsker å se 
en eventuell økning i sammenheng med de andre støtteordningene som eksisterer.  
 
Sit støtter studentfrivilligheten på mange ulike måter, blant annet gjennom faste 
sponsoravtaler, sponsorpott, lån, gaver, utlån av areal, rabattordninger, praktisk 
bistand, og bruk og lån av utstyr. Disse ulike avtalene og ordningene har oppstått på 
bakgrunn av behov over tid, og er ikke samordnet eller organisert på en helhetlig måte. 
Det er behov for en samordning og konkretisering av Sit sine bidrag til studentfrivillige 
organisasjoner, som er oversiktelig og enklere å forholde seg til for både Sit og 
studentfrivilligheten. 
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I 2021 har Sit tildelt 500 000,-NOK ekstra til studentfrivilligheten. Dette er midler fra 
støtteordning fra KD, som kulturstyret fordelte i tillegg til den ordinære potten 
kulturstyret har til fordelingn innenfor vedtatt budsjett. På bakgrunn av dette vurderer vi 
det ikke som nødvendig å øke sponsorpotten i 2021.  
 
Administrasjonens forslag er derfor at man setter ned en arbeidsgruppe, som 
inkluderer Velferdstinget, til å sammenfatte all den ulike støtten vi gir til 
studentfrivilligheten, og som kan se på en mer helhetlig løsning for behovet som 
Velferdstinget har belyst. Vi ønsker at denne arbeidsgruppen kan vurdere hvordan vi 
løser våre støtteordninger på en måte som ivaretar intensjonen bak disse på en god 
måte. Dette arbeidet vil foregå opp mot budsjettprosess for 2022, slik at forslag til 
eventuelle endringer i våre støtteordninger kan bli ivaretatt i fremtidige års budsjett. 
 
Administrasjonen vurderer det dithen at dette ivaretar intensjonen i Velferdstinget 
vedtak, ved at Sit gjennom et grundigere arbeid kan skape en bedre og mer helhetlig 
ordning for støtte av studentfrivilligheten på sikt. 
 
 
 
Saksbehandlere: Espen Munkvik og Audhild Kvam 
 
 
 
Tilrådning:  
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. 
 
 
 
Trondheim, 26. mai 2021 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
 
Vedlegg: Notat fra Velferdstinget 
 


