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Vedtak i Velferdstinget om bruken av reguleringsfondet i Sit  
 
 
Bakgrunn 
I Velferdstingmøtet 10. mai ble det gjort vedtak om bruken av reguleringsfondet, som må opp til 
styret i Sit for endelig beslutning. Dette gjelder VT-sak 30/22 – Støtte Sundebygget og VT-sak 
28/22 – Huset Gjøvik.  
 
 
VT-sak 28/22 Støtte til oppgraderingsbehov ved Studentenes hus Gjøvik 
Det er behov for oppgradering av gammel scene på huset på Gjøvik og Velferdstinget ønsker å 
prioritere deler av reguleringsfondet til finansiering av dette. Totalt er det snakk om kr 750 991,- 
til investeringer for oppgradering av ny scene, som skal dekkes av reguleringsfond for 
semesteravgift.  

 
 
 
VT-sak 30/22 Støtte Sundebygget 
Til høsten åpner Sundebygget i Ålesund, hvor studenthuset Banken skal få disponere kjelleren. 
Det er behov for en del investeringer, som må avskrives over flere år. Dette medfører at det vil 
være krevende å få en økonomisk forsvarlig drift med de økte investeringskostnadene knyttet til 
studenthuset. Velferdstinget ønsker å bidra med økonomisk støtte for å redusere underskuddet i 
driften. Derfor ønsker de å vedta å støtte disse investeringene med en engangssum på kr 
2 500 000,-, som bør tas av reguleringsfond for semesteravgift.  
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Vurdering: 
Administrasjonen vurderer at disponeringen av reguleringsfond for semesteravgift er en 
fornuftig plassering av midler, hvor det nå prioriteres å oppgradere studenthusene i både Gjøvik 
og Ålesund. Pr 01.01.2022 har reguleringsfond for semesteravgift  en saldo på kr 7 898 000. Etter 
disponeringen vil det stå igjen kr 4 647 000.  
 
 
Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund 
 

 
Tilrådning:  
Styret i Sit godkjenner vedtaket som ble gjort i Velferdstinget 10. mai 2022 om bruken av 
reguleringsfondet for semesteravgift for 2022.  
 
 
Trondheim, 01.06.22 
 
 
Audhild Kvam 
 
 

Vedlegg 
Vedtak fra VT møtet 10. mai 2022 

 
 
 
 
 


