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Tilskudd Nybygg Samfundet 
 
 
Styret i Sit har tidligere vedtatt å bidra med finansiering av nybygg Samfundet. Det første 
vedtaket ble gjennomført i styremøtet i mars 2019, hvor det ble besluttet at Sit skal bidra med 
finansiering av nybygg Samfundet med inntil 20 MNOK. I tillegg vedtok Velferdstinget i november 
2020 å bruke 5 MNOK av reguleringsfond for semesteravgift til finansiering av nybygg 
Samfundet. I tillegg ønsker de å bidra med et årlig driftstilskudd på 2 MNOK hvor man tar 1 
MNOK fra tannhelserefusjon og øker semesteravgiften med kr 12,-. Se styrevedtakene under: 
 
Styresak B25 / 2019 Finansiering Samfundet 

Sit ønsker å bidra til å realisere utvidelse av Studentersamfundet. Styret gir adm direktør 
fullmakt til å forhandle med ledelsen i Samfundet med mål om en avtale for å bidra til 
finansiering av nybygget innenfor en ramme på 20 mill kr. 
  
Styret ønsker saken tilbake for endelig vedtak når en avtale er klar til signering. 

 
Styresak B05 / 2021, Årsregnskap 2020 Sit morselskap og konsern 

VT-sak 43/20 Budsjett Sit Velferd 2021 
Økningen på 2 MNOK til drift av VT+økonomiske avtaler skal settes inn på budsjettpost 
77037 Studentersamfundet, og øremerkes til finansiering av nybygg. Den økonomiske 
støtten til nybygg på Studentersamfundet skal videreføres til et nybygg er realisert, med 
mindre Velferdstinget vedtar noe annet.  
  
Velferdstinget har blitt informert om at en økning av semesteravgiften ikke kan innføres 
før tidligst høsten 2021 og vedtar å flytte 500 000 fra resultatet til VT+økonomiske avtaler. 
Denne endringen gjøres for å finansiere den økonomiske støtten til nybygg på 
Studentersamfundet våren 2021, og settes på budsjettpost “77037 Studentersamfundet”.  
  
Det settes et makstak på den økonomiske støtten til nybygg på Studentersamfundet 
gjennom denne budsjettposten på totalt30 MNOK, over 15 år. 
  
VT-sak 51/20 Reguleringsfond Samfundet 
Velferdstinget vedtar å øremerke 5 millioner kroner fra reguleringsfondet til 
Studentersamfundets nybygg, og at disse utbetales når det er behov for dette. 
  
Arbeidsutvalget får mandat til å utforme en avtale mellom Velferdstinget og 
Studentersamfundet som viser tydelig at midlene er øremerket nybygg Samfundet. 
Avtalen skal signeres av leder av Velferdstinget og leder av Studentersamfundet før en 
utbetaling kan gjennomføres. 
 

Ved utgangen av 2021 står det 27 MNOK i et eget fond som er øremerket Nybygg Samfundet. 
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Det er nå utarbeidet 2 avtaler om tilskudd til Nybygg Samfundet: 
1. Tilskuddsbrev – Finansieringstilskudd på vilkår 

Vedtak i styret fra 2019 om 20 MNOK, hvor saken skal opp til endelig vedtak når avtalen 
er utformet. 

2. Tilskuddsbrev – Finansierings- og driftstilskudd på vilkår  
Vedtak i VT fra 2020 om et tilskudd på 5 MNOK, samt et årlig tilskudd på 2 MNOK i 15 år, 
totalt 35 MNOK. Denne avtalen skal signeres avSit, VT leder og leder for 
Studentersamfundet før den kan iverksettes.  
 

 
 
Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund 
 

 
 

Tilrådning:  
Styret tilslutter de vilkår som er beskrevet i «Tilskuddsbrev 1 – Finansieringstilskudd på vilkår» 
(20 MNOK fra Sit), og avtalen mellom Sit, VT og Samfundet vedrørende tilskudd på 5 MNOK og et 
årlig driftstilskudd på 2 MNOK i 15 år.  
 
 
Trondheim, 24. august 2022 
 
 
Audhild Kvam 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1 - Tilskuddsbrev – Finansieringstilskudd på vilkår 
Vedlegg 2 - Tilskuddsbrev – Finansierings- og driftstilskudd på vilkår  

 
 
 

 


