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Støtte til nybygg Studentersamfundet - Semesteravgift 
 
 
Velferdstinget (VT) har tidligere innstilt på å bruke 30 MNOK av semesteravgift til nybygg 
Samfundet. Dette skal gis i støtte med 2 MNOK over 15 år. I tillegg har VT innstilt på å bruke 5 
MNOK av reguleringsfond for semesteravgift. Styret i Sit har tidligere vedtatt VTs innstillinger.  
 
Før høsten 2022, så finansieringsplanen for nybygget ut som følger under. Trondheim kommune 
har etter dette bevilget ytterligere 10 MNOK i 2022. Se for øvrig vedlegg med info fra Samfundet 
om økonomien i prosjektet. 
 

 
I sitt møte den 22. november innstilte VT å sette av ytterligere 10 MNOK fra semesteravgiften til 
nybygget. Dette ønsker VT skal tas fra semesteravgiften med 2 MNOK over 5 år. De gjorde 
følgende vedtak:  
 
Velferdstinget vedtar å øke makstaket på den økonomiske støtten til nybygg på 
Studentersamfundet gjennom budsjettpost 7737 Studentersamfundet fra 30 MNOK til 40 MNOK. 
Velferdstinget vedtar å støtte Nybyggprosjektet med ytterligere 2 MNOK per år over en periode 
på 5 år fra 2023 til og med 2027. 
 
Gjennom samarbeidsavtalen styre i Sit har med VT, har styret gitt VT bestemmende myndighet 
over semesteravgiftsbudsjettet. Samarbeidsavtalen sier ikke noe om vedtak som forplikter 
semesteravgifts-budsjett som ligger frem i tid. Styret i Sit har imidlertid tidligere vedtatt å 
godkjenne innstillinger fra VT som binder opp framtidig semesteravgift gjennom den forrige 
saken om å sette av 5 MNOK i 15 år.  
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Administrasjonen ønsker å gjøre styret oppmerksom på at vedtaket om å sette av ytterligere 2 
MNOK de neste 5 årene, betyr at framtidige Velferdsting får en betydelig lavere handlingsrom, 
da 4 MNOk allerede vil være bundet opp i bevilgning til nybygg Samfundet. 
 
Administrasjonen foreslår med bakgrunn i samarbeidsavtalen og tidligere vedtak å godkjenne 
VT sitt vedtak om å støtte nybygg Samfundet med 10 MNOK fra semesteravgiften.  
 
 
Saksbehandler: Audhild Kvam 
 

 
Tilrådning:  
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. 
 
 
Trondheim, 16. desember 2022 
 
 
Audhild Kvam 
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Presentasjon fra Studentersamfundet – Finansiering nybygg 
  


