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Nybygg Studentersamfundet – Anmodning om ekstratilskudd 
 
 
Studentersamfundet sitt nybyggprosjekt er nå under oppføring. I sine oppdaterte kalkyler, er 
nybygget beregnet til 245 MNOK.  I vedlagte presentasjon vises en oversikt over finansieringen 
av prosjektet, og hvor man har hentet midler fra.  
 
Sit har tidligere bevilget 20 MNOK i støtte fra egne midler til nybygg Samfundet. Pengene 
kostnadsføres og utbetales i 2022. I tillegg har Velferdstinget (VT) tidligere innstilt på å bruke 30 
MNOK av semesteravgift til nybygg Samfundet. Dette skal gis i støtte med 2 MNOK over 15 år, 
samt vedtatt å bruke 5 MNOK av reguleringsfond for semesteravgift. Styret i Sit har tidligere 
vedtatt VTs innstillinger. I styresak B43/2022, innstiller administrasjonen på å sette av 
ytterligere 10 MNOk (2 MNOk over 5 år) av semesteravgiften. 
 
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. 
 
I sitt møte den 22. november 2022 gjorde VT følgende vedtak i VT-sak 58/2022 
Årsoppgjørsdisposisjoner: Velferdstinget mener at Sit skal sette av ytterligere 15 millioner 
kroner til støtte av Studentersamfundet i Trondhjem sitt Nybygg.  
 
Styret i Sit må ta stilling til om man ønsker å etterkomme VTs ønske slik de foreslår i sitt vedtak.  
 
Vurdering 
Nybygg Samfundet 
Studentersamfundets nybygg vil uten tvil være svært positivt for studentene i Trondheim. 
Samfundet er viktig for studentfrivilligheten i Trondheim, og mange lag og organisasjoner har 
sitt hjem her. Mange er i tillegg engasjert i ulike gjenger i driften av Samfundet. Med nybygget vil 
flere få mulighet til delta i denne frivilligheten. 
 
Økonomiske vurderinger 
Sit må vurdere VTs anmodning i lys av Sit sin økonomi, hvilke andre investeringer og tiltak vi 
planlegger kommende år samt den økonomiske risikoen ved driften av vår virksomhet for øvrig. 
Dette må veis opp mot Samfundets mulighet for å realisere nybygget på andre måter enn 
gjennom en ekstrabevilgning fra Sit. 
 
Som følge av Sit sin strategi, er det planlagt investeringer i størrelsesorden 2,5 Mrd de 
nærmeste 3 årene.  Tabellen under viser hvilke investeringer som er planlagt. Investeringene vil 
føre til økt låneopptak, noe som igjen vil gi økte rentekostnader og påvirke vår egenkapitalandel. 
Den estimerte egenkapitalandelen til Sit vil synke fra 35% i dag til i underkant av 25% i 2025. 
 



Styret i Sit  

Styresak B 44 / 2022 
  21.12.2022 

 

Nybygg Studentersamfundet – Anmodning om ekstratilskudd Side 2 

 

 
 
I tillegg til store investeringer, er det knyttet usikkerhet til økonomien i driften av Sit framover. 
Budsjettet for 2023 viser at lønnsomheten ved flere av våre virksomhetsområder pt er negativ, 
og i beste fall marginalt positiv. I tillegg er det stor økonomisk utsikkerhet knyttet til driften av 
Sundebygget og også Helgasetr når dette står ferdig i 2024. Det er høy sannsynlighet for at 
begge disse prosjektene vil driftes med negativt resultat de kommende årene.  
 

2023 2024 2025 Totalsum 2023-2025
Nybyggprosjekter: 
Helgasetr 120 495       50 000          -                170 495                             
Sundebygget 1 000            -                -                1 000                                 
Røverdalen 9 000            212 200       98 800          320 000                             
Klostergata 56 47 700          95 000          34 300          177 000                             
Nardovegen 12 og 14 155 000       415 000       350 000       920 000                             
Nybygg Kallerud 76 000          74 000          -                150 000                             
Øvrige prosjekter 5 100            45 000          302 500       352 600                             

Rehabiliteringsprosjekter: 
Moholt alle oppgradering 169 220       -                -                169 220                             
Øvrige prosjekter 52 700          41 500          10 000          104 200                             

Øvrig: 
Kjøp av eksisterende eiendom 20 000          20 000          20 000          60 000                               
Vedlikeholdsprosjekter bolig (eks det som er 
definert som rehab) 33 000          25 000          20 000          78 000                               
Investeringer Kafe 5 150            700               200               6 050                                 
Investeringer Trening 2 900            -                -                2 900                                 
Investering Bolig - adm 4 500            -                -                4 500                                 
Investeringer velferd/barnehage 1 400            500               130               2 030                                 
Fellesadministrative prosjektinvesteringer 9 700            -                -                9 700                                 

Totalsum 712 865       978 900       835 930       2 527 695                         
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Det er videre usikkerhet vedr økonomien til driften av barnehagene til Sit, og Sit vil måtte bruke 
2023 for å få en god oversikt over den reelle økonomiske situasjonen for våre barnehager etter 
at disse nå blir organisert i 3 separate AS.  
 
Sit sin økonomi påvirkes også av eksterne rammebetingelser som vi forventer en forverring i. 
Dette gjelder både økonomiske tilskudd fra Staten, strømpriser, økte kostnader og det generelle 
rentenivået. 
 
Økonomien fra driften av Sit vil, med andre ord kunne gå med underskudd i enkelte år. Dette vil 
spise av egenkapitalen, som ytterligere vil føre til en lavere egenkapitalandel. 
 
Støtte til andre studenthus 
Sit bruker årlig penger på studenthusene i Ålesund og på Gjøvik. I motsetning til i Trondheim, er 
det Sit som eier Huset på Gjøvik og Sundebygget i Ålesund, mens studentene står for en del av 
driften av studentkulturen som foregår i husene. Sit betaler for underskuddet fra driften. Man 
kan selvsagt argumentere med at Sit bør bevilge tilsvarende det studenthusene i Gjøvik og 
Ålesund koster pr student til Studentersamfundet. I vedlegget har vi forsøkt å synliggjøre 
kostnad pr student ved å drifte disse to husene.   
 
Trondheims-studentene er i en unik posisjon ved at de eier sitt eget studenthus, og de har klart 
å drifte Studentersamfundet veldig godt over mange år ved hjelp av mye frivillig arbeid fra 
studentene. Selv om Sit ikke bidrar med driftstilskudd til Studentersamfundet, støtter Sit UKA 
gjennom en sponsoravtale. For 2023-UKA koster denne kr 810 000. I tillegg er Sit medeier i 
studentmediene som driver Radio Revolt og Under Dusken. Flere lag og organisasjoner i 
Samfundet får årlig tilskudd gjennom sponsormidler som tildeles fra semesteravgiften. 
 
 
Samfundets alternativer  
Administrasjonens vurdering er at Samfundet har noen alternativer til å få ytterligere støtte fra 
Sit. Disse er: 

- Støtte fra andre 
o Som vedlegget viser, har Samfundet søkt støtte flere steder. De har en søknad 

inne hos Trøndelag fylke på 10 MNOk som de foreløpig ikke har fått svar på. 
 

- Låneopptak 
o Så langt er det ikke planlagt å ta opp noe lån for å finansiere nybygget. 

Studentersamfundet har, etter det Sit kjenner til, vedtektsfestet at de ikke kan ta 
opp lån. Studentersamfundet har de siste årene gått med overskudd, både i år de 
har arrangert UKA og det siste året uten UKA (før pandemien). En utvidelse av 
Samfundet vil ha potensial for å forsterke inntektene og overskuddet fra driften. 
Slik vi ser det, har Samfundet god mulighet for å betjene renter på et lån, og dette 
er også vår anbefaling til alternativ finansiering. Samfundet vil måtte gjøre en 
vedtektsendring for å ta opp lån.  
 

- Salg av eiendom i Klostergata 35 
o Samfundet eier en eiendom i Klostergata 35. Dette er en bygård med 24 utleie-

leiligheter som Samfundet leier ut til studenter og andre med tilknytning til 
Samfundet. Sit har meldt interesse om at det kan være aktuelt for oss å kjøpe 
denne eiendommen til studentboligformål for å kunne bidra til finansieringen av 
nybygget. Dette har Samfundet så langt ikke vært interessert i. 
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- Andre tiltak som finansiering av enkeltprosjekter eller kronerulling (se vedlegg) 
 
Konklusjon: 
Sit forstår ønske om støtte til fullfinansiering av nybygget, og mener det er viktig at nybygget blir 
realisert. Sit har gjennom de ulike vedtakene vi har gjort, allerede støttet 26% av 
totalinvesteringen. Samtidig har Sit store planer for investeringer og en mer usikker økonomisk 
driftssituasjon enn på lenge som vil påvirke selskapets egenkapitalandel.  
 
Det er administrasjonen oppfatning at nybygget kan realiseres ved alternativ finansiering, enten 
i form av gaver/ støtte, lån eller salg av eiendom.  
 
På den annen side kan det argumenteres med at det skal gå tilsvarende beløp i støtte til 
Studentersamfundet pr student som det driften av studenthusene på Gjøvik og Ålesund koster.  
 
Etter en totalvurdering er administrasjonens innstilling likevel at Sit ikke bidrar med ytterligere 
finansiering av nybygget.  
 
Saksbehandler: Audhild Kvam 
 

 
Tilrådning:  
Styret vedtar at de ikke ønsker å etterkomme VTs ønske om å bevilge ytterligere 15 MNOK til 
nybygg Samfundet som foreslått i VT-sak 58/2022.  
 
 
Trondheim, 16. desember 2022 
 
 
Audhild Kvam 
 

 
Vedlegg 
Vedlegg 1: Presentasjon fra Studentersamfundet 
Vedlegg 2: Økonomisk beregning – kostnader ved drift av Huset og Banken 
  


