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Økonomiske mål og rammer for budsjett 2023 
 
 
Forslaget som her legges frem som mål og rammer som skal legges til grunn for Sits budsjett 
for 2023 er basert på følgende vurderinger: 
 
Fremtidig investeringsplan 
Med bakgrunn i Sits planlagte byggeaktivitet de kommende 5-7 årene, vil det være behov for å 
legge opp til et positivt resultat også i 2023. Mange pågående og planlagte byggeprosjekter vil 
medføre økende låneopptak i årene fremover, og da vil et positivt årsresultat, med tilhørende 
tilførsel av egenkapital, være med å hindre at gjeldsgraden i selskapet blir for høy utover 
perioden.  
 
Høye studenttall og internasjonale studenter tilbake i byen 
Nå som internasjonale studenter er tilbake i byen og vi opplever et generelt økende studenttall, 
er det grunnlag for å få normalt godt belegg på studentboligene i 2023..  
 
Strategisk ønskelig vs økonomisk mest gunstig  
Sit ønsker å være til stede for studentene, og være der studentene er. På bakgrunn av det gjøres 
det avveiinger mellom den strategiske betydningen av å ha et stedlig tilbud og den økonomiske 
konsekvensen dette tilbudet har. Det vil kunne være strategisk ønskelig å eksempelvis 
opprettholde et kafe/kantine-tilbud selv på et campus/studiested hvor markedsgrunnlaget ikke 
er veldig stort og kafeen/kantinen isolert sett gir økonomisk underskudd. Samtidig ser vi også 
på mulighetene til mer kostnadseffektive løsninger som samtidig opprettholder tilbudet. Dette 
medfører at enkelte enhet innenfor Sit Kafe vil kunne budsjetteres med et negativt resultat. Sit 
legger likevel opp til, og mener det er riktig, at det enkelte virksomhetsområdet som helhet (i 
dette tilfellet Sit Kafe) i et normalår skal levere et budsjett som er minimum i balanse. Samlet 
innenfor hvert av virksomhetsområdene skal de totale planlagte kostnader altså ikke overstige 
samlede forventede inntekter.  
 
Vedlikeholdsavsetninger 
Ved disponering av årsresultatet 2021 vedtok styret å sette av 129 MNOK av resultatet til et 
vedlikeholdsfond. Dette vedtaket ble gjort med bakgrunn i at vi fra og med 2022 ikke lenger vil 
resultatføre avsetninger til vedlikehold gjennom det løpende driftsresultat. Kostnad forbundet 
med vedlikehold kan variere en del fra år til år, og disse midlene som nå er avsatt som en 
øremerket del av egenkapitalen er da tenkt å være et slags reguleringsfond, som det kan 
disponeres midler fra i år med store vedlikeholdskostnader, og tilføres penger (fra 
årsresultatet) i år med lavere vedlikeholdskostnader. Det vil derfor også utarbeides en rutine 
som sier noe om når dette fondet skal benyttes og når det skal tilføres midler. Det jobbes nå 
med utarbeidelse av tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner for alle byggene i Sit. Planen er at 
dette skal være på plass i løpet av tidlighøsten. Disse planene vil kunne si noe om forventet 
gjennomsnittlig årlig nivå på fremtidige vedlikeholdskostnader, og med det gi grunnlag for rutine 
knyttet til bruk av og avsetning til vedlikeholdsfond. 
 
Avkastning på plassering av midler 
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I tidligere år har avkastingen fra våre finansielle plasseringer i aksjer og fond bidratt mye til 
resultatet til Sit. Avkastningen på Sits plasseringer har derimot vært svært dårlig så langt i 
2022, med et urealisert tap på 6,7 MNOK i 1. tertial. I prognosen tar vi for øvrig utgangspunkt i at 
vi henter inn dette i løpet av 2022. Plassering av penger i aksjemarkedet vil alltid være forbundet 
med noe risiko og usikkerhet, og dette er noe vi i meget liten grad kan påvirke. Dersom 
markedet stabiliserer seg fremover vil vi i 2023 forvente en moderat, positiv avkastning.  
 
Med dagens lave rentenivå anses lånefinansiering generelt som en mer gunstig finansiering av 
våre pågående prosjekter, enn å bruke egenfinansiering gjennom å selge ut verdipapirer. Den 
årlige rentekostnaden vi må betale for lån antas å være mindre enn den forventede årlige 
avkastningen vi taper på å selge ut verdipapirer.  
 
Fastrenteavtaler 
Det meste av Sits låneportefølje i Husbanken er nå bundet i fastrenteavtaler. Dette skaper 
forutsigbarhet for rentekostnadene fremover.  
 
Sit Barn  
Den nye barnehageloven trer i kraft 01.01.2023. Dette vil potensielt innebære at Sit Barn må 
skilles ut av driften som et eget selskap. Hvordan dette vil påvirke økonomien til Sit Barn totalt 
sett er enda uavklart, men foreløpig tar vi utgangspunkt i et nullresultat i budsjett 2023.  
 
Tabellen under viser regnskap 2019, 2020 og 2021, budsjett 2022 og prognose pr 1. tertial 2022. 
Dette er utgangspunktet for en diskusjon om mål og rammer for budsjett 2023. 

 
Mål og rammer 2023  
Tall i MNOK 

Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regnskap 
2021 

Budsjett 
2022 

Prognose 
etter 1. tertial 
2022 

Sit Mor resultatgrad 5,4 % 6,6 % 28,1 % 7,1 % 5,9 % 

Sit Mor omsetning 677 618 686 717 722 

Sit Konsern resultat 36,5 40,8 192,7 * 51,5 43,1 

Datterselskapene Positivt 
bidrag 

Positivt bidrag Positivt bidrag Positivt 
bidrag 

Positivt 
bidrag 

Egenkapitalandel 32,4 % 34,4 % 36,3 % > 30% 
 

Avkastning likviditet 3,4 1,7 % 3,8 % 
  

Lønnsmargin Sit Mor 35,4 % 33,0 % 32,6 % 34,6 % 35,5 % 

 
*Resultat Sit Konsern i 2021 er uvanlig høyt (192,7 MNOK) pga dekomponeringen av 
anleggsregisteret og overgangen til løpende kostnadsføring av vedlikehold. Den samlede 
effekten av dette utgjorde 171 MNOK av årets resultat.  
 
 
Denne tabellen viser resultatgrad (resultat inkl. finans delt på omsetning) pr 
virksomhetsområde i 2019, 2020 og 2021, samt budsjett og prognose for 2022: 

 
Resultatgrad Regnskap 

2019 
Regnskap 
2020 

Regnskap 2021 Budsjett 
2022 

Prognose 
etter 1. 
tertial 2022 

Sit Bolig 6,3 % 8,3 % 35% ** 8,7 % 11,3 % 

Sit Kafe 1,0 % -40,5 % -23,5 % -5,0 % -5,3 % 
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Sit Trening -8,8 % -8,8 % -23,9 % 1,3 % 7,5 % 

Sit Barn 0,0 % 1,9 % -0,8 % 0,0 % -0,9 % 

Sit Velferd (eks. bhg) 5,4 % 0,5 % -0,2 % -0,7 % -2,1 % 

 
**Resultatgrad Sit Bolig i 2021 er også uvanlig høy, også pga overgangen til løpende 
kostnadsføring av vedlikehold.  
 
Sit vil i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2023, også se på økonomiske mål og rammer 
mot 2025. Dette er det vanskelig å si noe om på nåværende tidspunkt, men er noe vi kommer 
tilbake til i gjennomgangen av 1. utkast til budsjettet i oktobermøtet.  
 
Saksbehandlere: Hanne Bergfjord og Lise Bedsvaag Mjøsund  
 

 
Tilrådning:  
Styret i Sit diskuterte forutsetningene for budsjett 2023, og ga innspill som administrasjonen tar 
med seg i utarbeidelse av endelige mål og rammer for budsjett 2023. 
 
 
Trondheim, 01.06.22 
 
 
Audhild Kvam 


