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Orientering vedrørende Finansstrategi 
 
 
Bakgrunn 

 
I styresak B37/2022 fikk styret fremlagt investeringsplan for de neste 3 årene. Denne viser at Sit 
står foran en periode med store planlagte investeringer, med flere større byggeprosjekter 
gående samtidig. I den forbindelse vil Sit være avhengig av å ha god oversikt over når 
utbetalingene (og innbetalingene) i disse prosjektene forventes å komme. Vi må lage en god plan 
for hvordan vi skal sørge for å ha nok penger (likviditet) tilgjengelig gjennom denne perioden, for 
å betale alle løpende prosjektkostnader.  
 
Planlegging og håndtering av likviditetsbehovet framover vil ha vesentlig betydning for 
revidering av Sit sin finansstrategi. Denne saken forklarer litt om hvordan vi jobber med dette, 
samt ulike vurderinger vi ønsker innspill fra styret på.  
 
De aller fleste studentboligprosjekter får full finansiering fra Husbanken. Deler av 
finansieringen gis som tilskudd, resten som lån. Tilskuddsandelen i disse prosjektene  utgjør nå 
rundt 25% av kostnadsrammen i prosjektene. Hvor stor andel det vil utgjøre av den faktiske 
kostnaden i prosjektet avhenger av hvor mye av kostnadsrammen som brukes. 80% av 
tilskuddet har vi mulighet til å få utbetalt når prosjektet er byggeklart. Resten av finansieringen, 
dvs 20% av tilskuddet, samt hele Husbanklånet, får vi først utbetalt når prosjektet er ferdig. 
Dette vil altså si at vi gjennom byggeperioden må ha andre penger å betale regningene med, enn 
den finansieringen vi har fått fra Husbanken til dette prosjektet, ettersom vi får utbetalt det 
meste av dette først når prosjektet er ferdig.  
 
Pr i dag har Sit ca 275 MNOK i mellomfinansieringslån, med pant i deler av vår eksisterende 
eiendomsportefølje. Dette er relatert til de byggeprosjektene som har vært under bygging den 
siste tiden, men hvor vi ennå ikke har fått endelig finansiering fra Husbanken (eller annen bank) 
med pant i de aktuelle nye byggene. (f.eks Helgasetr, Rehab Moholt Alle og Sundebygget).  

 
 
Likviditetsprognose 

 
For å få oversikt over det totale bildet av hvordan likviditetsbehovet1 til Sit vil se ut de 
kommende årene, utarbeider vi en likviditetsprognose, hvor tidspunkt for alle forventede 
innbetalinger og utbetalinger de kommende tre årene legges inn. Oppsummert viser denne 
prognosen når det vi være behov for å skaffe mer penger, og hvor mye penger vi til en hver tid 
vil ha behov for å skaffe til å betale løpende kostnader i prosjektene. I og med at alle de store 
prosjektene som nå ligger i planen, har en «endelig» finansiering fra Husbanken, vil pengene vi 
må skaffe underveis i byggeperioden kun være en mellomfinansiering, inntil byggene er 
ferdigstilt, og vi kan få utbetalt hele finansieringen fra Husbanken. 

 

 
1 Behovet for tilgjengelige midler til å betale løpende kostnader i prosjektene 
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Likviditetsprognosen utarbeides med utgangspunkt i dagens planer basert på forventede inn- og 
utbetalinger. Den oppdateres løpende etter hvert som prosjektene settes i gang, og konkrete og 
avtalte betalingsplaner foreligger. Som presentert i budsjettsak B 37/2022, tilsier nå 
investeringsplan for de kommende tre år nå et investeringsnivå på rundt 700 MNOK i 2023, 1 Mrd 
i 2024 og 800 MNOK i 2025. 
 
 
Pr i dag ser fremtidig likviditetsprognose slik ut:  

 
 

 
 
Denne grafen viser hva vi forventer å ville ha av tilgjengelige bankinnskudd til betaling av 
løpende faktura før vi har tilført noe mer ekstern finansiering eller eventuelt  redusert våre 
finansplasseringer. «Fjellene» i denne grafen representerer primært tidspunkt hvor vi forventer 
å få innbetalinger i form av tilskudd på prosjekter som starter opp, eller Husbanklån på 
prosjekter som er ferdige. Høsten 2023 er også oppgjør for Steinan studentby lagt inn i 
prognosen (innbetaling på rundt 290 MNOK). Som grafen viser, forventes 
mellomfinansieringsbehovet i 2024  å nå toppen rundt midten av året, med en økning på ca 500 
MNOK sammenlignet med i dag.  I 2025 forventes mellomfinansieringsbehovet å øke ytterligere, 
og være på rundt 950 MNOK mer enn i dag, på det høyeste. Dette er en periode hvor det blant 
annet vil være høy aktivitet i byggeprosjektet på Nardo, samtidig som flere andre prosjekter 
fremdeles pågår, og dermed ikke har fått utbetalt Husbanklånet. Utvikling på denne grafen fra 
2025 og utover må vi komme nærmere tilbake til når mer konkrete planer foreligger for disse 
årene, men Nardo-prosjektet skal etter planen, slik det ligger nå, ferdigstilles i løpet av første 
halvår 2026, og dermed kunne få utbetalt endelig finansiering fra Husbanken en gang i løpet av 
høsten 2026.  

 
I og med at den tyngste mellomfinansieringsperioden ikke forventes å komme før i 2025, har vi 
noe tid på oss for å planlegge hvordan vi rigger/tilpasser oss det dette nivået av 
mellomfinansiering.  
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Alternative løsninger for mellomfinansiering fremover 

 
Mellomfinansiering i «dalene» i grafen over kan dekkes på flere måter; 

 
1. Vi kan redusere finansplasseringene som pr i dag er plassert i verdipapirer. 
2. Vi kan ta opp lån i andre banker enn Husbanken. 

a. Lån med pant i eksisterende eiendomsmasse 
b. Byggelån 

3. Kombinasjon av 1 og 2. 
 
Sit har pr i dag finansplasseringer i verdipapirer til en verdi på ca 245 MNOK. Det vil være et 
alternativ for Sit å innløse og bruke en del av disse midlene for å dekke kommende behov for 
tilgjengelig kapital. Et argument for dette vil være at vi da vil slippe å betale rente for kapitalen 
vi bruker (slik vi må med lån), mens et argument mot dette alternativet vil kunne være at vi da 
også mister mulighet til verdiøkning/avkastning på denne kapitalen. Vurderingen knyttet til om, 
og evt når, dette vil være et godt alternativ, vil avhenge av hvor høy rente vi potensielt vil måtte 
betale for et lån, sammenlignet med hvor høy avkastning vi kan forvente å få på de samme 
midlene dersom de er plassert i aksje/obligasjons-markedet. Det er knyttet usikkerhet til 
hvilken avkastning en kan oppnå i finansmarkedet. Det i seg selv kan også være et argument for 
å nå bruke en del av denne kapitalen inn som mellomfinansiering i prosjektene, da det vil ta ned 
den samlede usikkerheten i budsjettet vårt.   
 
Det meste av mellomfinansieringen vil uansett måtte håndteres gjennom lån i bank. De beste 
rentebetingelsene vil vi kunne få dersom vi har mulighet til å gi banken pant i eiendommer/bygg 
vi allerede har, som ikke er belånt fra før. Dette er derfor det primære alternativet vi jobber ut 
fra. Vi forsøker nå å identifisere  
eiendommer/bygg fra porteføljen Sit besitter pr i dag, som vil kunne være aktuell å tilby inn som 
pant for et mellomfinansieringslån. Dersom vi ikke klarer å finne nok pant i eksisterende 
portefølje til å dekke opp for mellomfinansieringsbehovet, vil byggelån være et alternativ. 
Byggelån vil imidlertid være en betydelig dyrere finansieringsløsning, da renten på denne type 
lån er endel høyere enn på ordinære pantelån.  

 
 
Likviditetsreserve  

 
Vi går nå inn i en periode med høyt aktivitetsnivå med mange samtidige byggeprosjekter. Dette 
betyr at Sit sine finansielle eksponering og risiko øker. Vi vil ikke være i stand til å treffe 100% på 
en likviditetsprognose og utforutsette eksterne hendelser kan oppstå. Økte og uforutsette 
kostnader kan komme og periodiseringen på planlagte kostnader vil kunne forskyves frem eller 
tilbake. Vi vil derfor være avhengig å ha en viss likviditetsreserve tilgjengelig til enhver tid. Dette 
vil typisk være penger plassert i bank eller verdipapirer. Kapitalen Sit i dag har plassert i 
verdipapirer, som er i størrelsesorden 245 MNOK, fungerer som en likviditetsreserve for oss i 
dag.  
  
Hvor stor en slik likviditetsreserve bør være i et selskap, er det ingen fasit på, men nivået 
fastsettes gjerne ut fra konkrete forhold som eksempelvis en prosentandel av årlig planlagt 
investeringsnivå eller at den bør være på nivå med årlig avdragsbetaling på selskapets totale 
låneportefølje. I tillegg til å gjøre en vurdering av størrelsen på likviditetsreserven, må vi ta 
stilling til hvordan denne reserven skal forvaltes, dvs hvilken risikoprofil vi fremover ønsker at 
denne likviditetsreserven skal ha.  
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Basert på en totalvurdering av usikkerhet i prognoser, investeringenes størrelse og 
makroøkonomiske forhold, mener vi at Sit i hele den kommende treårsperioden trenger en 
minimum likviditetsreserve på rundt 100 MNOK. Det bør videre, i løpet av 2023, når man har et 
sikrere bilde av likviditetsstrømmen knyttet til Nardo-prosjektet, vurderes om 
likviditetsreserven bør være noe høyere i 2024/2025. Dette vil samtidig si at vi mener det vil 
være hensiktsmessig å planlegge med at deler av midlene som pr i dag er plassert i 
verdipapirer tas inn som en del av mellomfinansieringen i de kommende byggeprosjektene. 
Resten av dagens plasserte kapital holdes igjen som en likviditetsreserve, gjerne som en 
kombinasjon av verdipapirplasssering og bankplassering. Tidspunkt for innløsing vil vurderes ut 
fra utviklingen på grafen vist over, og når det vil være behov for økning i tilgjengelig kapital. I 
forhold til dagens situasjon betyr dette en vesentlig reduksjon av likviditetsreserven (plassert 
kapital). 
 
 
Saksbehandler: Hanne Bergfjord 

 
 
 
Tilrådning:  
Styret er orientert om framtidig likviditetsbehov i Sit. Administrasjonen hensyntar disse 
behovene i revidert finansstrategi som styret beslutter i februar 2023. 
 
 
Trondheim, 16. november 2022 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
 

 


