
 

 

Kunngjøring av Studentersamfundets budsjett for året 2016 
 

Finansstyrets forslag til budsjett for 2016 

kunngjøres i henhold til lovenes § 7, og skal 

behandles i Samfundsmøte innen utgangen av 

januar 2016. 

 

Budsjettet omfatter følgende virksomheter: 

Medlemskontingent, arrangement, servering, 

gjengdrift, eiendommer (utleie, drift og 

vedlikehold), personale, administrasjon, samt 

Interrailsenteret. Enkelte gjenger er inkludert 

med budsjettert nettoresultat, som inngår i 

fondsinntekter eller -bevilgninger. Sammen 

med det vedlagte budsjettet vises budsjett for 

2015 og resultatene for perioden 2010-2014. 

 

Studentersamfundets budsjett består i hovedsak 

av fire deler: Variable driftsinntekter og - 

utgifter som avhenger av medlems- og 

besøkstall; faste driftsinntekter og -utgifter 

som reguleres etter prisstigningen; 

investeringer i utstyr og vedlikehold som 

gjøres etter planer og behov; og resultatet fra 

UKA. 

 

Finansstyret har som målsetting at driften av 

Samfundet skal gå i balanse før inntektsføring 

av overskudd fra UKA. På grunn av store 

tekniske investeringer vil denne målsettingen 

ikke bli oppnådd i 2016. Målsettingen kan 

oppnås ved eksisterende aktivitetsnivå, men 

forutsetter høyere besøk på hvert enkelt 

arrangement.  

 

Finansstyret hadde for 2015 som mål å få 

12.000 medlemmer.  Dette målet ble oppnådd. 

Det forventes et moderat fall i medlemstallet i 

2016, det er en målsetning å forbli stabilt på 

11.000 medlemmer.   

 

Finansstyret mener serveringsinntektene for 

2016 er budsjettert noe optimistisk. Det har 

vært en betydelig omsetningsøkning på Lyche 

og i Daglighallen de siste årene. Øvrige lokaler 

har stått stille eller falt tilbake. Bodegaen er 

nyoppusset og forventes å øke i 2016. For 

2016 skal det satses på ulike tiltak for å øke 

omsetningen i Edgar.   

 

Bevilgninger fra fond består av bevilgninger til 

scenedrift, Styret og gjenger. Avtalen om 

tilskudd til Studentmediene i Trondheim har 

utløpt, Finansstyret vil behandle en ordinær 

bevilgning til Mediegjengene i løpet av våren.   

På grunn av elimineringer vises bare netto 

bevilgninger. Samlet utgjør bevilgninger til 

gjengene inntil kr. 1 738 500,- i 2016. Det 

budsjetteres i tillegg med scenetekniske 

investeringer med inntil kr. 1 147 000,- i 2016.  

 

Resultat for UKA-15 forventes å bli 6,4 

millioner kroner, det er på linje med 

forventninger til UKA de siste 15 årene. 

 

Avskrivningene er noe redusert fra 2015 

grunnet at bl.a. Lyche-oppussingen i 2010 er 

ferdig nedskrevet. 

 

Studentersamfundet vil i perioden 2016 – 2018 

ha behov for å gjennomføre omfattende 

vedlikehold av Samfundsbygningen. Det er 

utarbeidet et vedlikeholdsprogram for 

perioden. Store prosjekter i 2016 er nye 

kontorer for administrasjonen på Sangerhallen, 

ventilasjon av Selskapssiden, Klubben og 

Edgar. Akustiske utbedringer i Storsalen som 

ble påbegynt i 2015 skal ferdigstilles, samt at 

det planlegges å skifte duken i Storsalen. Det 

tas også sikte på å fortsette arbeidet med å 

bytte til kortlåser i alle dører.  

 

For årene 2016 – 2017 støtter NTNU 

vedlikehold i Studentersamfundet med 1,7 

millioner kroner. Finansstyret vil gå i dialog 

med NTNU og Kunnskapsdepartementet i 

løpet av 2016 med sikte på å få til en 

videreføring av vedlikeholdsstøtten også etter 

2017.   

 

Finansstyret mener at det fremlagte forslag til 

budsjett for 2016 er forsvarlig, og gir et riktig 

bilde av Samfundets forventede virksomhet for 

året. En nærmere orientering vil også bli gitt 

under budsjettbehandlingen. 

 

Studentersamfundet i Trondhjem 

Finansstyret desember 2015

 


