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Revidert nasjonalbudsjett 2021, kap. 275, post 70. Tilskuddsbrev til 
Studentersamfundet i Trondhjem om tilskudd til nybygg 

Vi viser til at Stortinget vedtok endringer i statsbudsjettet for 2021 den 18. juni 2021, jf. Innst. 
600 S (2020–2021) og Prop. 195 S (2020–2021).  
 
Vi viser videre til søknadsbrev fra Studentersamfundet i Trondhjem av 1. november 2020. 

1. Mål for tilskuddet 
Bygging av nye arealer ved Studentersamfundet i Trondhjem.  

2. Beløp og utbetaling 
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette et engangstilskudd på 10 000 000 kroner til 
prosjektet nybygg til Studentersamfundet i Trondhjem.  
 
Midlene utbetales til Studentersamfundet i Trondhjems konto 5361 06 90404 i én rate. 

3. Føringer for tilskuddet 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 600 S (2020–2021), Prop. 195 S (2020–2021) 
og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 

4. Krav til rapportering 
Studentersamfundet i Trondhjem skal sende regnskap og rapportering om bruk av midlene til 
postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2022.  
 
Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tilskuddet 
er benyttet i samsvar med forutsetningene i tilskuddsbrevet.  

5. Kontroll 
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene 
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Side 2 
 

kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med 
forutsetningene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Lea Jorselje Fuglestad 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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