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Statsbudsjettet 2021 kap. 275, post 70. Supplerende tilskuddsbrev til 
studentsamskipnadene, midler til tiltak for studenter 

Vi viser til at Stortinget den 23. februar 2021 vedtok økonomiske tiltak i møte med 
pandemien i Statsbudsjettet 2021, jf. Innst. 233 S (2020–2021) og Prop. 79 S (2020–2021).  
 
Vi viser også til tilskuddsbrev til studentsamskipnadene av 15. januar 2021 med fordeling av 
10 mill. kroner til sosiale lavterskeltilbud. 
 

1. Mål for tilskuddet 

Noen av midlene skal benyttes til sosiale lavterskeltilbud for studenter og noen av midlene 
skal benyttes til psykiske helsetilbud. I tillegg skal noen av midlene benyttes til å lønne 
studenter som skal bidra til at sosiale tilbud når ut til studentene. Målet er at midlene samlet 
sett skal brukes til å gi så mange studenter som mulig tilgang til sosiale tilbud og psykiske 
helsetilbud.  
 

2. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 78,5 mill. kroner til studentsamskipnadene i 
tråd med tabellen under. De 20 mill. kronene til sosiale lavterskeltilbud og de 50 mill. kronene 
til å lønne studenter er fordelt etter medlemstall. For de 8,5 mill. kronene til psykiske 
helsetilbud får hver samskipnad et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av midlene er 
fordelt etter medlemstall. ANSA sin tildeling er fastsatt skjønnsmessig i samråd med ANSA. 
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Studentsamskipnad 
Lønne 

studenter 

Sosiale 

lavterskel-

tilbud 

Psykisk 

helsetilbud 
Sum 

Studentsamskipnaden i Agder  2 634 000   1 023 000   463 000   4 120 000  

Studentsamskipnaden på Vestlandet  7 666 000   2 977 000   1 253 000   11 896 000  

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge   3 564 000   1 384 000   609 000   5 557 000  

Norges arktiske studentsamskipnad   3 089 000   1 200 000   535 000   4 824 000  

Studentsamskipnaden Innlandet  2 769 000   1 075 000   485 000   4 329 000  

Studentsamskipnaden Indre Finnmark   34 000   13 000   55 000   102 000  

Studentsamskipnaden i Molde   438 000   170 000   119 000   727 000  

Nord studentsamskipnad  2 127 000   826 000   384 000   3 337 000  

Studentsamskipnaden SiO  13 381 000   5 196 000   2 150 000   20 727 000  

Studentsamskipnaden i Stavanger  2 434 000   945 000   432 000   3 811 000  

Studentsamskipnaden i Volda  801 000   311 000   176 000   1 288 000  

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund 

og Trondheim 

 8 516 000   3 307 000   1 387 000   13 210 000  

Studentsamskipnaden i Østfold  1 333 000   518 000   259 000   2 110 000  

Studentsamskipnaden på Ås  914 000   355 000   193 000   1 462 000  

ANSA  300 000   700 000    1 000 000  

Sum  50 000 000   20 000 000   8 500 000   78 500 000  

 
3. Føringer for tilskuddet 

Koronapandemien har gjort at undervisningen ved universiteter og høyskoler i vesentlig grad 
har blitt gitt digitalt siden mars 2020. Det har periodevis også vært begrensninger i tilgangen 
til lokalene ved institusjonene. Regjeringen satte høsten 2020 ned en ekspertgruppe for å 
vurdere tiltak som raskt kunne iverksettes og rettes mot studenter for å avhjelpe studentenes 
situasjon med blant annet psykiske helseutfordringer, forsinkelser og 
gjennomføringsmuligheter. I tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2021, jf. Innst. 2 S 
(2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2021), ble det bevilget 10 mill. kroner for å følge 
opp anbefalingene fra ekspertgruppen. Disse ble fordelt til studentsamskipnadene i januar 
2021. 
 
Regjeringen la den 29. januar fram forslag til flere tiltak for studentene, som Stortinget vedtok  
den 23. februar: 

- 20 mill. kroner til sosiale lavterskeltilbud for studentene 
- 10 mill. kroner til psykiske helsetilbud for studenter, hvorav 1,5 mill. kroner til Mental 

Helse til en nasjonal studenttelefon og 8,5 mill. kroner til å styrke 
studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud. I tillegg har Stortinget bevilget 1 mill. kr 
til Mental Helse Ungdom sin chattetjeneste. 
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- 50 mill. kroner til studentsamskipnadene til å lønne studenter som skal sørge for gode 
sosiale tilbud til andre studenter. Studentene med lønn skal bidra til at sosiale tilbud 
iverksettes raskt og til at de når ut til studentene 

- 150 mill. kroner til universiteter, høyskoler og fagskoler til å lønne studenter for å gi 
faglig oppfølging av andre studenter 

 
Dette brevet gjelder de tre første tiltakene, men det er viktig at alle tiltakene sees i 
sammenheng.  
 
Departementet forventer at samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene har 
møtearenaer for å drøfte oppfølgingen av studentene ved hver enkelt institusjon, jf. 
statsrådens brev datert 15. desember 2020. Vi forventer at samskipnadene, 
utdanningsinstitusjonene og studentene benytter disse arenaene i fordelingen av midlene og 
sammen beslutter hvilke konkrete tiltak midlene bør brukes til.  
 
Departementet forventer at midlene kommer så raskt som mulig i bruk, og så langt det er 
mulig benyttes våren 2021, slik at de bidrar til tett oppfølging av studentene våren 2021. Vi 
forutsetter at alle midler skal være benyttet innen utløpet av 2021.     
 
Midler til sosiale lavterskeltilbud og psykisk helsetilbud  
Departementet forventer at tilbudene også skal nå studenter ved institusjoner som ikke er 
medlem av en studentsamskipnad, slik som en del fagskolestudenter. Fagskoler som ikke er 
medlem av en studentsamskipnad må selv kontakte den studentsamskipnaden de ligger 
nærmest for å inkluderes i tiltakene.  
 
Midlene til sosiale tilbud kan benyttes til konkrete aktiviteter og til koordinering av arbeidet 
med å nå ut til studentene. Dette kan for eksempel være studentmentorer eller -
koordinatorer, trivselsfond eller konkrete prosjekter i regi av studentfrivilligheten.  
 
Midler til lønn for studenter 
Studentene med lønn skal bidra til at sosiale tilbud iverksettes raskt og til at de når ut til 
studentene. Midlene til lønn for studenter må derfor særlig ses i sammenheng med midlene 
til sosiale lavterskeltilbud.  
 
Studentene skal være aktive studenter på tidspunktet for avlønning. Studentsamskipnadene 
skal legge til rette for at alle studenter skal kunne søke, uavhengig av tilknytning til institusjon 
eller samskipnad. Det vil si at også studenter som ikke er medlem av en studentsamskipnad, 
og utlandsstudenter som på grunn av koronasituasjonen befinner seg i Norge, kan være 
aktuelle målgrupper.  
 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 233 S (2020-2021) og Prop. 79 S (2020-2021) 
og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 
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4. Krav til rapportering 

Tilskuddsmottakerne skal sende en kort foreløpig rapportering om bruk av midlene til 
postmottak@kd.dep.no innen 1. september 2021. Den foreløpige rapporteringen skal 
beskrive kort hvilke tiltak midlene er benyttet til og foreløpige resultater.  
 
Tilskuddsmottakerne skal inkludere endelig rapportering om bruk av midlene i årsrapporten 
for 2021 som skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 10. mai 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 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 

 
 
Kopi 
 
Nasjonalt fagskoleråd 
Norsk studentorganisasjon 
Organisasjon for norske fagskolestudenter 
Riksrevisjonen 
Samskipnadsrådet 
Universitets- og høgskolerådet 
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Adresseliste 
 
Association of 
Norwegian Students 
Abroad 

Storgt. 19 0184 OSLO 

Nord 
studentsamskipnad 

Postboks 1490 8049 BODØ 

Norges arktiske 
studentsamskipnad 

Teorifagbygget Hus 
2 

9037 TROMSØ 

Studentsamskipnaden 
i Agder 

Postboks 1864 Gimle 4686 KRISTIANSAND S 

Studentsamskipnaden 
i Gjøvik Ålesund og 
Trondheim 

Postboks 2460 7005 TRONDHEIM 

Studentsamskipnaden 
i Indre Finnmark 

Hannoluohkka 45 9520 KAUTOKEINO 

Studentsamskipnaden 
i Innlandet 

Gudbrandsdalsvegen 
350 

2624 LILLEHAMMER 

Studentsamskipnaden 
i Molde 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Studentsamskipnaden 
i Stavanger 

Postboks 8600 Forus 4036 Stavanger 

Studentsamskipnaden 
i Sørøst-Norge 

   

Studentsamskipnaden 
i Volda 

Postboks 278 6101 VOLDA 

Studentsamskipnaden 
i Østfold 

 1757 HALDEN 

Studentsamskipnaden 
i Ås 

 1432 ÅS 

Studentsamskipnaden 
på Vestlandet 

   

Studentsamskipnaden 
SiO 

Postboks 94 Blindern 0314 OSLO 
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