
Retningslinjer for å søke om velferdsmidler  
  
Bakgrunn  
Fakultet for Økonomi (ØK) har tildelt Studentrådet velferdsmidler med mål om å styrke 
studentvelferden på fakultetet. Pengene skal dekke tiltak på alle ØK sine campuser og 
studieområder. Studentrådet åpner derfor for muligheten til å søke om støtte til gjennomføring av 
velferdstiltak initiert av studentene.   
  
Hva støttes?  
Midlene er tiltenkt student-initierte tiltak, arrangementer, innkjøp av felles utstyr o.l. 
Midlene tildeles tiltak, prosjekter og arrangementer som treffer et bredt studentpublikum (f.eks. en 
hel klasse, studieprogram). Alle kan søke, fra enkeltpersoner som har gode initiativ, til 
linjeforeninger, grupper, tillitsvalgte, m.m. Tiltak som kommer flest mulig studenter til gode eller som 
er rettet mot å bedre det psykososiale miljøet blir prioritert. Det presiseres at midlene ikke skal 
brukes til alkoholholdig drikke.   
  
Eksempler på tiltak som har blitt støttet tidligere er:  

• Masterlunsj på Institutt for samfunnsøkonomi  
• Mikrobølgeovn på Adolf Øiens bygg  
• Oppstart av linjeforening på Institutt for internasjonal forretningsdrift   
• Bowling for studentene på master i HMS  
• Felles kaffetrakter for økonomi- og logistikkstudentene på campus Gjøvik  
• Oppstart av Pareto Kvinnelige Fotballklubb, baneleie og utstyr   
• Aktivitetsdag i Bymarka for tredjeklasse på Indøk  
• Brettspillkveld for studentene på campus Gjøvik  
• Velkomstfrokost for studentene på Handelshøyskolen   

  
Vi trekker da spesielt frem «Masterlunsj på ISØ» som hadde denne søknaden 
(under punktet: Spesifikasjon av hva det søkes støtte til og hvorfor):  
   
ISØ har tre masterprogrammer, finansiell økonomi, samfunnsøkonomi og integrert  
master. Selv om disse programmene har mange fag sammen er det lite sosial integrasjon  
mellom dem. Dette skyldes i hovedsak at Pareto, linjeforeningen ved ISØ ikke har noen  
arrangementer som dekker masterstudenter. De gjør en super jobb, men  
arrangementene legges ofte uten å ta hensyn til masterstudentenes timeplan. I SHOT-  
undersøkelsen kom det frem at mange studenter på de ulike programmene ønsker sosiale  
arrangementer på tvers av programmene. Jeg tror dette er spesielt viktig, ettersom en  
stor andel av disse studentene ikke har tatt bachelorgraden sin i Trondheim og har et  
mindre sosialt nettverk i byen. Jeg har derfor arrangert masterlunsj hver mandag dette  
semesteret, noe jeg håper å fortsette med. Vi får bruke ISØ sin kantine så vi har plass til  
alle masterstudenter som har lyst, men jeg tror tilbudet ville vært veldig styrket av midler  
til å kjøpe inn enkel frukt, drikke, og kanskje noe brødmat. Jeg søker derfor om støtte til å  
bedre dette tilbudet som skal bygge et sosialt nettverk mellom disse programmene.  
  
Dette var et arrangement for 50 -100 studenter som skulle foregå hver mandag i semesteret.  
   
Hvordan søke?  
Fyll ut vedlagt søknadsskjema. Det er viktig at det kommer tydelig fram av søknaden hvem som  
står bak, hva det søkes om, når og hvordan tiltaket skal gjennomføres, samt hvem og hvor  
mange studenter det kommer til gode. Det skal legges ved et detaljert og oversiktlig  
kostnadsestimat for tiltaket. Dette er for å lettere vurdere hvilke søkere/prosjekter som har  



størst behov for finansiering gjennom velferdsmidlene.  
  
Søknadsfrist:  
18.04.2021, kl. 23.59  
Søknadene vil først bli behandlet etter at den gjeldende fristen er gått ut.  
  
GJENNOMFØRING  
Det er en forutsetning at midlene blir brukt på en fornuftig og økonomisk måte, slik at flest mulig  
kan ha nytte og glede av midlene. Alle innkjøp av varer og tjenester skal følge de regler som  
gjelder for NTNU. Det må i etterkant dokumenteres at de tildelte midlene er blitt brukt på det de  
ble tiltenkt og godkjent for gjennom en kort rapport. Frist for å sende inn rapport spesifiseres for  
det enkelte tiltak ved tildeling av midler. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av det  
gjennomførte tiltaket, i tillegg skal kvitteringer og transaksjoner, som dokumenterer utgiftene  
dekket gjennom velferdsmidlene, legges ved.  
 


