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 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
(Sit) 

 

Årsberetning for 2015 
 
Studentsamskipnaden i Trondheim skiftet navn til Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim (Sit) pr 4.2.2016, etter sammenslåing av studentsamskipnadsvirksomhetene i 
Gjøvik, Ålesund og Sit med virkning fra 1.1.2016. 
 
Virksomheten i 2015   
Sit er organisert som et konsern. Morselskapet SiT er inndelt i 4 virksomhetsområder: 
Velferd, Bolig, Kafe og Fellestjenester.  
Velferd drev 3 barnehager, 3 treningssentra, helsetjenester, rådgivningstjenester samt støtte til 
studentenes frivillighetskultur. 
Bolig driftet ca. 5 400 hybelenheter som leies ut til studenter i Trondheim. Bolig driver også 
med vedlikehold, bomiljøtiltak, rehabilitering og bygging av nye studentboliger. 
Kafe drev 20 spise- og serveringssteder på campusene. 
 
Konsernet 
Sit eier følgende selskaper:  

• SiT Eierselskap AS er Sits holdingselskap som eier:  
- SiT Tapir AS, et eiendomsselskap som eier Nardoveien 12 og 14. 
- G Travel Tvete AS, eies 80 %, driver reisebyrå med kontorer i Trondheim, 

Levanger og Orkanger. 
• Parkbygget AS, et eiendomsselskap som eier næringsseksjonen i Innherredsveien 16. 
• Studentboligtomta AS, eier tomta der Lerkendal Studentby er bygget. 
• SiT Geovarme AS, bygger og drifter geovarmesentral på Moholt studentby. 
• Studentmediene i Trondheim AS, eies 50 % av Sit og 50 % av Studentersamfundet i 

Trondhjem. Selskapet driver flere studentmedier.  
 
Studenttall og semesteravgift 
Høsten 2015 var 36 344 studenter tilknyttet Sit, disse fordeler seg slik: 
 
NTNU 23 898 
HiST 9 237 
DMMH 1 208 
BI 1 611 
Folkeuniversitetets juridiske studier 350 
Campus Kristiania 40 

 
Dette er en økning på 839 studenter siste år. Fra og med høstsemesteret 2013 ble 
semesteravgiften på 510 kroner.  Inntekten fra semesteravgiften i 2015 ble 35,8 millioner 
kroner. Semesteravgiftsinntektene disponeres i samarbeid med Velferdstinget, som er 
studentenes velferdspolitiske organ i Trondheim.  
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Ansatte og arbeidsmiljø 
 Morselskap Konsern 
Antall ansatte 31.12.2015  247  301 
Antall årsverk 2015  230 283 
Overtid   1,7 %  2,5 % 
Gjennomsnittsalder  46,1 år  46,6 år 
Sykefravær   6,8 %  7,6 % 
Endring i sykefravær siste år  -0,4 % poeng +0,5 % poeng 
Antall skader (med sykemelding) 3(0) 3 (0) 

 
Målet vårt er å ha et arbeidsmiljø basert på våre kjerneverdier ÅKEIA (Åpen, Kompetent, 
Energisk, Inkluderende, Ansvarlig) som fremmer arbeidsglede, læring, helse, trivsel og vern 
mot arbeidsrelatert sykdom. Vi skal også verne det ytre miljøet mot forurensing og 
overforbruk. Handlingsplanen for HMS-arbeid i Sit er grunnlaget for arbeidet som legges ned. 
Planen bidrar til et helhetlig og godt bilde av våre overordnede HMS-oppgaver. 
 
Årets arbeidsmiljøundersøkelse er vesentlig revidert siden 2014, både mht til innhold og 
psykometri/metodikk, noe som gir et brudd i sammenligningsgrunnlaget for tidligere år. For å 
ivareta kontinuitet ble flere spørsmål fra den gamle undersøkelsen bygget inn i den nye. 
Samtidig gjorde omleggingen at vi har tilgang til resultater som gjør oss i stand til å 
sammenligne oss med andre. 
Personaltilfredsheten ble målt til 84 (på en skala fra 0 – 100) i 2015. Dette er et godt resultat. 
Resultatene for Sit sammenlignet med en landsrepresentativ benchmark i Norge for de 
spørsmålene som er sammenlignbare, viser at Sit oppnår betydelig bedre skårer enn det som er 
snittet i Norge på de aller fleste områder.  
 
Samarbeidet mellom ledelsen og de tillitsvalgte har vært godt og konstruktivt. Et godt 
samspill mellom verneombud og leder er høyt prioritert. 
 
Sit er IA-bedrift, og IA-avtalen varer fram til 2018. Samarbeidet med NAV, 
Arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten AktiMed Norge har fungert godt i 2015.  
Sit tilbyr like muligheter og rettigheter til ansatte og arbeidssøkende, uavhengig av 
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, jf. diskrimineringsloven § 1. 
 
Vi vil ha et særlig fokus på målrettet kompetanseutvikling i framtida. Sit har etablert en 
ledelsesplattform, med fokus på lederopplæring og lederutvikling innen adferd og 
kommunikasjon.  
 
Likestilling  
Morselskapet 31.12.2015 Kvinner Menn 

Antall ansatte 184  63 
Ledergruppa   3  4 
Deltidsarbeidende  57 4 
Overtidstimer 1786,1 1451,7 
Styremedlemmer 3 5 
Gjennomsnittslønn  433 339 kr  514 680 kr 
Medianlønn  417 758 kr 432 374 kr 
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Mye av lønnsforskjellene forklares ved at det er relativt større andel menn enn kvinner som er 
ledere, dette gjelder på alle ledernivå. Det er også flest kvinner i de lavest lønte 
stillingsgruppene 
Sits personalpolitiske retningslinjer sier at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme 
muligheter til karriereutvikling. Vi tilstreber jevnere kjønnsfordeling i bedriften. Om mulig 
bør begge kjønn være representert på det enkelte arbeidssted. Virkemidlene er utforming av 
stillingsannonser, og oppfordring og tilrettelegging for karriereutvikling.  
 
Påvirkning på det ytre miljø 
Sits virksomheter ønsker å bidra til vern av det ytre miljøet. Sit sorterer avfallet iht. utleiers 
sorteringskriterier som har leveringsavtaler med godkjente mottakere. Sit har rutiner for 
energisparing, og printere er satt opp med standard tosidig og sort/hvitt der det er praktisk 
mulig. Bolig har stort fokus på energieffektive løsninger ved nybygging og rehabiliteringer og 
har i løpet av året skiftet ut et betydelig antall energikrevende utebelysning til energieffektiv 
LED-belysning.  Sits barnehager er miljøsertifisert til Trondheim kommunes ”Grønt Flagg” og 
resertifiseres hvert år. G Travel er miljøsertifisert.  Sit plasserer ikke lenger midler i 
virksomheter med 50% eller mer av inntektene fra kullbasert drift. 
 
Fortsatt drift 
Selskapet er solid og har god likviditet. Styret legger i årets regnskap fortsatt drift til grunn. 
 
 Årsregnskapet  
Morselskapet 2015 Endring fra 2014: 
Inntekter 481 mill kr   +         13 mill kr 
Driftsresultat 55,9 mill kr -       0,8 mill kr 
Personalkostnad i % av inntekter 33,3 % +    0,1 %-poeng 
Andre driftskostnader inkl. avsetn. 
vedlikehold i % av inntekter 

34,6% +    1,2 %-poeng 

Finansinntekter 11,7 mill kr -      11,6 mill kr 
Resultat datterselskaper 4,2 mill kr     -        3,1 mill kr     
Rentekostnader - 29,3 mill kr +       2,2 mill kr 
Resultat før skatt 42,5 mill kr -      13,2 mill kr 
   

Økningen i driftsinntekter skyldes at vi leier ut flere studentboliger og at flere studenter 
betaler semesteravgift. Vi har mottatt 6,3 millioner kroner i driftsstøtte fra 
Kunnskapsdepartementet. Statstilskudd til studentboliger er inntektsført med 11,2 millioner 
kroner. Driftsresultatet i Sit er omtrent på nivå med året før. Regnskapet er belastet med netto 
fusjonskostnader på 0,8 mill kr. Hensyntatt utvikling i rentekostnader er driften bedret i 2015 
ifht 2014. Kafe-området har bedret sitt resultat, mens mindre belegg på studentboligene har 
redusert resultatet i Sit Bolig. 
Resultatene i 100 % eide selskaper samt 80 % av resultatet i G Travel Tvete AS er innarbeidet 
i finanspostene.  
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Endringer i balansen 2015 Endring fra 2014 
Sum eiendeler 2 503 mill kr +       108 mill kr 
Anleggsmidler 2 156 mill kr +       291 mill kr 
Omløpsmidler 348 mill kr        -        182 mill kr 
Egenkapital 855 mill kr +         41 mill kr 
Langsiktig gjeld 828 mill kr -         44 mill kr 
Egenkapitalandel 34 %        +    0,2 %-poeng 
   

Sits likviditet er redusert på grunn av egen byggelånsfinansiering for Moholt 50|50. Ledig 
kapital plasseres etter klare rammer og retningslinjer gitt av konsernstyret og er basert på en 
langsiktig strategi. Langsiktige lån er redusert. Sit nyter godt av rimelige og langsiktige lån i 
Husbanken. Sit har en solid egenkapital. 
 
Totalt har Sit mottatt 630 millioner kroner i statstilskudd til boligbygging, herav er 135 
millioner kroner inntektsført og inngår i Sits egenkapital, resterende 494 millioner kroner 
føres som en forpliktelse og inntektsføres med 2 % pr år.  
 
Styret mener årsregnskapet gir en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets 
virksomhet og stilling pr 31.12.2015. 
 
Studentsamskipnadens studentrettede virksomhet i utdanningsinstitusjonenes lokaler skal i 
følge Samskipnadsloven ha fristasjon (ingen husleie). Konsernets samlede leieareal hos 
utdanningsinstitusjonene er 25 547 kvm, i tillegg disponerer Akademika AS 1 609 kvm på 
fristasjonsvilkår. 
Dragvoll idrettssenter og idrettsbygget på Gløshaugen inngår i morselskapets tall for fristasjon 
med 10 000 kvm. NTNU bidrar også med finansiering av driften av studentidretten. Portalen 
treningssenter leies og driftes av Sit uten fristasjon. 
 
Om virksomheten i 2015  
I 2015 har Sit fokusert spesielt på områdene, engasjementet mot utdanningsinstitusjonene,  
endringer i studentadferd og samskipnadens legitimitet. 
 
Det har vært lagt vekt på å utvikle organisasjonen og medarbeidere, slik at Sit har de 
nødvendige ressurser for å møte framtidas oppgaver og behov. Grunnpilarer i dette har vært 
Sits verdigrunnlag, visjon og identitet.Sits virksomhetsstrategier ble reviderte i løpet av året 
og det er laget en plan for årlig revisjon av disse for å holde de levende som aktive 
styringsdokumenter for hele Sit. 
 
Våren 2015 ble det besluttet at NTNU skulle fusjonere med Høyskolene i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim fra 1.1.2016. Dette medførte at det ble stilt spørsmål om hvem som skulle drive 
samskipnadsvirksomheten i Gjøvik og Ålesund for et samlet NTNU.  Det ble et krevende 
arbeid både før og etter at det ble bestemt at Sit skulle overta de respektive virksomhetene ved 
en fisjonsfusjon med hhv Studentsamskipnaden i Oppland, avd. Gjøvik og 
Studentsamskipnaden for Sunnmøre, avd. Ålesund.  
Det har vært arbeidet godt og tett sammen med studenter og ansattes organisasjoner, samt 
utdanningsinstitusjonene og Trondheim Kommune. Felles temaer har blant annet vært 
campusutvikling i Trondheim og utvidelse av idretts- og botilbudet, samt videreføring av 
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samarbeidet rundt Nordens beste studieby, etter at Foreningen SudiebyEN ble formelt avviklet 
høsten 2015. 
 
Vår kundeundersøkelse høsten 2015 viste en kundetilfredshet på 69 poeng, det er 2 poeng opp 
fra 2014. Dette er det beste resultatet Sit har oppnådd. Vi skårer høyt eller har framgang på 
mange områder, blant annet helsetjenester og informasjon, men vi har også tilbakegang i 
tilfredsheten på noen områder. For første gang har vi også gjennomført en tilsvarende 
undersøkelse til våre internasjonale studenter, og her ble KTI-skåren på 70 poeng. 
 
Utvikling og bygging av nye Moholt barnehage har vært et av de viktigste prosjektene for Sit 
velferd i 2015. Prosessen har vært arbeidskrevende og kompleks, både med tanke på tekniske 
prosesser og medarbeiderprosesser. 
Fokus på lavterskel rådgivning og mestringstilbud har vært viktige tilbud som har blitt 
videreutviklet i 2015, ved tilstedeværelse på de ulike campusene med helsesøstre,samt   
gjennomføring av ulike mestringskurs. Fortsatt er helsestasjonstilbudet sterkt etterspurt med 
en veldig høy besøksfrekvens. Det er utbetalt ca 2,6 millioner i helserefusjoner i 2015, dette er 
en liten økning i forhold til 2014.  
Idrettsavdelingen har i løpet av 2015 åpnet et nytt treningssenter ved DMMH, i tillegg har det 
vært arbeidet mye med utvikling av idrettstilbudet til studentene. Et av fokusområdene har 
vært arbeidet med rehabilitering av idrettsbygget på Gløshaugen. 
 
Ca.16 % av studentene i Trondheim bor hos Sit. 30 % av beboerne er internasjonale studenter. 
«Tak-over-hode»-tilbudet ble også i 2015 gjennomført ved hotell Scandic Lerkendal. Det er 
foreløpig inngått en 3-årig avtale med hotellet for videreføring av dette tilbudet ved studiestart 
på høsten.  
Utbygging av studentbyen på Moholt, har pågått for fullt fra mars 2015. Moholt 50|50 skal få 
632 nye hybelenheter samt en ny barnehage for 171 barn.  
 
Sit Kafe har siden høsten 2012 hatt utfordringer knyttet til organisering, drift og økonomi. For 
å styrke servicekulturen og kundeopplevelsene i Sit Kafe har vi hatt et særlig fokus på 
følgende 4 kvalitetsområder: 

• Kvalitet på servert mat (Matfilosofien vår om egenprodusert mat) 
• Kvalitet på lokalene våre (Piloter på Hangaren og Cafe-sito Dragvoll med fokus på å 

dekke ulike behov hos kundene) 
• Kvalitet i kundemøtet (Etablering av eget internt serviceløfte i Sit Kafe) 
• Kvalitet i interne rutiner (Etablering av system for kvalitetssikring av interne rutiner) 

 
Det ble gjennomført forhandlinger om ny pensjonsordning i Sit høsten 2015 uten at partene 
kom til enighet. Det ble bestemt at forhandlinger om ny pensjonsordning skal gjenopptas etter 
lønnsoppgjøret våren 2016. Riksrevisjonen er opptatt av at noen av studentsamskipnadene, 
herunder Sit, har store estimatavvik knyttet til pensjonsforpliktelser. 
 
Økonomisk oversikt for konsernet  
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskaper.  
SiT konsern 2015    Endring fra 2014 
Omsetning 524  mill kr +   13  mill kr 
Driftsresultat 61  mill kr -   1,5  mill kr 
Resultat etter skatt 42 mill kr -   15  mill kr 

http://intranett/attachment/7606/Customer-temp-2015redusertsikret.pdf
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Sum eiendeler 2 522 mill kr + 107  mill kr 
Egenkapital 855 mill kr +   41 mill kr 
Egenkapitalandel 33,9 %       +  0,2 % -poeng 

 
Det er hovedsakelig endringer i morselskapet som gir utslag i endringer i konserntallene. 
 
Datterselskaper Omsetning Resultat Sum eiendeler 
Parkbygget AS 1,1 mill kr 0,5 mill kr 5,7 mill kr 
SiT Geovarme AS 0 kr 0 kr 4,6 mill kr 
Studentboligtomta AS  1,9 mill kr 0,1 mill kr 74,3 mill kr 
SiT Eierselskap AS; som eier: 0        3,7 mill kr 80,9 mill kr 
SiT Tapir AS 1,5 mill kr  -1,1 mill kr 13,5 mill kr 
G Travel Tvete AS, 80 %  43,2 mill kr  2,3 mill kr 24,5 mill kr 

 
Utsiktene framover 
Sit vil i 2016 satse videre på teknologi og utvikling til beste for studentene i Gjøvik, Ålesund 
og Trondheim. Det blir viktig å bygge felles bedriftskultur med virksomhetene i Gjøvik og 
Ålesund og sørge for gode tjenester til studentene i hele Sit. Det blir fortsatt viktig med tett 
samarbeid med utdanningsinstitusjonene og at vi i fellesskap legger til rette for aktiviteter og 
trivsel for studentene på alle campusene.  
God kommunikasjon med studentene via Sits nettsider og kjennskap til Sits idealistiske 
formål er en viktig bidragsfaktor til godt omdømme. Sosiale medier brukes i tillegg aktivt i 
kommunikasjonsarbeidet. 
 
I Sit Idrett, er en av utfordringene i 2016 å utvikle studentidretten og de anleggene vi 
disponerer på en fremtidsrettet måte, i et marked med stor konkurranse. I tillegg til etablering 
av nye senter ved campusene i Ålesund og Gjøvik. 
For Sit Barn, er det offensiv satsing  på  etablering av den nye, store barnehagen på Moholt og  
Etablering av velferdstilbud til studentene i Ålesund og Gjøvik vil være en utfordring, målet 
er likeverdige tilbud for alle studenter ved NTNU. For psykososial helsetjeneste vil det fortsatt 
være en økt etterspørsel. Tilbudet skal være et lavterskeltilbud, samt være forebyggende. 
 
Vi forventer fortsatt stor etterspørsel etter boliger. Studentene har en presset økonomi og 
antall studenter øker. Trykket for å bygge flere studentboliger må fortsatt holdes for å nå det 
nasjonale målet på 20 % dekningsgrad.  
Oppgradering av eksisterende bygningsmasse og utvikling av øvrige eiendommer for 
fremtidige studentboliger vurderes fortløpende. 
  
Sit har for 2016 fått tilsagn om 300 statstilskudd til de nye studentboligene på Moholt. Hvert 
tilskudd er på 300 tusen kroner. Trondheim Kommune har tidligere signalisert muligheter for 
studentboligbygging på Sorgenfriområdet. Dette følges opp videre og sees i sammenheng med 
eventuelt VM på ski i Trondheim. Sammen med NTNU ses det også på muligheten for 
ombygging av sentralbygg 1 og 2 til studentboliger. 
  
Reisebyrået har skiftet franchisegiver til G Travel. Det forventes fortsatt økt konkurranse og 
prispress i reisebyråbransjen.  
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Sit er godt involvert i utdanningsinstitusjonenes arbeid med campusutvikling og gir innspill 
for tilrettelegging av et godt studiemiljø og for å sikre gode tilbud til studentene. En større 
samling av NTNUs campuser i Trondheim vil på sikt gjøre det enklere å få gode 
velferdstilbud til alle NTNU-studentene her. I tillegg jobbes det med å styrke tilbudene til 
studentene  ved de øvrige utdanningsinstitusjonene i Trondheim. Vi forventer at idrettstilbudet 
i Gjøvik og Ålesund kan styrkes framover i samarbeid med NTNU. 
 
Samarbeidet med Trondheim Kommune er godt og prioriteres videre. Vi vil arbeide for å 
etablere også et godt samarbeid med kommunene i Gjøvik og Ålesund.  Det er viktig at 
kommunene støtter opp under studentenes behov for boliger, samt Sits behov for rimelige 
tomter til studentboliger. 
 
Foreningen StudiebyEN ble avviklet i 2015.  Det er etablert et felles nettverk med sikte på å 
realisere visjonen Nordens beste studieby.  Sit engasjerer seg sterkt i dette og har fått 
hovedansvaret for bolig, helse og velferd.  
 
Styret mener at Sit har en god økonomi og en organisasjon som er i stand til å møte de 
utfordringene som kommer.  
 
Finansiell risiko 
Sit opplever generelt liten kredittrisiko da kundene hovedsakelig er studenter og utdannings-
institusjoner. Utestående restanser er små i forhold til omsetningen. Likviditeten er svært god. 
Ledige midler forvaltes med vekt på langsiktighet, risikospredning og lav til middels risiko. 
Risikoen er knyttet til aksjemarkedets utvikling, samt renteutvikling for plasseringer. En 
investeringskomité er opprettet med formål å tilse en så god forvaltning som mulig, og 
komiteen arbeider etter mandat gitt av styret. Sits langsiktige gjeld er hovedsakelig sikret med 
fastrenteavtaler for å sikre et stabilt leienivå. Renterisikoen på nye lån ansees om liten på 
grunn av det lave rentenivået. Sit har valutarisiko framover knyttet til innkjøp i Euro i 
forbindelse med Moholt 50|50. 
Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for 
bedømmelsen av regnskapet. 
 
Resultatdisponering   
Årets resultat ble 41,6 millioner kroner i 2015, mot 55,7 millioner kroner i 2014. Årets 
resultat disponeres slik: 
Til  Statstilskudd studentboliger kr  11 243 000 
Til Annen egenkapital  kr 30 404 000 
Sum disponert kr 41 648 000 

 
Øremerking av egenkapital i 2015: 
Til Fond for spesielle velferdstiltak kr 1 200 000 
Til Reguleringsfond semesteravgift kr                4 782 000 
Til  Barnehageformål kr 1 396 000 
Til Campus- og kaféformål kr 900 000 
Til  Idrettsformål kr 16 990 000 
Til  Utviklingsformål SiT kr 2 503 000 
Sum kr 27 771 000 
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Styre, ledelse og revisjon  
Styret har 8 medlemmer. Velferdstinget har valgt 4, de ansatte 2, NTNU/HiST har oppnevnt 2 
medlemmer. I tillegg møter 1 vararepresentant for de ansatte fast. 
  
Styret har pr 4. mars følgende sammensetning: 
Studentvalgte:        Knut Jørgen Vie, styreleder 

                   Kaja Istad, nestleder 
                   Jarle Alexander Møller 
                   Vegard Elde Vefring  

Prorektor NTNU     Helge Klungland 
Prorektor NTNU   Berit Kjeldstad  
Ansattvalgte:   Rådgiver Marit Rønning Lund 

Barnehageassistent Reidar Sliper 
 
Varamedlemmer: 
Studentvalgte: Arve Lingaas, Morten Mjelva 
Avdelingsdirektør Gunnar Bendheim og  økonomidirektør Frank Arntsen fra NTNU 
Ansattvalgte: Butikkmedarbeider Synnøve Bakken (fast møtende),  driftstekniker Paul-Erik 
Normann, kommunikatør Tommy Danielsen og avdelingsansvarlig Bente Løkken. 
 
Knut Solberg er konsernsjef og daglig leder for morselskapet.  
Deloitte AS er revisor for Sit-konsernet. 
  
Styret har hatt 11 møter, behandlet 92 styresaker og 50 referatsaker. I tillegg har styret hatt 1 
styreseminar, 2 temamøter og vært på en studietur i 2015.    
 

 
 
 
Trondheim, 4. mars 2016 

  
 

   _____________________ 
Knut Jørgen Vie 

Styreleder 
 
 
__________________                   _________________              _____________________ 
       Kaja Istad                Berit Kjeldstad                        Vegard Elde Vefring 
        Nestleder   
 
 
____________________             ______________________           ____________________ 
    Jarle A. Møller                Helge Klungland                       Marit Rønning Lund 
 
 
__________________  __________________       
    Reidar Sliper        Knut Solberg 

      adm.direktør  
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