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Sit skal bidra til at våre snart 45 000 studenter i Trondheim, Ålesund 
og Gjøvik får en trygg og velfungerende studiehverdag. Vi skal  
jobbe for at studentene trives, opplever støtte og mestring, samt 
bidra til at flere ønsker å studere i våre tre byer. Vår omsorg skal gi 
studentene muligheter for vekst og utvikling i utdanningene sine.
Sit skal tilby gode tilbud og tjenester tilpasset studentenes  
behov. Sit skal støtte studentfrivilligheten, samarbeide med lære-
stedene, vertskommunene og andre aktører, samt foreta smarte og 
bærekraftige investeringer for å sikre god studentvelferd – i dag og 
i fremtiden!

Sit sin visjon 
Hele Sit sin virksomhet og utvikling er forankret i vår visjon:  
Vi skaper rom for meningsfulle studentliv!

Vi vil at studentene våre skal oppleve Sit som en virksomhet nær 
dem. Det betyr at vi lytter til studentene og setter deres behov i 
sentrum for vår utvikling. Alle tjenestene skal være tilpasset  
studentenes særlige behov og bygge opp under et inkluderende 
studentliv. Slik bidrar vi til en god studietilværelse og til at  
studentene kan lykkes med sine studier ved alle læresteder.
Det er i samspill med studentene at vi skaper rom for meningsfulle 
studentliv.

Sit sine strategiske mål
I et ledd for å sikre bærekraftig utvikling og at Sit på best mulig vis 
oppfyller sitt samfunnsoppdrag, ble det i 2019 utviklet tre nye
strategiske mål for organisasjonen. Målene ble i 2020 vedtatt 
videreført:  
1) Markedsorienterte og bærekraftige tjenester 
2) Levende campus gir økt studentvelferd 
3) Rammevilkår for best mulig studentvelferd

All utvikling i Sit har som mål å støtte oppnåelsen av disse  
strategiske målene. Et viktig aspekt ved de strategiske målene er 
samarbeid med lærestedene. 

Med Sit sin forretningsmodell, basert på våre grunnleggende,  
subsidierte og kommersielle tjenester, har Sit som mål å være 
lærestedenes medspiller og garantist for studentvelferd og byliv. 
Slik vil lærestedene kunne rendyrke sine kjerneoppgaver, mens Sit 
tar ansvar for studentenes behov utenom det faglige.

Sit sitt samfunnsoppdrag
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Trening er et av flere områder som ble  
utviklet digitalt tilbud til under pandemien.

Et annerledes år for både studenter  
og ansatte.

Sit jobber systematisk med å nå felles mål og utvikle planer  
sammen med våre samarbeidspartnere. Vi når våre mål gjennom 
å ta en posisjon som ledende aktør innen våre felter, som den som 
kjenner studentenes behov best. Modellen kan utvikles slik at deler 
av det økonomiske overskuddet fra aktivitetene på campus gis til 
studentvelferden, og styrker finansieringen av den.  

Gjennom vårt arbeid skal Sit bidra til at studentvelferd og frivillighet 
får en naturlig plass. En levende campus er viktig for lærestedene. 
Dette bidrar til et godt studentliv og at flere studenter fullfører sine 
studier som planlagt og med god kvalitet. Dette er viktig for  
studentenes velferd i et langsiktig perspektiv.

Et annerledes år
Året vi legger bak oss har, som for de fleste andre virksomheter, 
vært svært preget av koronapandemien. Sit sitt virke har blitt, og 
er fremdeles i stor grad, påvirket av denne. Det siste året har vært 
en klar påminner om hvor fort hverdagen kan endre seg. Det ble 
meget synlig hvor viktig det er at Sit er rustet til å jobbe fleksibelt, 
på tvers av enheter og fagområder, for å sikre at studentenes og 
våre ansattes velferd ivaretas.

Pandemien har medført store endringer for lærestedene.  
Studentene våre har hatt et studieår som i stor grad har funnet sted 
på digitale plattformer. På bakgrunn av strenge, men nødvendige, 
retningslinjer har aktivitet på campusene vi opererer på vært svært 
begrenset. I forbindelse med dette og andre restriksjoner, har Sit 
måttet permittere mange ansatte i lengre perioder. Videre jobber 
Sit med å dreie virksomheten mot en redusert etterspørsel på noen 
områder, samtidig som det har oppstått nye behov som vi må  
imøtekomme.

Studiehverdagen til studentene våre og arbeidshverdagen til våre 
ansatte er endret. Det er jobbet strategisk og effektivt med å  
tilpasse eksisterende tjenester til den nye digitale hverdagen,  
samt med utviklingen av nye tilbud og tjenester.
 
Det siste året har satt særlig fokus på studentenes psykiske helse. 
Funn i undersøkelser Sit har gjennomført, viser at kombinasjonen 
av mangel på møteplasser og sosiale sammenkomster med digital 
undervisning og pålagt isolasjon, bidrar til økt ensomhet for mange. 
Det blir derfor viktig framover å bidra til vekst og kontinuitet i frivillig 
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aktivitet blant studentene. Slik kan flere studenter få mulighet til å 
oppleve mestring, personlig vekst og tilhørighet. Dette kan også gi 
studentene en sterkere stemme i det politiske miljøet, og bidra til 
engasjement for utviklingen av samfunnet lokalt og nasjonalt.

Våre tjenester
Bolig: Alle studenter skal ha et godt sted å bo
Hovedmålet til Sit Bolig er å tilby studentene i Trondheim, Ålesund 
og Gjøvik gode studentboliger til en fornuftig pris. Videre har vi mål 
om å påvirke kvaliteten på utleiemarkedet samt ha en pris-
regulerende effekt. Dekningsgraden, som forteller hvor stor 
prosentandel av utleiemarkedet for studenter vi har, var i 2020 på 
cirka 15 %.

Tabell 1: Nøkkeltall for Sit sitt boligtilbud

Antall hybelenheter 7046 

Antall søknader om bolig i 2020 15 790 

Antall ansatte/ årsverk 66/64,9

Kundetilfredshet* 
71

*på en skala fra 0–100

I 2020 overtok Sit Nedre Møllenberg gate 25 B. I tillegg er det 
gjennomført kjøp av eksisterende bygårder i Elgesetergate 23 B og 
Rosenborg studentby/Trondheim vandrerhjem.   

Sit jobber parallelt med flere studentboligprosjekter for å øke og 
utvikle studentboligtilbudet i alle våre tre studiebyer. Dette 
omfatter både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygnings- 
masse. I tråd med det strategiske målet om markedsorienterte  
tjenester ble det i 2020 startet utvikling og testing av nye produkter 
og tjenester. Dette omfattet blant annet utleie av hele kollektiv som 
«vennekollektiv». Vi åpnet også for husdyr på enkelte av våre  
studentboliger. Dette arbeidet videreføres og forsterkes i 2021. 
 
I forbindelse med campusutvikling i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
er det etablert et godt samarbeid med læresteder, vertskommuner 
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og andre viktige aktører. Formålet med dette er å sikre at Sit sitt 
behov ivaretas og muligheten for flere studentboliger på og nært 
campus blir utredet og vurdert.
 
Koronapandemiens påvirkning på boligtilbudet
I 2020 har Sit sin boligavdeling styrket satsningen på sitt arbeid 
med bomiljø og boveiledning. Opplevelsen er at den pågående  
koronapandemien har gjort bosituasjonen for studenter mer  
utfordrende enn tidligere år. Flere ønsker derfor hjelp fra våre  
bomiljøkoordinatorer og boveiledere for å bidra inn i arbeidet med 
et godt bomiljø.
 
God informasjon og dialog med beboerne våre har vært viktig for  
å skape trygghet for de som bor hos Sit. Både når det gjelder  
forebyggende smittevern og ivaretakelse av studenter ved  
smitteutbrudd, har Sit hatt tett og god dialog og samarbeid med 
lokale smittevernmyndigheter.  
 
Som følge av at internasjonale studenter i stor grad uteble høsten 
2020, ble det jobbet målrettet for å tilby flere av våre boliger til  
norske studenter. Det har vært et høyt belegg på studentboligene i 
alle tre byer gjennom høsten. 
 
Kafe: Uten mat og drikke…
Sit sine serveringstilbud har vært tydelig påvirket av den pågående 
koronapandemien. 2020 har vært et år preget av permitteringer 
og en kraftig nedgang i antall besøkende. Det har også vært 
muligheter for utvikling av tjenester og konsepter samt ombygging 
og oppussing av eksisterende serveringssteder. 

Bomiljøkoordinater kan hjelpe å løse utfordringer i kollektivet eller i studenbyen. Boveiledning for et hyggelig hjem.
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Tabell 2: Nøkkeltall for Sit sine serveringstilbud 

Antall serveringssteder 24

Antall kundebesøk 1 191 165

Antall ansatte / årsverk* 102/90,7

Kundetilfredshet** (kantine/kiosk/kaffebar) 
75/79/80

* tall for Sit Campustjenester som helhet 
** på en skala fra 0–100  

I løpet av 2020 ble flere av Sit sine serveringssteder bygget om 
eller pusset opp. Spisestedene i Realfagsbygget og på Øya, begge  
i Trondheim, fikk en større overhaling, og kaffebaren i Realfags-
bygget fikk en mindre ombygging.
 
Det er jobbet mye med utviklingsarbeid i Sit Kafe det foregående 
året. TrustMeal-konseptet er videreutviklet og det et igangsatt ar-
beid med et plantebasert tilbud, en digital betalingsløsning og et 
take-away-konsept. Satsningen på konseptutvikling fortsetter  
i 2021.
 
Sit Kafe har i løpet av 2020 gjort en større jobb med å etablere  
forretningsetiske retningslinjer, med blant annet fokus på miljø, for 
å sikre bærekraft innenfor dette forretningsområdet.

Koronapandemiens påvirkning på serveringstilbudet
Bortsett fra Sit Kafe sin ledelse og noen nøkkelpersoner ble  
samtlige av våre ansatte permittert i forbindelse med den  
nasjonale koronanedstengingen i mars 2020. For å sikre god  
tilbakekomst og en trygg oppstart, ble det gjennomført innfasing av 
ledere og ansatte i nært samarbeid med HR-avdelingen, bedrifts- 
helsetjenesten, verneombud og vår rådgiver i Mind i forkant av 
studiestarten i august.
 
Sit Kafe har i etterkant av gjenåpningen jobbet godt med smittevern 
og har innført flere rutiner for å sikre enkel smittesporing og godt 
smittevern. Tilbakemeldingene på våre serveringssteder er at  
smitteverntiltakene oppleves som svært gode. Våre besøkende 
rapporterer at de føler seg trygge i våre lokaler.
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Sit sitt serveringstilbud er sterkt påvirket økonomisk av pandemi- 
restriksjonene. Med bakgrunn i dette ble det i tredje kvartal 2020 
igangsatt en prosess for å tilpasse bemanningen til omsetningen. 
Sit gjennomførte drøftingsmøter med tillitsvalgte i NTL, samt  
allmøter med ledere og medarbeidere for å orientere om  
situasjonen. Som et ledd i denne prosessen ble oppsigelser av flere 
ansatte gjennomført.

Trening og idrett: Trening gir trivsel og læring
Sit Idrett jobber sammen med studentidrettslag og student- 
velferdsorganisasjoner for et godt idretts- og treningstilbud for alle 
lærestedene som er tilknyttet Sit i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Tabell 3: Nøkkeltall for Sit sitt treningstilbud

Antall treningssenter 7

Antall solgte treningskort 15 045

Antall ansatte / årsverk* 102/90,7

Kundetilfredshet**
76

* tall for Sit Campustjenester som helhet
** på en skala fra 0–100

Koronapandemiens påvirkning på trening og idrett
I forbindelse med den nasjonale koronanedstengingen ble Sit sine 
treningssentre stengt ned i en lengre periode våren 2020. I den  
anledning er det jobbet mye med digitaliseringen av Sit sine  
treningstilbud. Under nedstengingen ble flere av våre gruppetimer 
filmet og tilgjengeliggjort på våre nettsider. Dette var til glede for 
treningshungrige studenter på hjemmekontor. Det ble også  
gjennomført flere treningsøkter «live» via sosiale medier og det ble 
skapt mye digitalt innhold med treningstips og inspirasjon.
 
Treningssentrene kunne igjen åpne dørene og ønske trenende 
velkommen 15. juni 2020. I den forbindelse ble det jobbet mye for 
å sikre godt smittevern på samtlige av våre treningssentre. Et ledd 
i dette arbeidet har vært å øke bemanningen slik at synlig renhold i 
arealene gjennomføres kontinuerlig gjennom dagen.
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Som følge av den pågående koronapandemien ble fem av Sit 
Idretts ansatte permitterte. De fleste av disse var studentansatte 
som jobber som instruktører og resepsjonister. Samtlige ansatte ble 
kalt tilbake når treningssentrene igjen kunne åpne i juni. 

En refusjonsordning for tapt treningstid for medlemmer grunnet 
nedstengingen ble opprettet og ferdigstilt i 2020. Per 31. desember 
2020 var det utbetalt rundt 2,3 MNOK i refusjoner. 

Sit Idrett fikk ny leder 1. mai 2020. Det ble gjennomført en  
omorganisering av ledergruppen i Sit Idrett i løpet av høsten.

Barn: Barnehager til glede for studentbarna og deres foreldre
Hovedmålet til Sit sine barnehager er å bidra til å oppfylle målet om 
lik rett til utdanning. Alle studentforeldre med barn i barnehage-
alder kan benytte seg av tilbudene til Sit sine barnehager, inklusive 
de som ikke har barnehageplass hos oss. Vi tilbyr blant annet  
kulturverksted, åpen barnehage og eksamensgaranti. I tillegg er 
alle studenter i Trondheim med barn i barnehagealder garantert 
bolig og barnehageplass. 

Tabell 4: Nøkkeltall for Sit sitt barnehagetilbud 

Antall barnehager 3 

Antall barn 274 

Antall ansatte/ årsverk 111/106,7 

Kundetilfredshet**
93 

* tall for Sit Velferd som helhet
**på en skala fra 0–100 

Tilbudene i Sit sine barnehager skal være med på å gjøre det  
lettere for studentforeldrene å gjennomføre sine studier samtidig 
som vi skal gi et godt tilbud til studentenes barn.
 
Moholt barnehage ble i 2020 invitert inn i et prosjekt sammen med 
Sit Bolig for å få plassert en bikube på taket av barnehagen. Denne 
er tenkt plassert ut i løpet av våren-sommeren 2021. Dette er et 
ledd i styrkingen av barnehagens miljøsertifisert med Grønt Flagg 
samt Sit sitt mål om en bærekraftig utvikling. 

Sit sine barnehager gjør det enklere for 
studentforeldre å gjennomføre studier.



Koronapandemiens påvirkning på studentbarnehagene 
Barnehagene var stengt i perioden 12. mars til 20. april i 2020, og 
hadde i denne perioden kun åpent for barn med foreldre i  
samfunnskritiske yrker. Alle ansatte var i disse fem ukene på  
hjemmekontor med faglig oppdatering, digitale samlingsstunder for 
barna og digital kontakt med alle familiene i barnehagen. Noen få 
ansatte var på jobb i barnehagene i forbindelse med tilbudet til  
barna med foreldre i samfunnskritiske yrker.
 
Etter de første fem ukene begynte barnehagene å åpne gradvis og 
vi fikk en nasjonal smittevernveileder med inndeling i rødt, gult og 
grønt nivå. Barnehagene var de første ukene etter åpning på rødt 
nivå, men gikk etter hvert over på gult nivå. Barnehagen i Gjøvik 
var over på rødt nivå en kort periode på høsten, men utover det har 
barnehagene drevet på gult nivå med normal åpningstid fra august 
og ut året.  

For å ivareta studentforeldrene og barna har barnehagene valgt å 
holde tilbud som åpen barnehage, kulturverksted og eksamens- 
garanti åpent som normalt så lenge barnehagene har vært på  
gult nivå. 

Studentvelferd: helsetjenester, rådgivning, studenthus og støtte 
til studentorganisasjonene
Sit eier og drifter to studenthus og et aktivitetslokale. Vi tilbyr gratis 
mestringskurs og rådgivning for studentfrivillige og enkelt- 
studenter. Vår psykososiale helsetjeneste tilbyr samtaleterapi  
individuelt og i grupper. Vi har helsesykepleiere på campus og  
drifter helsestasjonen for seksuell helse. I tillegg har vi en egen  
ordning for tannhelserefusjon.

Tabell 5: Nøkkeltall for Sit sitt studentvelferdstilbud 

Antall konsultasjoner hos psykososial helsetjeneste 6 763 

Antall samtaler hos rådtjenester 1500 

Antall kurs (mestring/forening) 91/74 

Antall studentbesøk på Sit Helsestasjon 1489 

Antall studentbesøk Helsestasjon på campus  379 

Antall ansatte/ årsverk* 111/106,7

Kundetilfredshet** helsestasjon 84 

Kundetilfredshet** samtaletilbud 76 

Kundetilfredshet** studenthus 67 

* tall for Sit Campustjenester som helhet
** på en skala fra 0–100
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Koronapandemiens påvirkning på velferdstjenestene
Koronapandemien har lagt mye av rammene for driften av  
tjenestene og tilbudene våre i 2020. Digitalisering av samtale-,  
kurs- og terapitilbud har vært nødvendig for å opprettholde et  
tilbud til studentene. Også tilbudet rundt seksuell helse fikk en  
digital løsning i samarbeid med Gløshaugen legesenter.  
Studentundersøkelsene Sit gjennomførte i april og oktober, 
med det påfølgende interne utviklingsarbeidet, har gitt oss viktig 
kunnskap om studentenes situasjon. Denne har vært avgjørende  
for utviklingen av tjenestetilbudet.
 
Julesesongen i 2020 fikk en ytterligere satsning. Flere tiltak ble 
iverksatt i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i alle våre 
tre studiebyer. 

Studenthus – studentenes storstuer
Studenthusene er arenaer med lav terskel og åpne dører for store 
og små grupper. Med fjorårets og dagens krevende situasjon har 
dette tilbudet vært ekstra viktig. Gode rammevilkår for student- 
frivilligheten, med trygge og tilgjengelige møteplasser, bidrar til  
utvikling av relasjoner og gir gode opplevelser. 

I studenthusene har det vært mulig å gjennomføre aktiviteter i tråd 
med regler for godt smittevern, skape aktiviteter på digitale flater, 
og de har vært sentrale arenaer for å kunne gjennomføre et godt 
og trygt studentmottak under studiestarten høsten 2020. Sit har 
gjennom studenthusene bidratt til å skape rom for meningsfulle 
studentliv. Sit vil også i 2021 tilrettelegge for at studenter kan møtes, 
og at studentfrivilligheten kan skape gode arrangementer med «av 
studenter for studenter» som en viktig målsetning. 

Rådgiving, kurs og psykososiale studenttilbud 
Målet til Sit sin rådgivning er å bidra til økt mestring av studentlivet 
for alle studenter ved læresteder tilknyttet Sit.   

I løpet av det siste året har det vært stor pågang på samtaletilbudet 
til Sit Råd og samtaletidspunktene i bookingsystemet blir reservert 
så snart de legges ut. I forbindelse med pandemien ble samtale- 
tilbudet utvidet til telefonsamtaler, videosamtaler og «walk and 
talk». Sistnevnte er et veldig populært tilbud hvor våre rådgivere 
møter studentene utendørs for en tur i frisk luft og samtale. I løpet 
av høsten ble det igjen åpnet for fysiske samtaler, noe studenter 
preget av digital utmattelse har uttrykt stor glede over.
 
Også Sit sine psykososiale helsetjenester har opplevd stor etter-
spørsel i 2020. 

Under selve nedstengingen i vår ga det digitale tilbudet Sit 
mulighet til å følge opp studentene våre som ikke oppholdt seg i 
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Trondheim. Dette sikret en god mulighet for en jevnere oppfølging 
av studentene våre gjennom året.

Sit sine psykososiale helsetjenester har jobbet mye med tjeneste- 
utvikling det foregående året, blant annet ved deltakelse i et  
nasjonalt Gamification-prosjekt, samt i utviklingen av et digitalt 
gruppeterapitilbud. Arbeidet med å se på det psykososiale helse- 
tilbudet i våre tre byer under ett ble igangsatt i 2020 og fortsetter  
i 2021. Denne samlingen av tjenestene våre styrker tilbudet til  
studentene. 
 
Kurstilbudet til Sit er svært populært og tilbakemeldingene vi får fra 
studentene er gode. I forbindelse med den nasjonale korona- 
nedstengingen i mars 2020, ble kursene videreført på digitale  
plattformer.  Det er jobbet mye med å optimalisere læringsutbytte 
og deltakelse under kursene gjennom året. Fordelen med kurs på 
digitale plattformer har vært tilgjengeliggjøringen av mestringskurs 
i samtlige byer.

Vi har flere internasjonale studenter på engelskspråklige kurs enn 
tidligere og kurstilbudet rettet mot denne studentgruppen er  
utvidet. Det er flere kurs der deltakerne fortsatt befant seg i sitt 
hjemland. Ettersom kursene er digitale, har det vært mulig å skalere 
opp antall deltagere betraktelig fra maks 12 deltakere til maks 300. 
Kurset «How to cope with the Norwegian winter» som ble  
arrangert i desember hadde 238 oppmøtte og engasjerte  
internasjonale studenter. Fåtallet av disse befant seg i Norge på 
dette tidspunktet, men hadde studieoppstart i løpet av januar 2021. 
Samarbeidet med Internasjonal seksjon på NTNU har vært svært 
godt og har vært en viktig faktor for vår suksess.

Helsestasjon for seksuell helse 
Studentene våre er meget fornøyd med Sit sitt tilbud for seksuell 
helse. For å imøtekomme godt smittevern ble det innført booking 
for konsultasjon på helsestasjon på Gløshaugen legesenter høsten 
2020. Dette har bidratt til å styrke tjenesten og er en ordning som 
videreføres i 2021, også etter at koronapandemiens restriksjoner 
minskes. 

Besøkstallet for 2020 er naturligvis lavere enn tidligere år da 
helsestasjon var stengt store deler av våren, som følge av 
koronanedstengingen. 
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Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim
Sit er studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Sit skal bidra til at studentene trives i 
studiebyene sine og at flere ønsker å studere i dem. 

I samarbeid med studentene jobber Sit for å utvikle attraktive velferdstilbud. Sit kan engasjere seg 
i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. 

Engasjerte ansatte, støtte til studentfrivilligheten og et nært  samarbeid med studenter og  
utdanningsinstitusjoner danner grunnpilarene i virksomhetens arbeid. I samarbeid med  
studentene skal Sit jobbe for å skape rom for meningsfulle studentliv.

Oppsummering av tjenestetilbudet til Sit
• 7060 hybelenheter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik
• 25 spisesteder fordelt på flere campus
• 7 treningssenter fordelt på tre byer
• Kurs og rådgivning til studentfrivilligheten og til enkeltstudenter
• Helsetjenester som helsesykepleiere, seksuell helsestasjon, 
   mestringskurs og en psykososial helsetjeneste
• 3 studentbarnehager
• Økonomisk støtte til studentfrivilligheten og studentidretten

Konsernet Sit
Sit er organisert som et konsern der morselskapet har tre utøvende enheter: Sit Bolig,  
Sit Campustjenester og Sit Velferd. I tillegg til  disse enhetene har Sit administrative fellestjenester 
samt flere datterselskaper og tilknyttede selskaper. 

Per 31.12.2020 eide morselskapet Sit følgende virksomheter:
• SiT Eierselskap AS, holdingselskapet til Sit, eide:
     · SiT Tapir AS; eiendomsselskap som eier Nardoveien 12 og 14
     · Røverdalen parkeringshus AS
     · Sinnamon AS; drift av kaféen Kjøkkenbordet, som er samlokalisert med Trondheim kommunes  
       bydelsbibliotek og studenthuset Loftet i Moholt allmenning 1 på Moholt studentby
• Parkbygget AS; eiendomsselskap som eier næringsseksjonen i Innherredsveien 16
• SiT Geovarme AS; drifter geovarmesentralen på Moholt studentby
• Elgesetergate 23 B Holding AS; eiendomsselskap
• Studentmediene i Trondheim AS; Sit eier 50 % og Studentersamfundet i Trondhjem eier 50 %.    
  Selskapet driver flere studentmedier

Sit har ingen eiere og styret er virksomhetens høyeste organ. De studentvalgte representantene 
har alltid stemmeflertall ved votering. Kunnskapsdepartementet fører tilsyn med virksomheten. Sit 
leverer i dag velferdstjenester til rundt 45 000 studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
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Styret, ledelse og revisjon
Styret i Sit har åtte medlemmer hvorav fire er studentvalgte representanter, valgt av 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, to er valgt av de ansatte og to er oppnevnt av 
NTNU. I tillegg møter én vararepresentant for de ansatte fast i styremøtene.
I 2020 ble det avholdt 14 styremøter og 5 av disse var ekstraordinære møter knyttet til situasjonen 
rundt den pågående Covid-19-pandemien. Ett styremøte ble gjennomført i Ålesund og de 
resterende møtene ble gjennomført i Trondheim eller digitalt. Det ble gjennomført 2 
generalforsamlinger.

Totalt har styret behandlet 68 orienteringssaker, 39 diskusjonssaker, 37 referatsaker og 79 
beslutningssaker i 2020.

Det er avholdt 2 temasamlinger med tema visjon, strategi og fremtidige satsningsområder, og 
digitalt samarbeid for styret. Det ble avholdt styreseminar i juni hvor også representanter fra 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og ledergruppen i Sit var med.

Styrets sammensetning:
Styrets sammensetning per 22. januar 2021
 
Styremedlemmer:
Studentvalgt:
• Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder
• Thomas Krogstad Eriksen, nestleder
• Marius Clem
• Sigrid Bergseng Lakså

Tabell 1: Antall studenter fordelt på lærested og semesteravgift  

(semesteravgiften i 2020 har vært på 580 NOK)

Studenter totalt 2020 fordelt på campus Vår Høst

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet 38 910 42 380

Handelshøyskolen BI - Campus Trondheim 1640 1930

Dronning Mauds Minne Høgskole  1370 1440

Norsk Fotofagskole (Trondheim) 70 70

Fagskolen Innlandet (Gjøvik) 208 208

Ålesund Kunstfagskole (Ålesund) 25 25

Studenter Gjøvik 3753 4118

Studenter Ålesund 2205 2485

Studenter Trondheim 36 260 39 450

Totalt antall studenter tilknyttet Sit 42 218 46 053

Totalt innbetalt semesteravgift 2020* Kr 50 415 000

* hvert år er det cirka 3000 studenter som fritas for betaling av semesteravgift
  Summen på totalt innbetalt semesteravgift vil derfor avvike dersom det kun multipliseres med antall studenter per semester.
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Valgt fra ansatte:
• Rolf Viddal
• Synnøve Bakken

Oppnevnt fra NTNU:
• Berit Kjelstad, prorektor for utdanning. Styremedlem frem til oktober 2020
• Jørn Wroldsen, viserektor NTNU i Gjøvik. Styremedlem fra oktober 2020
• Frank Arntsen, økonomi- og eiendomsdirektør

Varamedlemmer: 
Studentvalgt:
• Håkon Heinz
• Siri Arnesen

Valgt fra ansatte:
• Paul-Erik Normann
• Tommy Danielsen
• Bente Haldorsen
• Camilla Westerås

Oppnevnt fra NTNU:
• Anne Rossvoll, avdelingsdirektør på IV-fakultetet; vara for Jørn Wroldsen
• Lindis Burheim, eiendomssjef; vara for Frank Arntsen

Ledelsen i Sit
Administrerende direktør i Sit er Audhild Kvam. Den øvrige toppledelsen i Sit består av: 
• Lisbeth Glørstad Aspås, boligdirektør 
• Espen Holm, direktør campustjenester 
• Kristin Færø, fungerende velferdsdirektør frem til 31. mai 2020 
• Gustav Østerberg Øverli, direktør for velferdstjenester fra 1. juni 2020 
• Halvard Danielsen, kommunikasjonsdirektør frem til 31. mai 2020 
• Nina Steen, direktør for kommunikasjon og strategi fra 1. juni 2020 
• Heidi Torstad, organisasjonsdirektør  
• Lise Bedsvaag Mjøsund, økonomidirektør

Ledergruppen i Sit, øverst fra venstre: Espen Holm, Nina Steen, Heidi Torstad, Gustav Østerberg Øverli,  
Lise Bedsvaag Mjøsund, Lisbeth Glørstad Aspås og Audhild Kvam.



Tabell 2: Årsregnskap konsern (tall i hele MNOK) 

Sit konsern 2020 2019 Endring

Omsetning 623,6 672,3 -48,7

Driftsresultat 53,2 47,6 5,6

Resultat før skatt 36,3 38,3 -2,0

Sum eiendeler 3 309 3 275
34 

Egenkapital 1 140 1 066
74 

Egenkapitalandel
34,4 % 32,6 % 1,8 % 

Tabell 3: Årsregnskap morselskap (tall i hele MNOK) 

Morselskapet 2020 2019 Endring

Inntekter 618,6 669,9 -51,3

Driftsresultat 51,2 46,8 4,4

Personalkostnad i % av inntekter 33,3 % 35,8 % -2,5 %

Andre driftskostnader eks. avskr. i % av inntekter 38,9 % 36,5 % 2,4 %

Finansinntekter 8 21 -13

Resultat datterselskap 5 1,6 3,4

Rentekostnader 25,1 31,5 -6,4

Resultat før skatt 39,2 37,8 1,4
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Økonomiske forhold fra årsregnskapet
Økonomisk oversikt for konsernet



Tabell 4: Årsregnskap datterselskap (tall i MNOK el. %) 

Datterselskap Omsetning Resultat Sum eiendeler

Parkbygget AS 1,3 0,6 4,7

SiT Geovarme AS 1,3 0,4 14,7

Elgeseter gate 23 B Holding AS 1,8 3,2 29,8

SiT Eierselskap AS  0 1,1 71,1

SiT Tapir AS* 2,1 0,9 13

Sinnamon AS* 0,2 -0,3   0,7 

Røverdalen Parkeringshus AS* 0,7 0,2 4,1 

Finansiell risiko 
Sit opplever generelt liten kredittrisiko da kundene hovedsakelig er studenter og utdannings- 
institusjoner. Utestående restanser er små i forhold til omsetningen. Virksomhetens likviditet er 
svært god. 

Ledige midler forvaltes med vekt på langsiktighet, risikospredning og med lav til middels risiko. 
Risikoen er knyttet til aksjemarkedets utvikling samt renteutvikling for plasseringer. Sit har en 
investeringskomité som tilser så god forvaltning som mulig og jobber etter mandat gitt av styret. 
Langsiktig gjeld i Sit har tidligere hatt fastrenteavtaler for sikre et stabilt leienivå ovenfor 
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*  eiet av SiT Eierselskap AS

Tabell 5: Resultatene i 100 % eide selskaper er innarbeidet i 

 finanspostene (tall i MNOK el. %) 

Endringer i balansen 31.12.2020 31.12.2019 Endring

Sum eiendeler 3 312 3 297 15

Anleggsmidler 2 867 2 798 69

Omløpsmidler 445 499 -54

Egenkapital 1 140 1 066 74

Langsiktig gjeld 1 174 1 210 -36

Egenkapitalandel 34,40 % 32,30 % 2,1 %



studentene, men med dagens rentenivå har vi valgt å sikre bare 1/3 av den langsiktige gjelden i 
fastrenteavtaler.

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for 
bedømmelsen av regnskapet.

Resultatdisponering 
Resultatet for 2020 er 40,8 mot 36,5 millioner i 2019. Årets resultat disponeres slik:

Miljøarbeid i Sit
I strategien til Sit er satsing på bærekraft og miljø et av målene. Alle tjenester Sit leverer skal være 
bærekraftige, slik begrepet defineres i FNs 17 bærekraftmål. Disse målene handler både om miljø, 
økonomi og sosiale forhold.  

Vi gjennomfører nå en vesentlighetsanalyse som grunnlag for det videre arbeidet. Her kartlegges 
våre prestasjoner på bærekraftområdet, og hvilke muligheter og risikoer Sit står overfor. Dermed 
kan vi identifisere de mest kritiske områdene, både for Sit og våre interessenter. 

Ut fra dette kan vi finne ut hvilke bærekraftsområder vi skal satse på i årene som kommer, hvor 
vi bør legge ned mer innsats og hva vi kan være tilfredse med. Videre skal vi finne relevante 
bærekraftindikatorer å følge opp, og vår bærekraftrapportering skal styrkes.

Tabell 6: Resultatdisponering i MNOK 

Statstilskudd, studentboliger 17,8 

Øremerket egenkapital  18

Annen egenkapital (resultat datterselskap) 5 

Sum disponert 40,8 

Tabell 7: Øremerking av egenkapital i 2020 i MNOK  

Fond for spesielle velferdstiltak 1,5 

Reguleringsfond semesteravgift  4,0

Idrettsformål  -5,1

Utbyggingsformål  17,7

Nybygg Samfundet 0 

Sum  18,1
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Det jobbes allerede aktivt med bærekraft i Sit. Under følger noen eksempler på aktiviteter.
Sit er i forkant av regjeringens klimaplan for 2021-2030 som blant annet har som mål at alle nye 
person- og varebiler skal være utslippsfrie fra 2025, og at offentlige innkjøp av person- og varebiler 
skal være utslippsfrie fra 2022. 

Med bakgrunn i strategi om bærekraft og miljø i Sit, ble det besluttet å skifte ut hele bilparken til 
elektriske biler i 2020. I løpet av 2020 ble det kjøpt 23 el-varebiler og Sit har til sammen 37 
nullutslipp varebiler.

I 2020 har Sit Kafe jobbet for å få på plass forretningsetiske retningslinjer. I den forbindelse ble 
også miljøviktigheter og miljømål definert. Disser danner i dag utgangspunktet for Sit Kafes  
miljøregnskap og -rapportering. Sit Kafe sine viktigste bidrag for miljøet er reduksjon av avfall,  
reduksjon av matavfall fra produsert mat, miljøriktige innkjøp, redusert antall flyreiser og 
nullutslippsbiler. 

Beredskapsarbeid i Sit
Sit har jobbet mye for å utvikle og styrke beredskapsarbeidet i organisasjonen. 2020 har vært et 
ekstremår hva angår beredskapsarbeid og i forbindelse med den pågående koronapandemien har 
dette vært et år hvor teori har møtt praksis, og de planene og rutinene som var utformet har blitt 
utprøvd og kontinuerlig finjustert.

Før utgangen av februar var beredskapsorganisasjonen etablert. I tidlig fase ble det gjennomført 
en risikovurdering hvor de tidlige tiltakene handlet om å etablere det som etter hvert ble 
«Koronahåndboken», med politikk og retningslinjer knyttet til håndtering av pandemien. Samvirke 
med og kommunikasjon til ansatte og studenter, forsterket hygienetiltak og renhold, og bolig-
tilbud ved smitteutbrudd var tidlige og prioriterte tiltak. 

Ledere, vernetjeneste og medarbeidere la ned et stort arbeid for å sikre at leveransene var trygge, 
og at disse var i tråd med sentrale, bransjemessige og lokale, så vel som Sit sine spesifikke, krav. 
Dette ga erfaring både med å jobbe risikobasert, raskt korrigere og iverksette nye tiltak, samt sikre 
god informasjonsflyt. 

Utover høsten fikk etter hvert alle virksomhetsområdene oppleve hvordan det var å jobbe i eller 
tett på et smitteutbrudd, og alt det som medføres av tett dialog med smittevernkontoret, arbeid i 
og med kriseledelsen, kommunikasjon til kunder og medarbeidere, og koordinering av tiltak.   
Våren 2021 blir det spesielt viktig å lete etter «bakevjas fortrinn» for å minimere tiltakstrøtthet, og 
for å iverksette avbøtende tiltak som kan gjøre arbeidssituasjonen og livssituasjonen god - for 
både medarbeidere og studenter.  

Sit som arbeidsplass
Strategi og visjon for en organisasjon i utvikling 
Sit er en organisasjon i stadig utvikling, og vi har som mål at utviklingen skal være bærekraftig.  For 
at organisasjonen skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag ble det i 2019 utviklet 3 nye strategiske mål, 
og i 2020 ble disse målene vedtatt videreført: 1) Markedsorienterte og bærekraftige tjenester,  
2) levende campus gir økt studentvelferd og 3) rammevilkår for best mulig studentvelferd.
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I løpet av 2020 er det igangsatt et arbeid for å implementere strategipunktene i enhetene i Sit, 
samt skape en felles forståelse for dem. 

I dag er tjenestene Sit skal tilby beskrevet i lov om studentsamskipnader. Vi er avhengige av å sa-
marbeide med de andre studentsamskipnadene for å utvikle våre virksomheter og styrke  
samskipnadsordningen.
 
Alle tjenestene skal være tilpasset studentenes særlige behov og bygge opp under et inkluderende 
studentliv. Sit skal dekke basisbehovet til studentene slik at de har gode liv mens de studerer.  
Ved å tilby tjenester som dekker studentenes grunnleggende behov, og samtidig bygge opp  
under mulighetene til å leve et inkluderende studentliv, øker sjansen for at studentene lykkes med 
sine studier.
 
Tjenestetilbudet til Sit skal styrke studentvelferden. Våre grunnleggende tjenester er kafe,  
bolig, barnehage og trening, og disse finansieres ved egenbetaling fra studentene. I tillegg tilbyr vi 
psykososiale helsetjenester, rådgivning og støtte til studentfrivillighet. Dette er subsidiert av  
semesteravgiften og statlige og kommunale tilskudd.
 
Sit skal ha en kostnadseffektiv og god drift av sine tjenesteområder. Det betyr at hvert enkelt  
tjenesteområde skal driftes slik at vi får best mulig kvalitet på tjenestene til en lavest mulig  
kostnad. Vi vil aktivt ta i bruk ny teknologi og digitalisering for å videreutvikle våre tjenester, bedre 
kundeservicen, utvikle individualisert dialog og utforske nye forretningsmuligheter.
 
På bakgrunn av den nye strategien, forankret i vårt samfunnsoppdrag, lanserte Sit i utgangen av 
2020 en ny visjon for organisasjonen: Vi skaper rom for meningsfulle studentliv! 

Studentene er alltid den primære målgruppen til Sit: De er en stor og sammensatt gruppe med 
ulike behov. Det er heltidsstudenter, deltidsstudenter, tilreisende og hjemmeboende studenter.  
Vi har unge og uerfarne studenter, samt godt etablerte studenter. Dette betyr at det ikke  
eksisterer ett godt studentliv. Hva som betegner et godt og meningsfullt studentliv, er individuelt 
for hver student.
 
Sit skal derfor, i nært samarbeid med studentene, jobbe for å utvikle tilbud og tjenester som  
styrker dem. Ved å benytte oss av studenter som ressurspersoner skal vi sammen med dem  
fortsette å utvikle og tilby relevante tilbud og tjenester som passer deres behov og livssituasjon. 
Rom for meningsfulle studentliv er noe vi skal skape sammen med studentene.

Et annerledesår: Ansatte og arbeidsmiljø i et år preget av pandemi,  
permittering og usikkerhet 
2020 har vært et år preget av koronapandemien. Pandemien har påvirket arbeidshverdagen i Sit i 
stor grad selv om konsekvensene har vært svært forskjellige for de ulike virksomhetsområdene. I 
tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale føringer har Sit måtte regulere aktiviteten 
tilsvarende. Bortfall av kundegrunnlag og arbeidsoppgaver har medført et behov for å iverksette 
permittering i deler av virksomheten. Dette har fått størst konsekvens for driften i Sit Campus- 
tjenester (herunder Kafe og Idrett), men også Sit Velferd, Sit Bolig og Fellestjenester har blitt 
berørt. I perioden fra 18. mars 2020 og frem til studiestart høsten 2020 var periodevis 300  
medarbeidere (faste - og midlertidige ansatte, samt tilkallingsvikarer) berørt av permitteringer,  
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redusert arbeidstid og midlertidig opphør i arbeidet. I 2. halvår 2020 var i hovedsak alle ansatte i Sit 
tilbake i jobb igjen ved studiestart.  

Når store deler av virksomheten i Sit har blitt utsatt for store driftsmessige endringer, stiller det 
store krav til både organisasjon, ledere og medarbeidere, spesielt med tanke på arbeidsmiljø og 
psykososiale forhold.  

I april ble det gjennomført en kartlegging av «Arbeidsmiljø og behov i lys av koronapandemien». 
Over halvparten av ansatte i Sit (54 %) rapporterte om bekymring knyttet til situasjonen. Det  
rapporteres også om følelsen av et sterkt samhold, og i det store og hele opplever ansatte at 
situasjonen har vært håndtert godt. Tilbakemeldingene pekte særskilt på internkommunikasjon, 
oppfølging fra nærmeste leder, muligheter for digitale sosiale treffpunkt og tilbud om aktiviteter 
utover operativ drift som viktige å følge opp. Dette er områder det har blitt jobbet med og som 
følges opp videre i 2021.
 
I 2020 skulle det gjennomføres en forenklet medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen måler  
motivasjon og tilfredshet med jobben. I lys av koronasituasjonen valgte Sit å gjennomføre en  
tilpasset medarbeiderundersøkelse med spørsmål om ulike sider ved arbeidsmiljø under korona-
pandemien. 
 
84 % av ansatte i Sit svarte på undersøkelsen. På en skala fra 0-100 var MTI-resultat til Sit i 2020  
på 82 poeng totalt, en nedgang på 3 poeng siden 2019. Ansatte i Sit rapporterte om betydelig 
lavere tilhørighet og framtidstro. Til tross for nedgang indikerer skåren en generell høy tilfredshet 
og motivasjon hos ansatte i Sit. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen følges opp lokalt  
i avdelingene.

Sit som IA-bedrift 
Sit jobber aktivt for å styrke jobbnærværet og med å forebygge og redusere sykefravær.
IA arbeidet foregår løpende lokalt ute i virksomheten, periodisk gjennom HMS-forumer og  
gjennom utvalgte satsningsområder. Sit har videreført ordningen med virksomhets team i 2020. I 
samarbeid med HR-avdelingen i Sit deltar kontaktperson fra Nav Arbeidslivssenter, bedrifts- 
helsetjenesten, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Teamet fungerer som en arena for  
samskapt læring, og er en mulighet for å skape koordinerte IA tjenester og aktiviteter.
 
Partene har møtt med sine representanter tre ganger i 2020 hvor det viktigste fokuset var hvordan 
jobbe med helse, inkludering og fravær knyttet til konsekvensene av koronapandemien.  

Likestilling 
Personalpolitikken i Sit vektlegger mangfold i både team og ledelse når det kommer til kjønn,  
kulturell bakgrunn, alder og erfaring. Virksomhetens personalpolitikk presiserer at kvinner og 
menn skal behandles likt og ha samme muligheter for karriereutvikling. 

Sit etterstreber en jevnere kjønnsfordeling i virksomheten og der det lar seg gjøre er det ønskelig 
at begge kjønn skal være representert på det enkelte arbeidssted.
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Tabell 8: Oversikt over ansatte i Sit per 31.12.2020 

Antall ansatte 315

Antall årsverk 297

Overtid etter tariffavtalen 4 546,6

Gjennomsnittsalder 45,8

Sykefravær 8,0

Endringer i sykefravær -0,2 %

Antall skader med sykemelding 4

Gjennomsnitts avgangsalder 63,6

Turnover i % 7,6

Tabell 9: Kjønnsfordeling og lønn i Sit per 31.12.2020 

Kvinner Menn Alle

Antall ansatte 223 92 315

Ledergruppen 5 2 7

Deltidsansatte 68 10 78

Styremedlemmer 4* (3) 4* (5) 8

Gjennomsnittslønn 492 068 557 846 512 717

Gjennomsnittslønn u/ ledere* 468 814 523 349 484 130

Medianlønn 435 041 463 349 452 844

Fortsatt drift
Selskapet er solid og har god likviditet. Styret legger i årets regnskap fortsatt drift til grunn.
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*  frem til oktober 2020



Trondheim, 5. mars 2021
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Styret i Sit,
Øverst fra venstre: Paul-Erik Norman (fast møtende vara), Thomas Krogstad Eriksen (nestleder) og Rolf Viddal.
Andre rad fra venstre: Sigrid Bergseng Lakså, Jørn Wroldsen og Synnøve Bakken.
Nederst fra venstre: Marius Clem, Frank Arntsen og Sofi e Carlsen Bergstrøm (styreleder).
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(tall i tusen)

2019 2020 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2020 2019

143 333 82 413 Salgsinntekt 81 521 143 333
16 623 17 780 Inntektsføring av statstilskudd til studentboligbygging 17 780 16 623

509 978 518 434 Annen driftsinntekt 524 354 512 311

669 934 618 627 2 Sum driftsinntekter 623 655 672 267

45 001 25 806 Varekostnader 25 891 45 001
239 754 205 788 3 Lønnskostnader 205 962 239 754
93 622 95 058 4 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 96 665 94 300

0 0 4 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 18 0
244 769 240 767 Annen driftskostnad 241 850 245 566

623 146 567 419 Sum driftskostnader 570 386 624 622
46 789  51 207 Driftsresultat 53 269  47 645

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

1 608 4 974 5 Inntekt på investering i datterselskap, FKV og TS 0
327 221 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0

6 639 836 Andre finansinntekter 1 280 7 600
14 015 7 141 Verdiendring av finansielle instrumenter 7 141 14 015

-650 -542 Rentekostnader til foretak i samme konsern 0 0
-30 885 -24 611 Andre finanskostnader -25 402 -30 962

-8 946  -11 980 Netto finansresultat -16 981  -9 348
37 842  39 227 Årsresultat før skattekostnad 36 288  38 298

1 333 -1 603 14 Skattekostnad -4 542 1 788
36 510  40 829 ÅRSRESULTAT 40 829  36 510

OVERFØRINGER

16 623 17 780 Statstilskudd for EK
19 886 23 050 Avsatt til annen egenkapital
36 510 40 829 10 Sum  overføringer

Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Resultatregnskap

Konsernregnskap

Morselskap Konsern
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(tall i tusen)

2019 2020 NOTE EIENDELER 2020 2019

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

7 1 683 14 Utsatt skattefordel 2 949 1 373
0 0 Goodwill 0 43

7 1 683 Sum immaterielle eiendeler 2 949 1 416

Varige driftsmidler
2 555 836 2 556 335 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 620 456 2 634 177

53 649 112 878 Anlegg under oppføring 112 878 0
78 779 70 433 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 70 433 78 804

2 688 265 2 739 645 4 Sum varige driftsmidler 2 803 767 2 712 981

Finansielle anleggsmidler
76 152 90 658 5 Investering i datterselskap 0 0
13 918 14 718 9,13 Lån til selskaper i samme konsern 0 0

125 125 6 Investeringer i aksjer og andeler 125 125
17 257 17 815 11 Pensjonsmidler 17 815 17 257
2 500 2 400 9 Andre langsiktige fordringer 2 400 2 500

109 952 125 716 Sum finansielle anleggsmidler 20 340 19 882
2 798 224 2 867 044 Sum anleggsmidler 2 827 056 2 734 279

Omløpsmidler
2 963 3 132 8 Lager av ferdigvarer 3 132 2 973

2 963 3 132 Sum varer 3 132 2 973

Fordringer
10 909 4 721 Kundefordringer 4 735 10 914
5 884 4 648 13 Kortsiktige fordringer konsern 0 0
5 092 2 988 Andre kortsiktige fordringer 3 140 5 121

21 885 12 357 Sum fordringer 7 875 16 036

Investeringer
290 244 277 729 7 Andre finansielle instrumenter 277 729 290 244

290 244 277 729 Sum investeringer 277 729 290 244
184 042 151 925 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende 193 300 231 396
499 134 445 143 Sum omløpsmidler 482 035 540 648

3 297 358 3 312 187 SUM EIENDELER 3 309 090  3 274 927

Balanse pr 31. desember
Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Konsernregnskap

Morselskap Konsern
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(tall i tusen)

2019 2020 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2020 2019

Egenkapital
Opptjent egenkapital

0 0 Fond i konsernet 894 303 871 252
195 148 245 628 16 Statstilskudd boligbygging 245 628 195 148
871 350 894 399 Annen egenkapital 0 0

1 066 498 1 140 028 10 Sum opptjent egenkapital 1 139 931 1 066 400

1 066 498 1 140 028 Sum egenkapital 1 139 931  1 066 400

Gjeld   
Avsetning for forpliktelser

6 200 7 163 11 Pensjonsforpliktelser 7 163 6 200
0 0 14 Utsatt skatt 277 279

693 839 679 359 16 Statstilskudd boligbygging 679 359 693 839
202 453 198 885 19 Avsetning for vedlikehold 198 885 202 453

902 493 885 408 Sum avsetninger for forpliktelser 885 685 902 773

Annen langsiktig gjeld
1 138 006 1 108 767 12,15 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 129 504 1 138 006

26 143 25 000 9,13 Langsiktige lån konsernselskaper 0 0
46 195 40 119 Øvrig langsiktig gjeld 40 307 46 383

1 210 344 1 173 886 Sum annen langsiktig gjeld 1 169 811 1 184 389

Kortsiktig gjeld
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 99 102

65 810 62 799 13 Leverandørgjeld 62 832 68 859
1 045 57 14 Betalbar skatt 454 1 285

15 903 15 249 Skattetrekk og andre offentlige avgifter 15 338 15 942
0 0 13 Kortsiktig gjeld konsern 0

35 266 34 761 Annen kortsiktig gjeld 34 940 35 177

118 023  112 865 Sum kortsiktig gjeld 113 663 121 365
2 230 861  2 172 159 Sum gjeld 2 169 159  2 208 527

3 297 358  3 312 187 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 309 090  3 274 927

Trondheim, 5. mars 2021

Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Konsernregnskap

Morselskap Konsern

Balanse pr 31. desember

_
_
_

Trondheim, 5. mars 2021
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(tall i tusen)
Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) med datterselskaper 
hvor Sit har bestemmende innflytelse som følge av juridisk eller faktisk kontroll.

Konsernet består av:
Morselskap:
Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Datterselskap:
Parkbygget AS (100%), kjøpt 01.07.2007
SiT Geovarme AS (100%) - Stiftet 2014
Elgeseter gate 23B Holding AS(100%) - kjøpt 08.09.2020
SiT Eierselskap AS (100%), underkonsern som eier SiT Tapir AS, Sinnamon AS og Røverdalen Parkeringshus AS 

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for 
like transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjoner og
mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.
Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet eier fra 20 til 50 prosent av den stemmeberettigede
kapitalen.

Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det 
oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell 
merpris ut over dette klassifiseres som goodwill. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er
lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. 
Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. 

Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, 
balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte 
selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. 

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler 
overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er 
oppfylt. 

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler 
nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi
og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

Aktiverte renter
Renter som knytter seg til anlegg under oppføring, er balanseført som en del av kostprisen.

Leieavtaler
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til 
selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas 
som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet 
avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Selskapets investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap vurderes i morselskapet etter bokført 
egenkapital pr 31.12.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har 
betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020
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Obligasjoner klassifisert som anleggsmidler
Obligasjoner er balanseført til anskaffelseskost, korrigert for resultatført overkurs/underkurs. Overkurs/
underkurs ved anskaffelse periodiseres over resterende løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første 
rentereguleringstidspunkt. Obligasjoner nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være  
forbigående.

Finansielle instrumenter og varederivater
Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, som 
- er klassifisert som omløpsmidler,
- inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, 
- omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og
- har god eierspredning og likviditet
er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig 
anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

Varer
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-metoden og netto salgsverdi. For råvarer og 
varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende 
tilvirkningskostnader og salgskostnader. Egenproduserte varer er verdsatt til laveste av full tilvirkningskost 
og virkelig verdi. 

Inntekter
Varesalg
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til
kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med 
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet

Tjenestesalg
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten 
ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på 
transaksjonstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner 
Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjenings-
tiden i henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel 
med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær
opptjening legges da til grunn.  For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således
lineær opptjening.

Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende 
opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjons-
midlene (korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av 
fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende 
kraft som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er 
betinget av fremtidig ansettelse. 

For opptjeningsbaserte uføreytelser som er en separat plan, vil effekten av eventuelle estimatavvik 
og planendringer resultatføres umiddelbart. 

Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien
av pensjonsmidler som er innbetalt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.
Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift
er inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering. AFP-forpliktelser innenfor 
LO/NHO-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, men som regnskapsføres som en 
innskuddsbasert ordning da den ikke er målbar

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke 
er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. 
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til 
egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på 
årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært 
resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel er presentert netto i balansen.

Offentlige tilskudd
Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som 
driftsinntekt. Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det 
skal redusere. 
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Note 2 Annen driftsinntekt

Driftsinntekter / Store enkelttransaksjoner - annen driftsinntekt

Morselskap
Per virksomhetsområde: 2020 2019
Leieinntekter 342 308 342 201
Statstilskudd KD, drift 8 219 8 571
Tilskudd Helse Midt 4 081 3 850
Kommunalt tilskudd barnehager 49 144 48 084
Andre inntekter barnehager 8 307 8 222
Semesteravgiftsinntekter 50 415 49 873
Helsetjenester Annet 3 886 3 836
Studentidrett, Tilskudd fra Lærestedene 3 493 3 440
Salg driftsmidler 70 340
Andre inntekter 48 511 41 561
Sum 518 434 509 978

Driftsinntekter

 Konsern :  Sit  SiT Eiers AS  Sinnamon AS  SiT Tapir AS 
 Park-

bygget AS 
 SiT 

Geovarme AS 
 Røverdalen 

P-hus AS 
 Elgeseter gate 
28B Holding AS 

Salgsinntekter 82 413 0 142 0 0 1 260 0 0
Offentlige tilskudd 17 780 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter 518 434 0 9 2 129 1 255 0 662 1 865
Sum 618 627 0 151 2 129 1 255 1 260 662 1 865

Driftsinntekter
 Konsern : Elim. Totalt
Salgsinntekter -2 294 81 521
Offentlige tilskudd 17 780
Andre driftsinntekter 524 354
Sum -2 294 623 655

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad

Morselskap Konsern
2019 2020 2020 2019

172 815 162 167 Lønn 162 341 179 729
24 601 24 188 Folketrygdavgift 24 188 24 601
36 248 13 695 Pensjonskostnader (se note 11) 13 695 26 920
6 091 5 738 Andre ytelser 5 738 8 504

239 754 205 788 Sum 205 962 239 754

296,2 297,0 Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 297,0 296,2

Annen

Ytelser til ledende personer, i kroner
 Pensjons-
kostnader 

 godt-
gjørelse 

Daglig leder 1 756 - 109
Styret 633 - -

Revisor
Utgiftsført godtgjørelse ekskl. MVA til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:

Morselskap Konsern
2019 2020 2020 2019

544 479 Lovpålagt revisjon 606 622
281 67 Attestasjonstjeneter 75 319
27 284 Skatterådgivining 350 63

- 166 Andre tjenester utenfor revsjon 166 -

Lønn
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Note 4 Varige driftsmidler

Morselskap

 Tomter 

 Bygn. og 
annen fast 
eiendom 

 Maskiner 
og anlegg 

 Prosjekt-
ering og
bygging  SUM 

Anskaffelseskost 01.01 159 216 3 472 013 349 970 55 776 4 036 975
Tilgang kjøpte driftsmidler 59 609 11 632 152 757 223 998
Tilgang ved fusjon 18 014 18 014
Avgang -2 046 -93 529 -95 575
Anskaffelseskost 31.12 159 216 3 547 590 361 602 115 005 4 183 412

Avskrivninger, nedskrivninger
og rev. ned. 31.12 0 1 150 472 291 168 2 126 1 443 767
Bokført verdi pr. 31.12 159 216 2 397 118 70 433 112 879 2 739 645

Årets avskrivninger 0 75 081 19 977 95 058
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0
Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0

Økonomisk levetid Inntil 50 år Inntil 11 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Konsern

 Tomter 

 Bygn. og 
annen fast 
eiendom 

 Maskiner / 
inventar 

 Prosjekt-
ering og
 bygging  SUM 

Anskaffelseskost 01.01 162 602 3 555 207 350 649 55 776 4 124 234
Tilgang kjøpte driftsmidler 0 63 994 11 632 152 757 228 383
Tilgang ved fusjon 0 18 014 0 0 18 014
Avgang 0 -3 583 0 -93 529 -97 112
Anskaffelseskost 31.12 162 602 3 633 631 362 281 115 005 4 273 519

Avskrivninger, nedskrivninger 
og rev. ned. 31.12 0 1 175 779 291 847 2 126 1 469 752
Bokført verdi pr. 31.12 162 602 2 457 853 70 433 112 879 2 803 767

Årets avskrivninger 0 76 681 19 984 0 96 665
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0
Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0

Økonomisk levetid Inntil 50 år Inntil 11 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Note 5 Datterselskaper

Morselskap

Firma
 Ansk.-

tidspunkt 
 Konsolidert

(ja/nei) 
Foretnings-

kontor 
 Stemme-

andel 
 Eier-
andel 

SiT Eierselskap AS 2000  ja Trondheim 100 % 100 %
Parkbygget AS 2007  ja Trondheim 100 % 100 %
SiT Geovarme AS 2014 ja  Trondheim 100 % 100 %
Elgeseter Gate 23B Holding AS 2020 ja  Trondheim 100 % 100 %

 SiT 
Eierselskap AS 

 Parkbygget 
AS 

 SiT 
Geovarme 

AS 

 Elgeseter 
gate 23B 
Holding 

Sum DS

Opprinnelig anskaffelseskost 0
Balanseført egenkapital på kjøpstidspkt. 0
Henførbar merverdi 0

Inngående balanse 01.01 69 937 5 654 561 0 76 152

Anskaffelseskost nytt datterselskap 11 431 11 431

 - herav uavskrevet goodwill 0
Kjøp aksjer i fisjonsfusjon 0
Andel årets resultat 1 076 621 390 3 156 5 243
Avskrivning merverdier -85 -184 -269
Avskrivning goodwill 0
Overføringer til/fra (utbytte, konsernbidrag) -1 500 -400 -1 900
Kapitalnedsettelse 0
Utgående balanse 31.12 69 514 5 790 950 14 403 90 658

 Selskaper regnskapsført 
etter egenkapitalmetoden 
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Note 6 Andre finansielle instrumenter

Morselskap

Anleggsmidler

Aksjer og andeler i andre selskap med mer
 Balanseført 

verdi  Markeds-verdi 
Studentmediene i Trondheim AS 60 60
SIN innkjøpssamarbeid 10 10
Aksjer i Oi AS 19 19
Andre 36 36
Sum morselskap 125 125

Andre 0
Sum konsern 125 125

Note 7 Plasseringer i kapitalmarkedet

Morselskap

Omløpsmidler
 Balanseført 

verdi  Markeds-verdi 
Aksjefond 24 923 24 923
Grunnfondsbevis og sparebankaksjer 28 360 28 360
Livkonto 34 368 34 368
Obligasjoner og oblogasjonsfond 190 077 190 077
Sum 277 729 277 729

Konsern

Omløpsmidler
 Balanseført 

verdi  Markeds-verdi 
Aksjefond 24 923 24 923
Grunnfondsbevis og sparebankaksjer 28 360 28 360
Livkonto 34 368 34 368
Obligasjoner og oblogasjonsfond 190 077 190 077
Sum 277 729 277 729

Note 8 Varer

Morselskap Konsern
2019 2020 2020 2019
1 730 1 431 1 431 1 730

815 1 402 1 402 824
0 0 Varelager bøker 0 0

419 298 Rekvisita med mer 298 419
2 963 3 132 Sum 3 132 2 973

 Eierandel 
50,0 %

Varer innkjøpt for videresalg
Råvarer
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Note 9 Fordringer med forfall senere enn ett år

Morselskap Konsern
2019 2020 2020 2019
1 500 1 500 1 500 1 500
1 000 900 Lån til Bergstudentenes forening 900 1 000

13 918 14 718 0 0
16 418 17 118 Sum 2 400 2 500

Note 10 Egenkapital

Morselskap

Opptjent egenkapital

Statstilsku
dd

boligbyggi
ng 

 Annen
egenkapital 

 Sum 
opptjent

egenkapital 
Egenkapital 01.01 195 148 871 350 1 066 498

Årets endring i egenkapital:

Reklass statstilskudd på studentbolig for salg 17 780 -17 780 0
Korrigering av statstilskudd omklassifisert 2019 32 701 32 701
Årets resultat 0 40 829 40 829
Egenkapital 31.12.20 245 628 894 399 1 140 028

Konsern
 Annen

egenkapital  Totalt 
Egenkapital 01.01.20 1 066 400 1 066 400

Årets endring i egenkapital:
Korrigering av statstilskudd omklassifisert 2019 32 701 32 701
Årets resultat 40 829 40 829

Egenkapital 31.12.20 0 1 139 930 1 139 931

Spesifikasjon av opptjent egenkapital 31.12.:
Statstilskudd for boligbygging 245 628

894 303
Sum opptjent egenkapital 1 139 931

Lån til NTNUI, rente og avdragsfritt

Lån til datterselskap

Annen egenkapital/fond i konsernet
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Note 11 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. 

Ved ytelsesplan
Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. 
Pr 1.7.2019 gikk 70 % av aktive medlemmer inn i innskuddspensjonsordning.I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon
utover den generelle ordning. Ordningen er ufondert.

2019 2020 2020 2019
8 985 4 262 Årets pensjonsopptjening 4 262 8 985
4 860 3 374 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 3 374 4 860

-7 368 -5 428 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -5 428 -7 368
3 091 1 755 Resultatført avvik pga estimatendringer mm 1 755 3 091

- - Resultatført effekt av planendring, ufondert ordning - -
13 719 - Resultatført netto forpliktelse v/ avkorting/oppgjør - 13 719
-5 848 -  Resultatføring spesielle hendelser (avløsning) - -5 848
-7 507 - Gevinst ved planendring - -7 507
7 507 - Ekstraordinær amort. estimatavvik pga planendring - 7 507
5 552 9 820 Kostnad til innskuddspensjon 9 820 5 552
4 173 1 623 Overgang til innskuddspensjon/kompensasjon 1 623 4 173
1 682 2 112 Administrasjonskostnader 2 112 1 682
1 150 609 Periodisert arbeidsgiveravgift før evt avvik 609 1 150

-3 076 -3 137 Ansattes andel -3 137 -3 076
26 920 14 991 Netto pensjonskostnad inkl AGA 14 991 26 920

Morselskap Konsern
2 019 2 020 2020 2019

99 63 Aktive 63 99
164 169 Pensjonister 169 164
263 232 Totalt 232 263

Økonomiske forutsetninger: 2020 2019
Diskonteringsrente 1,70 % 2,30 %
Forventet lønnsregulering 2,25 % 2,25 %
Forventet pensjonsøkning 0,00 % 0,50 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,00 % 2,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler 2,70 % 3,80 %

Demografiske forutsetninger: 2020 2019
Forventet årlig avgang før 45 år 5,00 % 5,00 %
Forventet årlig avgang etter 45 år 5,00 % 5,00 %
Overgang til AFP ved 62 år 0,00 % 0,00 %
Uførhetsskala IR73 IR73
Dødelighetsskala ektefellepensjon K2013BE K2013BE
Dødelighetsskala alderspensjon K2013BE K2013BE

Morselskap og konsern 
 Fondert I, 

midler 
 Fondert II, 
forpliktelse 

 Ufondert, 
forpliktelse 

 Sum 
forpliktelser Sum netto

2020 2020 2020 2020 2019
Pensjonsforpliktelser
Påløpte pensjonsforpliktelser -132 898 -9 939 -4 183 -147 019 -149 107
Pensjonsmidler 126 004 7 729 0 133 733 139 172
Netto pensjonsforpliktelser før AGA -6 893 -2 210 -4 183 -13 286 -9 935
Periodsert arbeidsgiveravgift -972 -312 -590 -1 873 -1 401
Netto pensjonsforliktelser etter aga -7 865 -2 522 -4 772 -15 159 -11 336
 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 25 680 1 058 0 26 738 23 315
 Ikke resultatført planendring 0 0 0 0 0
Nto. Pensjonsforpliktelser / midler 17 815 -1 464 -4 772 11 579 11 979
Balanseført AFP-premie -926 -922
Sum balanseført 10 652 11 057

Morselskap Konsern

4 3



Note 12 Annen langsiktig gjeld

Morselskap Gjeld som forfaller mer enn fem Konsern
2019 2020 år etter regnskapsårets slutt: 2020 2019

846 038 819 874 Gjeld til kredittinstitusjoner 819 874 846 038
6 795 1 657 Øvrig langsiktig gjeld 1 657 6 795

38 270 36 921 Husleiedepositum 37 109 38 270
891 103 858 452 Sum annen langsiktig gjeld 858 639 891 103

Note 13 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Morselskap
2020 2019 2020 2019 2020 2019

Foretak i samme konsern 14 718 13 918 84 2 084 4 564 3 008
Sum 14 718 13 918 84 2 084 4 564 3 008

Morselskap
2020 2019 2020 2019

Foretak i samme konsern 636 161 25 000 26 143
Sum 636 161 25 000 26 143

Annen
Leverandørgjeld langsiktig gjeld

Langsiktige fordringer       Kundefordringer Andre fordringer
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Note 14 Skattekostnad

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:
2019 2020 2020 2019

37 842 39 227 Årsresultat før skatt 36 288 38 298
0 0

8 325 8 630 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (22%) 9 221 8 872

0 0 Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer (fritaksmetoden) -161 -92
-7 258 -10 306 Virksomhet utenfor skatteområdet -10 306 -7 258

57 57 Formueskatt 74 57
0 0 Endring i nedvurdering av utsatt skattefordel -3 431 0
0 0 Virkning av endringer i skatteregler og -satser 164 0

224 17 Korrigering betalbar skatt tidligere år -102 224
-16 0 Andre poster 0 -16

1 333 -1 603 Skattekostnad -4 542 1 788
3,52 % -4,09 % Effektiv skattesats -12,52 % 4,67 %

Morselskap Konsern
2019 2020 2020 2019

Betalbar skatt fremkommer slik:
37 842 39 227 Ordinært resultat før skattekostnad 36 288 38 298

0 0 Avgitt konsernbidrag 0
-32 807 -46 846 Permanente forskjeller -62 893 -31 193

-289 -248 Endring midlertidige forskjeller 1 -1 267
0 0 Bruk av underskudd til framføring 0 0

4 746 -7 867 Grunnlag betalbar skatt -26 605 5 837
1 044 0 Skatt 22% 397 1 284

0 57 Formuesskatt 57 0
1 044 57 Betalbar skatt 454 1 284

0 0 Betalbar skatt på EK-transaksjoner 0 0

Årets skattekostnad fremkommer slik:
1 044 0 Betalbar skatt på årets resultat 397 1 429

0 0 Skatt på avgitt konsernbidrag 153 -145
64 -1 676 Brutto endring utsatt skatt/- skattefordel -5 166 279
0 57 Skatt av formue 0,15% 57 0

224 17 For mye / for lite avsatt siste år 17 224
1 332 -1 603 Årets totale skattekostnad -4 542 1 787

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Forskjeller som utlignes:

-7 48 Anleggsmidler -1 045 -1 154
0 0 Gevinst- og tapskonto 103 133
0 -1 731 Underskudd til framføring -1 731 -72
0 0 Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt/skattefordel 0 0
0 0 Aksjer 0 0

-7 -1 683 Sum -2 672 -1 094
-7 -1 683 Utsatt skatt/utsatt skattefordel -2 672 -1 094

Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell 
skattesats på resultat før skatt:

8 325 8 630 Resultatskatt ( 22% av ordinært resultat før skatt ) 9 221 8 872
0 17 Betalt skatt fra tidligere år 17 224
0 0 Utsatt skatteffekt pga redusert skattesats 0 0
0 57 Skatt av formue 0,15% 57 0
0 0 Skatteeffekt ved gjeldsettergivelse 0 0

-6 993 -10 306 Skatteeffekt øvrige permanente forskjeller -13 836 -7 309
1 333 -1 603 Bokført skattekostnad i resultatregnskapet -4 542 1 788

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.
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Note 15 Pantstillelser og garantier m.v.

Morselskap Konsern
2019 2020 Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2020 2019

Kortsiktig gjeld
Obligasjonslån

1 138 006 1 108 767 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 129 504 1 138 006
Øvrig langsiktig gjeld

1 138 006 1 108 767 Sum 1 129 504 1 138 006

Bokført verdi av eiendeler stilt som 
2019 2020 sikkerhet for bokført gjeld 2020 2019

- - Maskiner o.l. - -
2 396 621 2 397 156 Bygninger 2 425 825 2 396 621

- - Øvrige - -
2 397 050 2 397 156 Totalt 2 425 825 2 396 621

Garantiansvar 2020 2019
I konsernet - -
Andre 30 30

Note 16 Offentlige tilskudd
Sit har i forbindelse med bygging av sine studentboliger mottatt til sammen kr 908 364' i statstilskudd.
I balansen er dette beløpet ført delvis som gjeld, delvis som egenkapital, i hht. gjeldende regelverk. Ved evt. salg
eller riving av en studentbolig som er delfinansiert med statstilskuddet, skal tilskuddet tilbakebetales.
Ved 15 til 30 års eietid trappes tilbakebetalingplikten ned med x % pr år 8 1/15 del.
Tilbakebetalingsplikten faller imidlertid bort i tilfeller der eiendommer har vært brukt til studenboliger over 30 år.

Note 17 Bankinnskudd

Morselskap Konsern
2019 2020 Bankinnskudd, bundne skattetrekksmidler 2020 2019
7 696 7 412 7 412 7 696

Note 18 Fristasjon i 2020 (netto kvm)

Sit-konsernet disponerer til eget bruk 29 774 kvm arealer på fristasjonsvilkår. Beregnet leieverdi er 45,6 mill kr.
Akademika AS' bokhandler disponerer  i tillegg 2 286 kvm (verdi 4,3 mill kr).

Verdi er kalkulert med kr 1 900,- pr kvm pr år for lokaler lærestedene disponerer som selvforvaltende eller som leietaker hos Statsbygg.

Note 19 Andre avsetninger for forpliktelser

Morselskap Konsern
2019 2020 Avsetninger: 2020 2019

202 453 198 885 Avsetning til vedlikehold 198 885 202 453
202 453 198 885 Sum 198 885 202 453
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(tall i tusen)
2019 2020 2020 2019

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

37 842 39 227 Ordinært resultat før skattekostnad 36 288 38 298
-16 623 -17 780 Inntektsført statstilskudd studentboliger -17 780 -16 623
-1 288 -1 062 Periodens betalte skatt -1 302 -1 399
93 622 95 058 Ordinære avskrivninger 96 665 94 300

0 0 Nedskriving av anleggsmidler 18 0
-2 134 405 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 405 -2 134

-150 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -662 -150
0 0 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 0 0
0 0 Tap ved utgang datterselskap 0 0

-14 015 -7 141 Regulering markedsbaserte finansplasseringer -7 141 -14 015
-1 608 -4 974 Resultatandel datterselskap og tilsluttede selskap 0 0

-19 -168 Endring i varer -159 -19
-1 041 6 188 Endring i kundefordringer 6 180 -1 032
6 676 -3 011 Endring i  leverandørgjeld -6 028 7 567

-7 265 -3 568 Andre avsetninger for forpliktelser -3 568 -7 265
18 449 16 842 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 12 184 20 103

112 446 120 016 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 115 101 117 632

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

270 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 2 200 270
-89 665 -128 423 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -132 808 -88 752

0 0 Netto tilført / brukt vedlikeholdsavsetninger 0 0
0 -800 Utbetaling på lån til datterselskap 0 0

2 250 100 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 100 0
1 900 1 900 Innbetalt utbytte fra DS 0 0

-51 107 0 Kjøp og salg av andre investeringer 0 -51 107
-1 000 -24 658 Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler -24 658 -1 300

-137 352 -151 882 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -155 167 -140 889

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

0 36 000 Innbetalt statstilskudd boligbygging 36 000 0
0 0 Utbetalt utbytte 0 0

-58 486 -36 479 Nto endring langsiktig gjeld, eks effekt av nedskr. og fusjon -35 336 -59 136
0 0 Netto endring i byggelån 0 0

-58 486 -479 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 664 -59 136

-83 392 -32 346 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -39 402 -82 393
0 228 Overført bankbeholdning ved fusjon/oppkjøp 1 306 302

267 434 184 042 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 231 396 313 487
184 042 151 925 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 193 300 231 396

Konsernregnskap
Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Kontantstrømoppstilling
Morselskap Konsern
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