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Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
og at flere ønsker å studere her. Vår omsorg skal gi studentene 
muligheter for vekst og utvikling, og mestring i sin utdanning.
 
Sit skal støtte studentfrivilligheten og utvikle attraktive velferds- 
tilbud med varer og tjenester som studentene har behov for.
 
Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette 
bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte og et tett samarbeid 
med studentene og utdanningsinstitusjonene er grunnpilarene i 
vårt arbeid.

2) Sit sin visjon
Sit sin visjon er «Vi skaper rom for meningsfulle studentliv».  
Den er utviklet i samspill med hele organisasjonen, og den setter de  
øverste rammene for vår virksomhet og drift. Hva som gir et  
meningsfullt studentliv vil variere fra student til student, og uansett 
hva som er din definisjon, er Sit med deg på veien.

3) Sit sine strategiske mål
Høsten 2019 lanserte Sit tre strategiske mål, som skal være  
retningsgivende for hele organisasjonens arbeid. Sit sine tre  
strategiske mål er: 
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. Viktige momenter for å nå de strategiske 
målene er nært samarbeid med lærestedene, og nært samarbeid 
med studentene og innsikt i deres ønsker og behov. 

1) Sit sitt samfunnsoppdrag
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Fremoverlent.

Rammer for trivsel, omsorg,  
og et godt og meningsfullt studentliv.

4) Sit sin merkevare
I april 2021 ble Sit sin nye merkevare lansert. Merkevaren definerer 
posisjonen vi ønsker å ta i markedet og assosiasjonene vi ønsker  
at studenten skal ha i møtet med Sit. Merkevaren skal bistå  
organisasjonen i arbeidet med å realisere våre strategiske mål, og 
den rammer inn alle kontaktpunktene mellom studenten og Sit.  
Vår nye merkevare er definert som 
• På lag med studenten
• Aktuell
• Fremoverlent
• Kvalitet
• Rammer for trivsel, omsorg, og et godt og 
   meningsfullt studentliv 

Som en del av den nye merkevaren, utviklet og lanserte Sit en ny 
grafisk profil i 2021. Profilen er et viktig verktøy for å støtte opp om 
og formidle merkevaren.

5) Kulturarbeid i Sit
Med ny visjon, klare strategiske mål, og en ny og klart definert 
merkevare, ble det igangsatt en større kultur- og verdiprosess i 
Sit høsten 2021, som det skal jobbes videre med i 2022. Målet er å 
kartlegge dagens kultur i Sit, og sørge for at vi innad i organisasjonen 
har den kulturen og de verdiene vi trenger for å kunne realisere 
våre mål og oppnå ønsket posisjon. 
 
Kultur- og verdiprosessen ledes av HR-avdelingen, og det  
vektlegges sterkt å skape bred involvering blant både ledere  
og ansatte. 

6) Sit sitt digitale løft
Sit har en klar målsetning om aktivt å ta i bruk ny teknologi og  
digitalisering for å videreutvikle og forbedre våre tjenester, utforske 
nye forretningsmuligheter og optimalisere driften. DigiSit- 
programmet ble etablert med mål om å levere en framtidsrettet og 
fleksibel digital plattform for studenter og ansatte. I 2021 har hoved-
fokus i DigiSit vært utvikling av nytt økonomisystem og utvikling og 
tilpasning av ny boligportal.

Det nye økonomisystemet tas i bruk i januar 2022, og skal, i tillegg til 
å inngå som en del av den digitale tjenesteplattformen, understøtte 
behovet for effektivisering og legge til rette for økt kvalitet i  
virksomhetsstyringen.
 
Første versjon av vår nye boligportal lanseres i mars 2022. Hoved-
målet med løsningen er økt selvbetjening, hvor studentene enkelt 
skal kunne booke seg bolig direkte, uten søke- og ventetid. Den 
nye boligportalen skal legge til rette for økt utleiegrad og reduserte 
driftskostnader.

7) Campusutvikling
Ett av Sit sine strategiske mål er “Levende campus gir økt student- 
velferd.” Sit er derfor naturligvis både engasjert og involvert i  
arbeidet med campussamlingen på Gløshaugen i Trondheim. 
Vårt bidrag er å legge til rette for at studentene skal ha de beste 
mulighetene for å ha gode og meningsfulle studentliv, både i og 
utenfor undervisningssituasjonen. Sit har deltatt i ulike bruker- 
grupper som har gitt innspill til den utviklingen som skal skje de 
neste 10 årene.

Sit driver en del arealkrevende studentvelferdsfunksjoner, og vi har 
arbeidet tett med blant annet NTNU og Statsbygg for å få de riktige 
arealene i det nye campusområdet, med tanke på studentenes og 
våre behov. I 2021 har vi særlig jobbet med utarbeidelse av planer 
for fremtidig studentboligbygging, nye serveringssteder, ny student- 
idrettshall, og andre studentvelferdsfunksjoner innenfor campus- 
planområdet.

Dette viktige arbeidet fortsetter i 2022.

8) Nok et annerledes år
I likhet med 2020, ble 2021 et annerledes år for hele Sit. Korona-
pandemien fortsatte å prege oss i 2021, og våre virksomheter ble 
nok en gang påvirket av den globale pandemien. Dette er noe hele 
Sit har kjent på gjennom året som har gått, med stadige endringer, 
hjemmekontor, nye runder med permitteringer, og en usikker  
hverdag for mange.

Flere av våre virksomhetsområder har vært hardt rammet. For Sit 
Kafe har nok et år vært preget av nedstengninger og permitteringer, 
og våre ansatte i kantiner, kiosker og kaffebarer har hatt en usikker 
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hverdag. Takket være gode rutiner for smittevern, har Sit Trening 
hatt mer åpent i 2021 enn 2020. Blant annet har antallsbegrensning 
på treningssentrene gjennom booking av tid til egentrening gitt oss 
muligheten til å ha et velfungerende treningstilbud til studentene, 
samtidig som vi har ivaretatt godt smittevern. For Sit Barn har  
pågang og belastning variert gjennom året ut fra den nasjonale 
trafikklysmodellen og de ansatte i Sit Barn har stadig vært nødt til å 
tilpasse seg nye og endrede arbeidsforhold. 
 
Selv om pandemien har rammet Sit hardt for andre året på rad, ser 
vi at organisasjonen har blitt robust og tilpasningsdyktig, og at vi har 
blitt gode på beredskapsarbeid og krisehåndtering. Tross vanskelige 
tider, har våre ansatte opprettholdt en høy arbeidsmoral, og gjort 
sitt ytterste for å være til stede for studentene i de kanalene og 
møteplassene hvor det har vært mulig. 

Både SHoT-undersøkelsen, vår egen Koronaundersøkelse, og andre 
kilder, forteller oss at mange studenter har hatt det vanskelig  
gjennom pandemien. For flere har situasjonen blitt forverret i  
pandemiens år to. For å kunne være til stede for studentene i denne 
utfordrende tiden, har de ulike virksomhetsområdene i Sit jobbet på 
nye måter og skapt nye, fysiske og digitale, tjenester og møteplasser.

Våren 2021 mottok Sit midler fra Kunnskapsdepartementet som var 
øremerket studentinitierte og studentdrevne tiltak. Oppdraget var 
å gi studentene rom til å skape sosiale møteplasser for sine  
medstudenter, blant annet som et tiltak mot den økende  
ensomheten som pandemien førte med seg. I mai 2021 ble derfor 
Sit Labs etablert for å svare opp dette. Over 50 studenter ble ansatt 
i sommer- og deltidsjobber, og målet var å skape innovasjon og 
sosialt entreprenørskap. Gjennom 2022 gjennomførte studentene 
i Sit Labs blant annet mange ulike arrangementer, åpnet kafeen 
Drivhuset i Trondheim sentrum, og etablerte Trivselsfondet, som gir 
økonomisk støtte til studentfrivilligheten.

9) Våre tjenester
a) Sit Bolig 
Hovedmålet til Sit Bolig er å tilby studentene i Trondheim, Ålesund 
og Gjøvik gode studentboliger til en fornuftig pris under trygge  
forhold, og å sikre de som bor hos oss veiledning og bistand gjennom 
våre dyktige ansatte. Å bo hos Sit skal gi klare fordeler og en 
merverdi, sammenlignet med det private markedet. 

Videre har vi mål om å påvirke kvaliteten på utleiemarkedet samt 
ha en prisregulerende effekt. Dekningsgraden, som forteller hvor 
stor prosentandel av utleiemarkedet for studenter vi har, var i 2021 
på cirka 15 %.

2021 var et travelt år for Sit Bolig, med flere oppkjøp og større  
prosjekter innen nybygg og rehabilitering av eksisterende  
bygningsmasse. Målet er å fortsette, øke og utvikle studentbolig- 
tilbudet i alle tre studiebyer, i nært samspill med lærersteder,  
vertskommuner og andre sentrale aktører. For å sikre markeds- 
orienterte boligtilbud, blir studenter i økende grad involvert i  
utviklingen av nye boligprosjekter. Et av de første, store nybygg-
prosjektene som ferdigstilles er Sundebygget i Ålesund, med  
estimert åpning medio august 2022. Dette skal bli Ålesund- 
studentenes eget hus med blant annet studentboliger, trenings-
senter, konsertlokale og bar. Et annet nybyggprosjekt som har 
kommet langt i utviklingen er Helgasetr. Helgasetr skal stå klart til 
bruk i 2024, og er et samarbeidsprosjekt med NTNU hvor Statsbygg 
er byggherre. Her får Sit et toppmoderne treningssenter og et nytt 
serveringssted, i et bygg som skal huse alle helse- og sosialfagene 
ved NTNU.

Våren 2021 overtok vi Trondheim Vandrerhjem. Her kan Sit tilby 
korttidsleie, som er i tråd med målet om å kunne tilby stadig mer 
markedsorienterte tjenester. Konseptet skal videreutvikles i 2022.

Som konsekvens av pandemien, samt et ønske om at merverdien 
av å bo hos Sit skal bli mer kjent, har det gjennom hele 2021 vært 
fokus på bomiljø og boveiledning i Sit Bolig. God informasjon og  
dialog med beboerne har vært viktig for å trygge de som bor hos 
Sit, både med tanke på smittevern under pandemien og mer  
ordinære situasjoner som oppstår i kollektivet eller hybelen. 

Tabell 1: Nøkkeltall for Sit sitt boligtilbud

Antall hybelenheter 7 095

Antall søknader om bolig i 2021 17 983

Antall ansatte/ årsverk 65,9

Kundetilfredshet* 
77

*på en skala fra 0–100

I mai 2021 ble Sit Labs etablert.

Over 50 studenter ble ansatt i  
sommer- og deltidsjobber, og målet 
var å skape innovasjon og sosialt 
entreprenørskap



Gjennom appen «Mitt Sit». kan 
studentene betale digitalt – enkelt og 
effektivt. 

Godt smittevern og booking av 
egentrening gjorde det mulig å holde 
treningssentrene åpne gjennom store 
deler av året.

i 2021 ble Stilken, et plantebasert
matkonsept på Gløshaugen, lansert.

Det ble i 2021 vedtatt en egen ambisjon 
for Sit Trening, om «å få alle studenter i 
aktivitet i 2030.» 
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b) Sit Kafe
Sit Kafe sine serveringstilbud har også foregående år vært tydelig 
påvirket av den pågående koronapandemien. 2021 ble nok en gang 
et år preget av permitteringer, nedstengninger og begrenset drift 
for våre kantiner, kiosker og kaffebarer. Gjennom første halvdel 
av 2021 opplevde vi kraftig nedgang i besøkende, noe som var en 
naturlig konsekvens av et redusert tilbud og mange studenter med 
digital hjemmeundervisning. I løpet av høsten åpnet samfunnet og 
campusene mer opp igjen, og vi fikk en god og etterlengtet  
oppgang, med tilnærmet normal drift i en periode. 

Til tross for et år preget av pandemi, ble det i 2021 gjort mye  
spennende i Sit Kafe. Satsningen på konseptutvikling fortsatte, med 
bl.a. videreutvikling av Trust Meal, og lansering av Stilken, et  
plantebasert matkonsept på Gløshaugen. Det ble også åpnet nye  
serveringssteder, utviklet serveringsløsninger hvor vi ikke har tilbud 
fra før, og flere eksisterende kantiner og møteplasser ble pusset 
opp.

Innføring av ny profilhåndbok for Sit har også fått betydning for Sit 
Kafe, og i løpet av 2021 har vi jobbet med å omprofilere våre  
spisesteder. Cafe-sito i Trondheim har fått sin egen merkevare i  
tråd med ny Sit-profil, og heter nå SITO Kaffebar.

Som et ledd i å effektivisere våre tjenester, ble det i løpet av året 
også lansert en digital betalingsløsning gjennom appen «Mitt Sit». 
Med appen kan studentene betale digitalt – enkelt og effektivt. 
Løsningen prøves ut ved utvalgte serveringssteder. 

Det skal skje mye i Sit Kafe også kommende år. Nå blir det fokus 
på å fortsette og utvikle og synliggjøre viktige tiltak på miljø- og 
bærekraft, et strategisk område som det allerede jobbes godt med 
i våre kantiner, kaffebarer og kiosker.

Tabell 3: Nøkkeltall for Sit sitt treningstilbud

Antall treningssenter 7

Antall solgte treningskort* 15913

Antall ansatte/ årsverk**
11 ansatte 9,5 årsverk  
+ ca. 100 studentansatte

Kundetilfredshet*** 73

* endring i betalingsløsning høst 2021, tall uten månedskort, dagpass, klippekort
** tall for Sit Campustjenester som helhet
*** på en skala fra 0–100

c) Sit Trening
Sit Trening jobber sammen med studentidrettslag og student- 
velferdsorganisasjoner for et godt trenings- og idrettstilbud for alle 
lærestedene som er tilknyttet Sit i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

I likhet med 2020, ble også 2021 preget av koronapandemien. 
Takket være nye erfaringer og retningslinjer ble vi mindre påvirket 
av den i 2021. I forbindelse med nasjonale og lokale restriksjoner 
hadde Sit Trening noen nedstengninger og et noe redusert tilbud 
i kortere perioder gjennom året. Takket være godt smittevern og 
booking av egentrening, var det gjennom store deler av året mulig  
å holde treningssentrene åpne, kun med et noe redusert  
gruppetreningstilbud i perioder.
 
Våren 2021 endret avdelingen navn fra Sit Idrett og trening til Sit 
Trening, etter en grundig, strategisk prosess. Målet med endringen 
er å synliggjøre hva avdelingens primære tilbud til studentene er, 
og å gjøre skillet tydeligere mellom Sit og studentidrettslagene. Det 
er studentidrettslagene som tilbyr studentene idrett, og vi  
tilrettelegger for dette, men vårt hovedtilbud er treningstjenester 
gjennom egentrening og gruppetimer. Det ble også vedtatt en 
egen ambisjon for Sit Trening, om «å få alle studenter i aktivitet i 
2030.» Det skal skje gjennom å gi studentene gode tilbud i form av 
1) trening, 2) idrett og 3) aktivitet.

Sommeren 2021 innførte Sit Trening en ny betalingsløsning for  
studentene. Vi gikk fra 12 måneder og 6 måneder forhåndsbetaling, 
til månedsbetaling med og uten binding. Løsningen er en mer  
fleksibel løsning for studentene, og en løsning som er mer i tråd 
med hva andre aktører har. 

Tabell 2: Nøkkeltall for Sit sine serveringstilbud 

Antall serveringssteder  25 inkludert Trust Meal

Antall kundebesøk  1 107 128

Antall ansatte / årsverk 75,77

Kundetilfredshet* (kantine/kiosk/kaffebar)  
Kantine – 73
Rápido – 78
SITO – 78, KRUS - 81

* på en skala fra 0–100  



Vi tilbyr blant annet kulturverksted, åpen 
barnehage og eksamensgaranti.

Huset på Gjøvik.

Det skal jobbes videre med prosjekter 
innenfor fysioterapi og personlig trening.

Vår psykiske helsetjeneste tilbyr samtale- 
terapi, både individuelt og i grupper. 

Kommende år blir et spennende år for Sit Trening. I august 2022 
åpnes et nytt treningssenter i Ålesund, i Sundebygget, og dette 
vil gi Ålesundstudentene et etterlengtet og bedre treningstilbud. I 
Trondheim skal vi utvikle treningskonseptet for Helgasetr. I Gjøvik 
skal det jobbes med å skape et bedre treningstilbud, for her ser vi 
tydelig gjennom KTI-undersøkelsen at nåværende treningstilbud 
ikke er godt nok.  Våren 2021 ble Sit sin nye merkevare lansert,  
og i løpet av 2022 vil det gjennomføres flere små oppgraderinger 
på våre eksisterende treningssentre for å tilpasse dem. Det skal  
også jobbes videre med prosjekter innenfor personlig trening  
og fysioterapi.

d) Sit Barn
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, inkludert 
barn 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. 

Pandemien og trafikklysmodellen for barnehager har preget Sit 
Barn gjennom 2021. Driften ble utfordret av mangel på vikarer og 
noe økt sykefravær, som trolig skyldes lav terskel for å holde seg 
hjemme ved symptomer på influensasykdom. Til tross for dette har 
det skjedd mye spennende og positivt i Sit Barn gjennom året. På 
Gjøvik feiret Soppen 30 års-jubileum, og Sit Barn som enhet fylte 50 
år. I tillegg ble MiniUKA arrangert, Soppen opprettet egen hønse-
farm, og det ble ansatt egne kokker eller kjøkkenassistenter i alle 
våre barnehager, som skal sikre et godt og sunt kosthold til de aller 
minste.

Sit Barn har mange spennende prosjekter planlagt for 2022. Blant 
annet skal Dragvoll barnehage få nytt kjøkken, det skal jobbes med 
å etablere eksamensgaranti i Ålesund, som ledd i arbeidet med at 
alle tre byene skal ha et likeverdig tilbud, og en mulighetsstudie 
skal gjennomføres for en ny barnehage ved campus Gløshaugen. 

Tabell 5: Nøkkeltall for Sit sitt studentvelferdstilbud 

Antall konsultasjoner hos psykisk helsetjeneste  
8819 (hvorav 1636 hos 
ekstern leverandør) 

Antall pasienter som fikk behandling hos Psykisk 
helsetjeneste 

1693

Antall samtaler hos rådtjenester  1873 

Antall kurs, grupper, foredrag (mestring/forening)  145*** kurs, 2300 deltakere 

Antall studentbesøk på Sit Helsestasjon  2308 (kun Trondheim) 

Antall studentbesøk Helsestasjon på campus   322 (kun Trondheim) 

Antall ansatte/ årsverk psykisk helsetjeneste 20/18,9

Antall ansatte/årsverk Råd 9,6 faste,  

1,5 KD-finansiert 67 

Kundetilfredshet** helsestasjon  85

* tall for Sit Velferd som helhet 
* på en skala fra 0–100  
*** varighet på kurs og grupper kan variere fra 1 kursdag til 14 kursdager. 
     De fleste er på 2-4 kursdager. 

e) Studentvelferd: Rådgivning, psykisk helse, studenthus 
og helsetilbud
Sit eier og drifter to studenthus, et aktivitetslokale, samt et student-
senter på Gløshaugen. Vi tilbyr gratis mestringskurs og rådgivning 
for enkeltstudenter og studentfrivilligheten. Vår psykiske helse- 
tjeneste tilbyr samtaleterapi, både individuelt og i grupper. Vi har 
helsesykepleiere på campus og drifter helsestasjonen for seksuell 
helse. I tillegg har vi en egen ordning for tannhelserefusjon.

Studenthus
Studenthusene i Ålesund og på Gjøvik er studentenes egne hus, og 
skal være et lavterskeltilbud til enkeltstudenten eller gjengen, samt 
en viktig arena for studentfrivilligheten. I studenthusene tilrettelegger 
vi for at studentfrivilligheten får de rammene de trenger for å drifte 
og utvikle foreningene sine, og til å skape sosiale møteplasser for 
medlemmer og medstudenter.

Grunnet tidvis skjenkestopp, antallsbegrensinger og hjemme- 
undervisning, har det vært færre besøkende og lavere omsetning 
på studenthusene i Ålesund og Gjøvik enn i et normalt år. Vi har 
likevel prioritert å holde studenthusene våre åpne så mye som 
mulig, som et ledd i å tilby studentene møteplasser i en tid hvor 
mange har hatt det vanskelig.

Etter høstens studiestart, og frem mot ny nedstengning før jul,  
opplevde studenthusene en opptur. Huset i Gjøvik var tilbake til 
normalt nivå, og Banken i Ålesund hadde i denne perioden mer  
aktivitet enn noensinne. Håpet er at trenden fortsetter i 2022, når 
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Tabell 4: Nøkkeltall for Sit sitt barnehagetilbud 

Antall barnehager  3 

Antall barn  270 

Antall ansatte/ årsverk 80 

Kundetilfredshet** 89 

* tall for Sit Velferd som helhet 
** på en skala fra 0–100
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det blant annet åpner nytt studenthus i Ålesund, i Sundebygget, og 
det er flere spennende prosjekter på gang mellom Sit og student-
frivilligheten for å skape enda mer aktivitet på studenthusene.

Rådgiving og kurs
læresteder tilknyttet Sit. Sit psykisk helse er et tilbud til studenter 
med lettere psykiske plager, hvor de kan få hjelp både individuelt 
og på gruppenivå.

Vi vet at mange studenter har opplevd de siste årene som  
utfordrende, og det vises på statistikkene til Sit Råd og våre  
rådgivere. Etterspørselen har vært høyere enn tilbudet. Til tross for 
utfordrende rammer satt av pandemien, har Sit Råd jobbet hardt 
gjennom 2021 for å opprettholde en så stor grad av fysiske tilbud 
som mulig, men med digitale løsninger som gode alternativer.

Nesten alle planlagte mestringskurs og kurs for studentfrivilligheten 
ble gjennomført som planlagt, enten fysisk eller digitalt. Det ble 
også innført flere nye samtalegrupper, hvor studentene selv satte 
agenda. En av disse var en samtalegruppe for gutter i Trondheim 
som har fått svært gode tilbakemeldinger.

Studentsenteret på Gløshaugen fylte ett år i løpet av 2021. Senteret 
bemannes av studentverter som er en del av Sit Råd. Her ble det 
ansatt egne sommerverter, for å holde senteret åpent og kunne 
skape aktiviteter for studentene i Trondheim også gjennom  
sommeren. På Gjøvik og i Ålesund hadde Sit Råd flere student- 
ansatte gjennom Sit Labs i 2021. Disse sto bak mange ulike  
arrangementer for studentene gjennom sommeren og høsten.

I 2022 skal det jobbes godt for fortsatt å kunne tilby studentene de 
tjenestene de ønsker seg og trenger. Her vil blant annet samarbeidet 
med Sit psykisk helse stå sentralt. Det skal også jobbes for å skape 
likeverdige tilbud i alle tre byer. Som ledd i det arbeidet starter en 
ny rådgiver i 100% stilling i Ålesund fra mars 2022.

Psykisk helsetilbud
Vårt psykiske helsetilbud opplevde økt pågang i 2021. Det ble i 
løpet av året gjennomført flere nyansettelser for å imøtekomme 
studentenes behov, og det ble lagt vekt på å skape et likeverdig 
tilbud innen psykisk helse i alle tre byer. Nye, digitale løsninger ga 
også nye muligheter. På digitale plattformer har det blitt innført nye 
gruppetilbud, og vi kan nå tilby gruppeterapi i både Gjøvik, Ålesund 
og Trondheim. Arbeidet med digitale og fysiske gruppetilbud vil 
være en sentral del av Sit psykisk helse sitt arbeid i 2022. I tillegg 
skal det jobbes for å utvide tilbudet til studentene, gjennom flere 
ansettelser og nye driftsmodeller.
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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 meningsfylte 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 Campus-
tjenester og Sit Velferd. I tillegg til disse enhetene har Sit administrative fellestjenester samt flere 
datterselskaper og tilknyttede selskaper. 

Per 31.12.2021 eide morselskapet Sit følgende virksomheter:
• SiT Eierselskap AS, holdingselskapet til Sit, eide:
     · SiT Tapir AS; eiendomsselskap som eier Nardoveien 12 og 14
• Parkbygget AS; eiendomsselskap som eier næringsseksjonen i Innherredsveien 16
• SiT Geovarme AS; drifter geovarmesentralen på Moholt studentby
• Trondheim Vandrerhjem AS; drift av Rosenborg Studenthjem og Trondheim Vandrerhjem
• 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 48 000 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 2021 ble det avholdt 8 styremøter. Ett styremøte ble gjennomført i Gjøvik, og ett ble gjennomført 
i København. De resterende møtene er gjennomført i Trondheim eller digitalt. Det ble gjennomført 
2 generalforsamlinger.

Totalt har styret behandlet 36 orienteringssaker, 18 diskusjonssaker, 30 referatsaker og 42 
beslutningssaker i 2021.

Det er avholdt 2 temasamlinger med tema Studentinnovasjon, og Et læringsmiljø i endring. Det 
ble avholdt digitalt styreseminar i juni hvor representanter fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim samt Ledergruppen i Sit deltok.

Styremedlemmer:
Styrets sammensetning per 25.01.2022:
 
Styremedlemmer:
Studentvalgt:
• Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder
• Jørgen Sunnvoll, nestleder
• Marius Clem
• Karen Mjør

Tabell 1: Antall studenter fordelt på lærested og semesteravgift  

(Semesteravgiften i 2021 har vært på 600NOK)

Studenter totalt 2021 fordelt på campus Vår Høst

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet   40 660 44 170

Handelshøyskolen BI - Campus Trondheim 1 825 2 080

Dronning Mauds Minne Høgskole  1 355 1 465

Norsk Fotofagskole (Trondheim) 70 70

Fagskolen Innlandet (Gjøvik) 208 208

Ålesund Kunstfagskole (Ålesund) 25 25

Studenter Gjøvik 3 658 4 178

Studenter Ålesund 2 355 2 540

Studenter Trondheim 38 075 41 428

Totalt antall studenter tilknyttet Sit 44 088 48 146

* hert år er det cirka 3000 studenter som fritas for betaling av semesteravgift.  
Summen på totalt innbetalt semesteravgift vil derfor avvike om det kun multipliseres med antall studenter per semester. 

Valgt fra ansatte:
• Paul-Erik Normann
• Synnøve Bakken

Oppnevnt fra NTNU:
• Frank Arntsen, eiendomsdirektør
• Jørn Wroldsen, professor NTNU i Gjøvik

Varamedlemmer: 
Studentvalgt:
• Nina Salvesen
• Thomas Krogstad Eriksen

Valgt fra ansatte:
• Tommy Danielsen
• Maren Iversen
• Bente Haldorsen
• Tom Antonsen

Oppnevnt fra NTNU:
• Gro Iren Kvanli Dæhlin, Viserektor NTNU Gjøvik 
• Anne Rossvoll, Avdelingsdirektør IV fakultetsadministrasjon

Ledelsen i Sit
Ledelsens sammensetning per 01.01.2022 
 
Sits ledergruppe: 
• Audhild Kvam, administrerende direktør 
• Lisbeth Glørstad Aspås, boligdirektør 
• Espen Holm, direktør campustjenester 
• Gustav Østerberg Øverli, direktør for velferdstjenester  
• Heidi Torstad, organisasjonsdirektør  
• Lise Bedsvaag Mjøsund, økonomidirektør 
• Sveinung Hovde, direktør for digitalisering og forretningsutvikling (tiltrådt 01.01.2022) 
• Tor-Arne Hetland, fungerende direktør for trening (fra 26.10.2021) 
• Frøydis Aune Dybdal, fungerende direktør for kafe (fra 26.10.2021) 
• Nina Steen, direktør for kommunikasjon og strategi

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



Tabell 2: Årsregnskap konsern (tall i hele MNOK) 

Sit konsern 2021 2020 Endring

Omsetning 694,5 623,6 70,9

Driftsresultat 186,2 53,2 133,0

Resultat før skatt 191,4 36,288 155,1

Sum eiendeler 3 666 3 309 357

Egenkapital 1 332 1 140 192

Egenkapitalandel 36,3 % 34,4 % 1,9 %

Tabell 3: Årsregnskap morselskap (tall i hele MNOK)  

Morselskapet 2021 2020 Endring

Inntekter 686,4 618,6 67,8

Driftsresultat 186,4 51,2 135,2

Personalkostnad i % av inntekter 32,6 % 33,5 % -0,9 %

Andre driftskostnader eks. avskr., i % av inntekter -9,0 % 38,9 % -47,9 %

Finansinntekter 28,7 8 20,7

Resultat datterselskap 1,0 5 -4,0

Rentekostnader 24,1 25,1 -1

Endring regnskapsprinsipper 170,8 0 170,8

Resultat før skatt 191,4 39,2 152,2

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

Datterselskap Omsetning Resultat Sum eiendeler

Parkbygget AS 1,3 0,6 4,8

SiT Geovarme AS 1,3 0,3 21,2

Trondheim Vandrerhjem AS 9,8 -1,3 99,4

SiT Eierselskap AS, som eier: 0,0 0,7 70,2

*SiT Tapir AS 2,0 0,7 12,4

Endring av regnskapsprinsipper 
Sit har i 2021 gjennomført en prinsipiell endring av regnskapet som har medført et ekstraordinært 
resultat i 2021. Det er både foretatt en dekomponering av bygg, samt opphevet vedlikeholds- 
avsetninger i regnskapet for å tilpasse regnskapet til nasjonale regnskapsstandarder. 

Dekomponering av bygg 
De senere årene har det i de nasjonale regnskapsstandardene blitt stilt stadig større forventninger 
om at det, slik som i International Financial Reporting Standards (IFRS), foretas en  
dekomponering av byggene, og at det gjøres en differensiering av avskrivningstiden for de ulike 
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Økonomiske forhold fra årsregnskapet
Tabell 2: Årsregnskap konsern (tall i hele MNOK)

* 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 21 31.12 20 Endring

Sum eiendeler 3 673 3 312 361

Anleggsmidler 3 291 2 867 424

Omløpsmidler 382 445 -63

Egenkapital 1 333 1 140 193

Langsiktig gjeld 1 544 1 174 370

Egenkapitalandel 36,3 % 34,4 % 1,9 %



bygningsdelene. Dette gjelder særlig for større virksomheter med betydelige anleggsverdier. 
Bakgrunnen for dette er i hovedsak at regnskapet gjennom denne omstruktureringen vil bli mer 
riktig, men også at skillet mellom hva som skal føres som henholdsvis vedlikehold (løpende  
kostnad) og påkostning (aktivering av nytt anlegg) skal bli mer tydelig. 

Alle eksisterende bygg i vårt anleggsregister dekomponeres nå i fire hovedbygningsdeler 
(Bygg, VVS, Elkraft/Tele/Automasjon og Andre installasjoner). Hver av disse delene settes 
med en avskrivningstid/forventet gjennomsnittlig levetid i anleggsregisteret. Gjennomsnittlig 
avskrivningstid vil for et samlet bygg bli noe lavere i ny modell enn den der pr i dag (reduseres 
fra ca 50 til ca 42,5 år). Basert på denne nye modellen vil balanseført verdi inn i 2022 re-beregnes 
på alle eksisterende bygg. 

Konsekvens av dekomponering: 
• Balanseførte verdier på byggene går ned som følge av dekomponeringen. 
• Deler av det som de senere årene har blitt kostnadsført som vedlikehold, vil nå aktiveres. Dette   
   gjøres med bakgrunn i ny modell, for å opprettholde en (mer) riktig balanseført verdi på de ulike  
   bygningsdelene.
• Justeringer i balanseførte verdier som følge av dekomponeringen vil bli en kostnadsføring på   
   årets resultat, da de re-beregnede anleggsverdiene vil bli lavere enn dagens basert på at 
   gjennomsnittlig levetid på byggene justeres ned.

Oppheving av vedlikeholdsavsetninger: 
Sit har i lang tid hatt en praksis hvor det årlig har blitt kostnadsført en beregnet avsetning til  
vedlikehold. Denne avsetningen har blitt satt av som en gjeldspost i balansen. De årlige påløpte 
vedlikeholdskostnadene er ført løpende mot balansen, og blir ved årsslutt avregnet mot disse  
avsatte vedlikeholdsavsetningene. Beløp som har blitt resultatført som «avsetning til vedlikehold» i 
driftsregnskapet et år, har ikke nødvendigvis tilsvart det som faktisk er brukt på vedlikehold 
det året.
• Løpende vedlikehold vil fra 2022 kostnadsføres direkte i driftsregnskapet. På den måten vil vi    
   hvert år få bokført de faktiske kostnadene i resultatregnskapet.
• Som følge av et dekomponert anleggsregister, vil en del av det vi tidligere har brukt å føre som  
   vedlikehold, fra 2022 bli aktivert og avskrevet.

De historiske vedlikeholdsavsetningene vil opphøre fra 1.1.22, og inntektsføres på resultatregnskap 
2021.

Tabell 6: Resultateffekt av endring av regnskapsprinsipper (tall i MNOK)  

Resultateffekt 31.12.2021

Dekomponering av anlegg - 198

Oppløsning av vedlikeholdsavsetningen 243

Aktivering av tidligere vedlikeholdskostnader 100

Nedskriving eksisterende anlegg som følge av akti-
vering vedlikeholdsprosjekter

- 15

Justering inntektsføring statstilskudd bolig som følge 
av redusert avskrivningstid for bygg

41

Resultateffekt for Sit i 2021 171

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 blir i så stor grad som mulig sikret med fastrenteavtaler for sikre et stabilt 
leienivå ovenfor studentene, samt at det gir større forutsigbarhet og redusere risiko med tanke 
på endringer i rentemarkedet. 

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

Resultat og resultatdisponering  
Resultatet til Sit for 2021 er på 192,7 MNOK, hvor 171 MNOK av dette er knyttet til endring av  
regnskapsprinsipper, som forklart i tabell 6. Driftsresultatet, når vi ser bort fra statstilskudd  
studentbolig er på 3,1 MNOK. 

Det lave driftsresultatet skyldes en kombinasjon av flere ulike faktorer. Sit Kafe hadde i 2021 et 
negativt resultat på 16,3 MNOK, mye grunnet pandemien. Året var preget av helt eller delvis  
nedstenging av flere av våre serveringssteder, og de som var åpne hadde tidvis lave besøkstall 
grunnet digital undervisning og lite aktivitet på campusene. Også Sit Trening fikk et negativt  
resultat i 2021, på 6,3 MNOK, grunnet begrensinger i treningstilbud og mindre aktivitet, knyttet til 
pandemien.

Sit Bolig har opplevd god oppslutning om boligutleie gjennom året, og det underliggende  
driftsresultatet er bra. Som følge av økte strømkostnader, overgang til fastrente og salg av  
Høyskoleringen 3, er resultatet på 8,4 MNOK likevel betydelig lavere enn budsjettert. 
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På tross av svake resultat for flere av Sit sine enheter, går Sit med et moderat driftsoverskudd på 
3,1 MNOK i 2021. Dette skyldes en positiv avkastning på våre finansplasseringer, som totalt utgjør 
28,7 MNOK.

Resultatet for 2021 er 192,7 MNOK mot 40,8 MNOK i 2020. Årets resultat disponeres slik:

Bærekraftsarbeid 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.  

Det ble i 2020/2021 gjennomført en vesentlighetsanalyse som identifiserte de bærekraftsmålene 
Sit har størst mulighet til å påvirke. 

Ut fra dette identifiserte vi bærekraftsområder Sit skal satse på i årene som kommer, hvor det bør 
legge ned mer innsats og hva vi kan være tilfredse med. Det gjenstår å vurdere hvordan Sit skal 
følge opp bærekraftsarbeidet gjennom indikatorer og rapportering.

Beredskapsarbeid i Sit
Sit har jobbet mye for å utvikle og styrke beredskapsarbeidet i organisasjonen. 2021 har vært et år i 
beredskapens tegn. 

Beredskapsorganisasjonen ble etablert for koronapandemien i februar 2020 og har vært operativ 
siden. Det er jobbet kontinuerlig med scenariearbeid i beredskapsorganisasjonen for å være bedre 
forberedt på nye tiltak og endringer, nasjonalt og lokalt. Her har samarbeid med vertskommuner, 
utdanningsinstitusjoner og smittevernkontor stått sentralt. 

Sit som arbeidsplass
Som organisasjon må Sit kontinuerlig utvikles i takt med våre strategiske mål og prioriteringer.  
For å sikre en god og bærekraftig utvikling har vi i 2021 jobbet med flere utviklingsområder; 
organisasjonsstruktur, arbeidsprosesser, ledelse, merkevare, identitet og kultur.  

I oktober ble Sits årlige medarbeiderundersøkelse (MTI) gjennomført. Nytt for denne undersøkelsen 
var flere spørsmål knyttet til ledelse, arbeidsmiljø og helse. Dette for å få dypere innsikt i arbeids- 
miljøet etter en lang periode preget av pandemi og usikkerhet.

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen benytter en skala fra 0 til 100 og det overordnede 
MTI-resultatet, mål av jobbmotivasjon og tilfredshet, viser en skåre på 80 poeng totalt for Sit.  
Detter er en nedgang på 2 poeng fra fjoråret og en nedgang på 5 poeng siden 2020.

Resultatene fra hvert virksomhetsområde viser at noen av dem har hatt en gradvis forbedring av 
resultatene og andre avdelinger har hatt en nedgang.

En overordnet svak nedgang til tross, så forteller MTI-resultatene oss at medarbeiderne i Sit har en 
god opplevelse av organisasjonen som arbeidsplass, med en økende grad av framtidstro med en 
økning på 4 poeng.

Resultatene forteller oss også at de viktigste temaene for arbeidet med arbeidsmiljø i tiden  
fremover vil være balansen mellom jobbkrav, kontroll og støtte, rolleklarhet, samhandling og 
framtidstro. Ved å sette fokus på disse områdene og jobbe målrettet med dem ivaretar vi våre 
medarbeideres helse, deres motivasjon og engasjement i møte med Sits høye utviklingstakt samt 
endringer og usikkerhet knyttet til pandemien. 

Resultatene fra MTI-undersøkelsen følges opp lokalt i avdelingene.

Sit som IA-bedrift 
I Sit jobber vi aktivt for å styrke jobbnærvær og med forebygging- og redusering av sykefravær.
IA-arbeidet er et løpende arbeid som foregår lokalt i Sits enheter og avdelinger, gjennom  
periodiske HMS-forum og utvalgte satsningsområder. 

Sits virksomhetsteam, et team sammensatt av Sit, de tillitsvalgte, verneombud, AktiMed og NAV, 
møtes i etterkant av arbeidsmiljøutvalgets møter for å følge opp IA relatert tematikk og for å 
koordinere tiltak og innsats i møte med organisasjonens behov.
 
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.

Tabell 7: Resultatdisponering i MNOK  

Statstilskudd, studentboliger 17,8

Endring regnskapsprinsipper knyttet til statstilskudd 
bolig

41,3

Endring regnskapsprinsipper 129,5

Øremerket egenkapital 3,2

Annen egenkapital (resultat datterselskap) 0,9

Sum disponert 192,7

Tabell 8: Øremerking av egenkapital i 2021 i MNOK (foreløpig)  

Fond for spesielle velferdstiltak 1,5

Reguleringsfond semesteravgift -2,1

Nybygg Samfundet 2,0

Idrettsformål -6,3

Utbyggingsformål 0,0

Hentes fra annen egenkapital 8,1

Sum 3,2
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Tabell 9: Oversikt over ansatte i Sit per 31.12.2021 

Antall faste ansatte (ikke studentassistenter) 307

Studentmedarbeidere 69

Antall årsverk 292

Overtid etter tariffavtalen 8 404 timer

Gjennomsnittsalder 45,7 år

Sykefravær 7,0%

Endringer i sykefravær -1,0%

Antall skader med sykemelding 9

Tabell 10: kjønnsfordeling og lønn i Sit per 31.12.2021 

Kvinner Menn Alle

Antall ansatte 217 90 307

Ledergruppen (uendret) 5 2 7

Deltidsansatte 66 8 74

Styremedlemmer 3 5 8

Gjennomsnittslønn 52 3613 56 3054 53 5175

Gjennomsnittslønn u/ ledere* 49 4516 53 0208 50 4677

Medianlønn 46 4445 48 4741 47 4501

Tabell 11: Uttak av foreldrepermisjon i antall uker fordelt på kjønn 

Kjønn
Antall uker foreldre- 
permisjon* 

Antall personer

Kvinner 245 12

Menn 137 8

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder
Konsernet har tegnet styreansvarsforsikring som gjelder for styremedlemmer (inkl. vara-
medlemmer) og daglig leder i alle av konsernet selskaper. Forsikringen omfatter sikredes 
personlige erstatningsansvar for formueskade som følge av et personlig ledelsesansvar i den 
forsikrede virksomhet.

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

Trondheim, 18.03.2022

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.

Styret i Sit, 
Øverst fra venstre: Paul-Erik Norman (fast møtende vara), Karen Mjør og Tommy Danielsen.
Andre rad fra venstre: Jørgen Sunnvoll (nestleder), Jørn Wroldsen og Synnøve Bakken.
Nederst fra venstre: Marius Clem, Frank Arntsen og Sofie Carlsen Bergstrøm (styreleder).
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*  frem til oktober 2020

* antall uker gjelder fødselspermisjon på 2 uker for fedre samt foreldrepermisjon
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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
Trondheim Vandrerhjem AS (100%) - Kjøpt 22.06.2021
SiT Eierselskap AS (100%), underkonsern som eier SiT Tapir 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 verd  

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. Bygg dekomponeres i fire ulike komponenter, og avskrives over den aktuelle komponents forventede
økonomiske levetid.

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.

Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021
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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.

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. 

Estimatendring

Note 2 Annen driftsinntekt

Driftsinntekter / Store enkelttransaksjoner - annen driftsinntekt

Morselskap
Per virksomhetsområde: 2021 2020
Leieinntekter 361 326 342 308
Statstilskudd KD, drift 13 514 8 219
Tilskudd Helse Midt 4 260 4 081
Kommunalt tilskudd barnehager 50 820 49 144
Andre inntekter barnehager 8 931 8 307
Semesteravgiftsinntekter 52 945 50 415
Helsetjenester Annet 3 905 3 886
Studentidrett, Tilskudd fra Lærestedene 3 590 3 493
Salg driftsmidler 2 165 70
Andre inntekter 36 440 48 511
Sum 537 897 518 434

Driftsinntekter

 Konsern :  Sit  SiT Eiers AS 

 Trondheim 
Vandrerhjem 

AS  SiT Tapir AS 
 Park-

bygget AS 
 SiT 

Geovarme AS Elim. Totalt
Salgsinntekter 89 310 0 3 161 0 0 1 338 -6 206 87 603
Offentlige tilskudd 59 148 0 0 0 0 0 59 148
Andre driftsinntekter 537 897 0 6 602 1 960 1 277 0 547 736
Sum 686 355 0 9 763 1 960 1 277 1 338 -6 206 694 487

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

Lønnskostnad

Morselskap Konsern
2020 2021 2021 2020

162 167 170 953 Lønn 171 152 162 341
24 188 27 683 Folketrygdavgift 27 712 24 188
13 695 18 941 Pensjonskostnader (se note 11) 18 946 13 695
5 738 6 360 Andre ytelser 7 333 5 738

205 788 223 938 Sum 225 143 205 962

297,0                  293,0                  Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 295,0            297,0                

Annen

Ytelser til ledende personer, i kroner
 Pensjons-
kostnader 

 godt-
gjørelse 

Daglig leder 1 785 35 115
Styret 636 -                -                    

Lønn

Det er i 2021 foretatt en estimatendring knyttet til avskrivingstider på eiendommer. Effekten av for lave 
avskrivinger tidligere år er resultatført i år. Videre har endret estimat på eiendommer også endret tidfesting av 
inntektsføring av statstilskudd. Tilsvarende er for lave inntektsføringer av statstilskudd tidligere år resultatført i år. 
Som et resultat av endret estimat har selskap/konsernet også gått bort fra praksisen med vedlikeholdsavsetning. 
Dermed er hele vedlikeholdsfondet som lå i balansen per 31.12.20 resutlatført i 2021. Se note 20 for mer 
informasjon
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Revisor  
Utgiftsført godtgjørelse ekskl. MVA til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:

Morselskap Konsern
2020 2021 2021 2020

479 527 Lovpålagt revisjon 719 606
67 52 Attestasjonstjeneter 59 75

284 33 Skatterådgivining 94 350
166 676 Andre tjenester utenfor revsjon 678 166

Note 4 Varige driftsmidler

Morselskap

 Tomter 

 Bygn. og 
annen fast 
eiendom 

 Maskiner 
og anlegg 

 Prosjekt-
ering og
bygging  SUM 

Anskaffelseskost 01.01 159 216 3 548 668 361 602 115 005 4 184 490
Tilgang kjøpte driftsmidler 116 918 19 209 426 708 562 835
Tilgang ved fusjon 7 978 21 440 29 418
Tilgang ved estimatendring* 99 758 99 758
Avgang -54 163 -98 857 -153 020
Utrangeringer -228 164 -228 164
Anskaffelseskost 31.12 167 194 3 732 621 152 646 442 855 4 495 317

Avskrivninger, nedskrivninger
og rev. ned. 31.12 0 1 399 918 82 999 2 126 1 485 043
Bokført verdi pr. 31.12 167 194 2 332 703 69 647 440 729 3 010 273

Årets avskrivninger 0 77 425 19 292 0 96 717
Avskrivinger knyttet til estimatendring* 213 394 0 0 213 394
Sum avskriving 0 290 818 19 292 0 310 110

Økonomisk levetid Inntil 60 år Inntil 11 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Konsern

 Tomter 

 Bygn. og 
annen fast 
eiendom 

 Maskiner / 
inventar 

 Prosjekt-
ering og
 bygging  SUM 

Anskaffelseskost 01.01 170 580 3 625 686 362 249 115 005 4 273 519
Tilgang kjøpte driftsmidler 5 232 286 532 20 013 426 708 738 485
Tilgang ved fusjon 0 0 0 0 0
Tilgang ved estimatendring* 0 99 758 0 0 99 758
Avgang 0 -54 163 0 -98 857 -153 020
Utrangering 0 0 -228 164 0 -228 164
Anskaffelseskost 31.12 175 812 3 957 812 154 098 442 855 4 730 577

Avskrivninger, nedskrivninger 
og rev. ned. 31.12 0 1 434 552 83 856 2 126 1 520 534
Bokført verdi pr. 31.12 175 812 2 523 260 70 242 440 729 3 210 043

Årets ordinære avskrivninger 0 79 699 19 502 0 99 201
Avskrivinger knyttet til estimatendring* 213 394 0 0 213 394
Sum avskriving 0 293 093 19 502 0 312 594

Økonomisk levetid Inntil 60 år Inntil 11 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

* Det er i år gjennomført en estimatendring på beregnet levetid av balanseførte eiendommer. Effekten av for lav avskrivinger tidligere år er tatt i år.
Se note 21 for nærmere informasjon

Note 5 Goodwill

Konsern
 Trondheim 

Vandrerhjem 
AS  SUM 

Anskaffelseskost 01.01 0 0
Tilgang 8 399 8 399
Avgang 0 0
Anskaffelseskost 31.12 8 399 8 399
Akk. avskr.,  nedskr. og rev.
nedskrivninger 31.12 884 884
Bokført verdi pr. 31.12 7 515 7 515

Årets avskrivinger 884 884

Økonomisk levetid 5 år

Note 6 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 %
Trondheim Vandrerhjem AS 2021 ja  Trondheim 100 % 100 %

 SiT 
Eierselskap AS 

 Parkbygget 
AS 

 SiT 
Geovarme 

AS 

 Elgeseter 
gate 23B 
Holding 

 Trondheim 
Vandrerhjem 

AS 
Sum DS

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

Inngående balanse 01.01 69 514 5 790 950 14 403 0 90 658

Anskaffelseskost nytt datterselskap 59 918 59 918
 
 - herav uavskrevet goodwill 0
Kjøp aksjer i fisjonsfusjon 0
Andel årets resultat 665 609 279 60 1 612
Avskrivning merverdier -85 -446 -531
Avskrivning goodwill -884 -884
Overføringer til/fra (utbytte, konsernbidrag) -1 500 -400 -1 900
Kapitalnedsettelse 0
Avgang ved fusjon -14 403 -14 403
Utgående balanse 31.12 68 679 5 914 1 229 0 58 648 134 470

Note 7 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

 Eierandel 
50,0 %

 Selskaper regnskapsført 
etter egenkapitalmetoden 
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Note 8 Plasseringer i kapitalmarkedet

Morselskap

Omløpsmidler
 Balanseført 

verdi  Markeds-verdi 
Aksjefond 41 142 41 142
Grunnfondsbevis og sparebankaksjer 43 789 43 789
Livkonto 35 600 35 600
Obligasjoner og oblogasjonsfond 166 624 166 624
Sum 287 154 287 154

Konsern

Omløpsmidler
 Balanseført 

verdi  Markeds-verdi 
Aksjefond 41 142 41 142
Grunnfondsbevis og sparebankaksjer 43 789 43 789
Livkonto 35 600 35 600
Obligasjoner og oblogasjonsfond 166 624 166 624
Sum 287 154 287 154

Note 9 Varer

Morselskap Konsern
2020 2021 2021 2020
1 431 1 788 1 788 1 431
1 402 1 458 1 458 1 402

0 0 Varelager bøker 0 0
298 438 Rekvisita med mer 438 298

3 132 3 685 Sum 3 685 3 132

Note 10 Fordringer med forfall senere enn ett år

Morselskap Konsern
2020 2021 2021 2020
1 500 1 500 1 500 1 500

900 800 Lån til Bergstudentenes forening 800 900
14 718 121 189 0 0
17 118 123 489 Sum 2 300 2 400

Note 11 Egenkapital

Morselskap

Opptjent egenkapital

 
Statstilsku

dd
boligbyggi

ng 
 Annen

egenkapital 

 Sum 
opptjent

egenkapital 
Egenkapital 01.01.21 245 628 894 399 1 140 028

Årets endring i egenkapital:

Reklass statstilskudd på studentbolig for salg 59 148 -59 148 0
Årets resultat 0 192 744 192 744
Egenkapital 31.12.21 304 776 1 027 996 1 332 772

Varer innkjøpt for videresalg

Lån til NTNUI, rente og avdragsfritt

Lån til datterselskap

 

Råvarer

Konsern
 Annen

egenkapital  Totalt 
Egenkapital 01.01.21 1 139 931 1 139 931

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat 192 744 192 744

Egenkapital 31.12.21 1 332 675 1 332 675

Spesifikasjon av opptjent egenkapital 31.12.:
Statstilskudd for boligbygging 304 776

1 027 899
Sum opptjent egenkapital 1 332 675

Note 12 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.

2020 2021 2021 2020
4 262                  3 230                  Årets pensjonsopptjening 3 230            4 262                
3 374                  2 458                  Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 2 458            3 374                

-5 428                 -3 621                 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -3 621           -5 428               
1 755                  -3 461                 Resultatført avvik pga estimatendringer mm -3 461           1 755                
‐                          4 620                   Resultatføring spesielle hendelser (avløsning) 4 620            ‐                       

9 820                      11 655                Kostnad til innskuddspensjon 11 655          9 820                   
1 623                      1 636                  Overgang til innskuddspensjon/kompensasjon 1 636            1 623                   
2 112                  1 412                  Administrasjonskostnader 1 412            2 112                

609                     491                     Periodisert arbeidsgiveravgift før evt avvik 491               609                   
-3 137                 -3 132                 Ansattes andel -3 132           -3 137               
14 991                15 288                Netto pensjonskostnad inkl AGA 15 288          14 991              

Morselskap Konsern
2020 2021 2021 2020

63                       59                       Aktive 59                 63                     
169                     167                     Pensjonister 167               169                   
232                     226                     Totalt 226               232                   

Økonomiske forutsetninger: 2021 2020
Diskonteringsrente 1,90 % 1,70 %
Forventet lønnsregulering 2,75 % 2,25 %
Forventet pensjonsøkning 0,00 % 0,00 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,50 % 2,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,10 % 2,70 %

Demografiske forutsetninger: 2021 2020
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 Konsern

Annen egenkapital/fond i konsernet
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Morselskap og konsern 
 Fondert I, 

midler 
 Fondert II, 
forpliktelse 

 Ufondert, 
forpliktelse 

 Sum 
forpliktelser Sum netto

2021 2021 2021 2021 2020
Pensjonsforpliktelser
Påløpte pensjonsforpliktelser -131 690 -9 785 0 -141 475 -147 019           
Pensjonsmidler 136 379 10 535 0 146 914 133 733            
Netto pensjonsforpliktelser før AGA 4 689 750 0 5 439 -13 286
Periodsert arbeidsgiveravgift 0 0 0 0 -1 873
Netto pensjonsforliktelser etter aga 4 689 750 0 5 439 -15 159
 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 14 781 -1 585 0 13 196 26 738
 Ikke resultatført planendring 0 0 0 0 0
Nto. Pensjonsforpliktelser / midler 19 470 -835 0 18 635 11 579
Balanseført AFP-premie -1 432 -926
Sum balanseført 17 203 10 652

Note 13 Annen langsiktig gjeld

Morselskap Gjeld som forfaller mer enn fem Konsern
2020 2021 år etter regnskapsårets slutt: 2021 2020

819 874 836 466 Gjeld til kredittinstitusjoner 836 466 819 874
1 657 1 157 Øvrig langsiktig gjeld 1 157 1 657

821 531 837 623 Sum annen langsiktig gjeld 837 623 821 531

Note 14 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Morselskap
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Foretak i samme konsern 121 189 14 718 0 84 1 900 4 564
Sum 121 189 14 718 0 84 1 900 4 564

Morselskap
2021 2020 2021 2020

Foretak i samme konsern 179 636 25 000 25 000
Sum 179 636 25 000 25 000

Note 15 Skattekostnad

Morselskap Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Konsern
2020 2021 2021 2020

39 227 191 437 Årsresultat før skatt 191 358 36 288

8 630 42 116 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (22%) 42 037 9 221

Skatteeffekten av følgende poster:

0 0 Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer (fritaksmetoden) -111 -161
0 0 Andre ikke fradragsberettigede kostnader 1 0

-10 306 -43 486 Virksomhet utenfor skatteområdet -43 376 -10 306
57 57 Formueskatt 57 74
0 0 Endring i nedvurdering av utsatt skattefordel 0 -3 431
0 0 Virkning av endringer i skatteregler og -satser 0 164

17 5 Korrigering betalbar skatt tidligere år 5 -102
-1 603 -1 307 Skattekostnad -1 386 -4 542

-4,09 % -0,68 % Effektiv skattesats -0,72 % -12,52 %

Langsiktige fordringer       Kundefordringer Andre fordringer

Annen
Leverandørgjeld langsiktig gjeld

Morselskap Konsern
2020 2021 2021 2020

Betalbar skatt fremkommer slik:
39 227 191 437 Ordinært resultat før skattekostnad 191 358 36 288

0 0 Avgitt konsernbidrag 0 0
-46 846 -197 663 Permanente forskjeller -198 164 -62 893

-248 -215 Endring midlertidige forskjeller 1 260 1
0 0 Bruk av underskudd til framføring 0 0

-7 867 -6 441 Grunnlag betalbar skatt -5 546 -26 605
Herav positivt grunnlag betalbar skatt fra datterselskap 1 689 1 807

0 0 Skatt 22% 372 397
57 57 Formuesskatt 57 57
57 57 Betalbar skatt 429 454
0 0 Betalbar skatt på EK-transaksjoner 0 0

Årets skattekostnad fremkommer slik:
0 0 Betalbar skatt på årets resultat 372 397
0 0 Skatt på avgitt konsernbidrag 0 153

-1 676 -1 370 Brutto endring utsatt skatt/- skattefordel -1 820 -5 166
57 57 Skatt av formue 0,15% 57 57
17 5 For mye / for lite avsatt siste år 5 17

-1 603 -1 307 Årets totale skattekostnad -1 386 -4 542

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Forskjeller som utlignes:

48 95 Anleggsmidler 18 261 -1 045
0 0 Fordringer -23 0
0 0 Gevinst- og tapskonto -53 103

-1 731 -3 148 Underskudd til framføring -7 965 -1 731
0 0 Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt/skattefordel 0 0

-1 683 -3 053 Sum 10 221 -2 672
-1 683 -3 053 Utsatt skatt/utsatt skattefordel 10 221 -2 672

Endring utsatt skatt IB/UB konsern 12 892
Utsatt skatt merverdi knyttet til oppkjøp -15 346
Utsatt skattefordel IB fra nytt DS 633
Netto resultatført endring utsatt skatt -1 820

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.
-                    

Note 16 Pantstillelser og garantier m.v.

Morselskap Konsern
2020 2021 Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2021 2020

Kortsiktig gjeld
Obligasjonslån

1 108 767 1 477 711 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 477 711 1 129 504
Øvrig langsiktig gjeld

1 108 767 1 477 711 Sum 1 477 711 1 129 504

Bokført verdi av eiendeler stilt som 
2020 2021 sikkerhet for bokført gjeld 2021 2020

-                      -                      Maskiner o.l. -                -                    
2 397 156           2 696 626 Bygninger 2 696 626 2 425 825         

-                      -                      Øvrige -                -                    
2 397 050           2 696 626 Totalt 2 696 626 2 425 825         

Garantiansvar 2021 2020
I konsernet -                -                    
Andre 30 30

4 4 4 5



Note 17 Offentlige tilskudd
Sit har i forbindelse med bygging av sine studentboliger mottatt til sammen kr 902 743' i statstilskudd.
Reglene for tilbakebetaling av tilskudd ble endret med virkning fra og med 2021 fra en full tilbakebetalingsplikt til en delvis 
tilbakebetalingsplikt.
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.

Det er inngått avtale om salg av Steinan studentby. Avhendelse vil skje suksessivt fra og med 2023. Det er lagt til grunn at det er 
tidspunkt for avhendelse og ikke tidspunkt for avtaleinngåelse som er styrende for om Sit må tilbakebetale hele eller deler av 
tilskuddet. På bakgrunn av dette er det ikke foretatt overføring fra egenkapital til gjeld av tilskuddet knyttet til disse studentboligene.

Resultateffekt av estimatendring 41 302

Note 18 Bankinnskudd

Morselskap Konsern
2020 2021 Bankinnskudd, bundne skattetrekksmidler 2021 2020
7 412 8 442 8 442 7 412

Note 19 Fristasjon i 2021 kvm

Sit-konsernet disponerer til eget bruk 28 920 kvm arealer på fristasjonsvilkår. Beregnet leieverdi er 54,9 mill kr.
Akademika AS' bokhandler disponerer  i tillegg 2 228 kvm (verdi 4,2 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 20 Andre avsetninger for forpliktelser

Morselskap Konsern
2020 2021 Avsetninger: 2021 2020

198 885 0 Avsetning til vedlikehold 0 198 885
198 885 0 Sum 0 198 885

Som følge av estimatendring (se note 21) er praksisen med avsetning for vedlikehold avviklet 31.12.2021.

Resultateffekt knyttet til tilbakeført vedlikeholdsavsetning 243 132

Note 21 Estimatendring

 De ulike effektene pr 31.12.2021 av dekomponering kan oppsummeres som følger:
Endret verdi av Akkumulert anskaffelsekost og akkumulerte av – og nedskrivinger ( note 4) -113 636
Endret verdi av statstilskudd, note 17 41 302
Endret verdi av vedlikeholdsfond, note 20 243 132
Sum resultateffekt av estimatendring 170 797

Som følge av en estimatendring (se note 21) knyttet til anslått levetid på eiendommene statstilskudd finansierer, er det i 2021 
resultatført en effekt knyttet til for lave inntektsføringer tidligere år

Sit har i 2021 foretatt en dekomponering av alle bygg i anleggsregisteret. Denne dekomponeringen er gjort retrospektivt og det er beregnet nye 
verdier på bygg pr 31.12.2021 som om dekomponering hadde vært gjennomført på anskaffelsestidspunktet. Dette forklarer beløp bokført på 
oppskrivinger/nedskrivninger i regnskapsåret. 
Dekomponeringen har  bestått i en splitting av anskaffelseskostnad på bygget i fire hoveddeler; bygning, elkraft/Tele, VVS og annet, basert på en 
nøkkelfordeling ift bygningstype, og en levetid på bygningdel på hhv 60år, 25år, 25år og 25år. 
Tidligere avskrevede beløp på alle bygg er kalkulert tilbakeført, samtidig som akkumulert avskrevet beløp pr bygg pr 31/12-21 ihht ny modell er 
beregnet. 
I og med at gjennomsnittlig avskrivningstid pr bygg i ny modell reduseres fra 50 år til ca 42,5 år, genererer denne reberegningen en ekstra 
avskrivning/nedskrivningskostnad på 2021 på totalt 213 MNOK. 

Deler av det som de senere årene har blitt kostnadsført som vedlikehold løpende, ble i forbindelse med retrosektiv gjennomgang av tidligere års 
behandling av vedlikeholdskostnader aktivert og  og avskrives i henhold til dekomponeringsmodellen. Tidlgere år har man foretatt årlige 
avsetninger til vedlikeholdsfond. Ved overgang til dekomponering er vedlikeholdsavsetningene nullstillt, se note 20.

I tillegg til selve dekomponeringen av anleggene og den direkte konsekvensen av det, gjøres det også en reberegning av inntektsføring av 
statstilskudd for boligbygging. Inntektsføring av statstilskudd skjer i takt med avskrivingene, og når avskrivingene endres, må også inntektsføring 
av statstilskudd endres. Også dette er gjort retrospektivt. 

Det er i 2021 også foretatt en generell opprydding i anleggsregistert, hvor mange gamle anlegg, uten balanseført verdi,  som ikke lenger eksisterer
eller er i Sits eie, er tatt ut av anleggsregisteret. Dette forklarer det aller vesentligste av beløpene som ligger på "Avgang i regnskapåret" og "Av-og 
nedskr avhendede aktiva". 

(tall i tusen)
2020 2021 2021 2020

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

39 227 191 437 Ordinært resultat før skattekostnad 191 358 36 288
-17 780 -59 148 Inntektsført statstilskudd studentboliger -59 148 -17 780
-1 062 -62 Periodens betalte skatt -460 -1 302
95 058 310 110 Ordinære avskrivninger 313 478 96 665

0 0 Nedskriving av anleggsmidler 0 18
405 -6 551 Pensjonskostnad uten kontanteffekt -6 551 405

0 13 987 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 13 987 -662
-7 141 -25 767 Regulering markedsbaserte finansplasseringer -25 767 -7 141
-4 974 -197 Resultatandel datterselskap og tilsluttede selskap 0 0

-168 -553 Endring i varer -553 -159
6 188 -1 552 Endring i kundefordringer -1 641 6 180

-3 011 23 110 Endring i  leverandørgjeld 24 473 -6 028
-3 568 -298 643 Andre avsetninger for forpliktelser -298 643 -3 568
16 842 -23 926 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -5 242 12 184

120 016 122 245 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 145 292 115 101

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

0 8 504 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 8 504 2 200
-128 423 -463 978 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -639 628 -132 808

-800 -106 471 Utbetaling på lån til datterselskap 0 0
100 100 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 4 181 100

1 900 0 Innbetalt utbytte fra DS 0 0
0 16 341 Kjøp og salg av andre investeringer 16 341 0

-24 658 -59 918 Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler 0 -24 658
-151 882 -605 422 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -610 603 -155 167

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

36 000 36 904 Innbetalt statstilskudd boligbygging 36 904 36 000
-36 479 369 940 Nto endring langsiktig gjeld, eks effekt av nedskr. og fusjon 349 103 -35 336

-479 406 843 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 386 006 664

-32 344 -76 335 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -79 305 -39 402
228 331 Overført bankbeholdning ved fusjon/oppkjøp 2 407 1 306

184 042 151 924 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 193 300 231 396
151 924 75 920 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 116 402 193 300

Konsernregnskap
Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Kontantstrømoppstilling
Morselskap Konsern
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