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Fakta om Sit 
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim – Sit – er organisert som et konsern. 
Morselskapet Sit er inndelt i 3 virksomhetsområder: Velferd, Bolig og Campustjenester  
Velferd driver 3 barnehager, 5 treningssentra, helsetjenester, rådgivningstjenester samt støtte 
til studentenes frivillighetskultur. 
Bolig drifter ca. 6400 hybelenheter som leies ut til studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 
Bolig utfører også vedlikehold, bomiljøtiltak, rehabilitering i tillegg til bygging av nye 
studentboliger. 
Campustjenester driver to bokhandler og 23 spise- og serveringssteder på campusene. 
 
Konsernet  
Sit eier følgende selskaper:  

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

Orkanger. 
• Parkbygget AS, eiendomsselskap som eier næringsseksjonen i Innherredsveien 16. 
• SiT Geovarme AS, drifter geovarmesentralen på Moholt studentby. 
• Studentmediene i Trondheim AS, eies 50 % av Sit og 50 % av Studentersamfundet i 

Trondhjem, selskapet driver flere studentmedier.  
• Studentboligtomta AS, ble innfusjonert i Sit den 26.5.2016. Studentboligtomta AS 

eide tomta hvor Lerkendal Studentby er bygget. 
 
Studenttall og semesteravgift 
Høsten 2016 var 42 929 studenter1 tilknyttet Sit, disse fordeler seg slik: 
 
NTNU 39 4342 
DMMH 1 367 
BI 1 611 
Folkeuniversitetets juridiske studier 60 
Campus Kristiania 169 

 
Semesteravgiften har vært uendret for Trondheimstudentenes del siden 1.1.2013 og er på 
kroner 510 per semester. Samlet semesteravgiftsinntekt var i 2016 på kroner 37 968 tusen. 
Semesteravgiftsinntektene disponeres i samarbeid med Velferdstinget, som er studentenes 
velferdspolitiske organ i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.  

Fusjon – Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
NTNU fusjonerte med Høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim fra 1.1.2016. Dette er 
årsaken til at Sit – Studentsamskipnaden i Trondheim ble slått sammen med 
samskipnadsvirksomheten i Gjøvik og Ålesund fra samme tidspunkt.  Virksomheten skiftet 
navn. Det formelle navnet er «Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim», mens 
merkenavnet «Sit» benyttes i alle praktiske sammenhenger.  
 

1 Kilde : http://dbh.nsd.uib.no – oppdaterte tall 23.02.2017 
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Arbeidet med sammenslåingen har vært krevende, men vellykket og Sit har ved utgangen av 
2016 felles prosesser, rutiner og instrukser. Virksomheten ledes enhetlig gjennom en 
samlende visjon og virksomhetside, samt at Sits identitet og verdier preger både lederskap og 
medarbeiderskap. 
 
Samarbeidspartnere  
Samarbeidet med studenter og ansattes organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og 
vertskommuner har vært godt og tett. Felles temaer har blant annet vært campusutvikling i de 
tre byene, utvidelse av idretts- og botilbudet, samt videreføring av samarbeidet rundt 
StudyTrondheim – Nordens beste studieby. 
 

Kundeundersøkelse høsten 2016 
Gjennomsnittskåren blant studentene i våre 3 studiebyer var på 69 av 100 mulige poeng, 
samme nivå som skåren i Trondheim i 2015 og blant Trondheimstudentene oppnådde Sit en 
skåre i kundetilfredshet på 70 poeng av 100 mulige. Dette er første gang Sit oppnår en skåre 
på 70-tallet, og virksomheten nådde dermed en viktig milepæl i Trondheim. I Gjøvik ble 
skåren på 65 poeng og i Ålesund på 64 poeng. Dette er gode skårer, men viser også at det er et 
tydelig forbedringspotensial i begge byene.   
 

Driften av Sit  
Velferd 
Innflytting i nye Moholt barnehage og fusjonsprosessen har vært de viktigste oppgavene for 
Sit Velferd i 2016. 
Moholt barnehage åpnet i august 2016. Overgangen fra to gamle barnehagebygninger til en ny 
har vært kompleks og tidkrevende. Prosessen har vært et utmerket eksempel på en god 
medarbeiderdrevet omstillingsprosess. 
Sit åpnet i 2016 sitt 5. treningssenter i Trondheim, lokalisert på Moholt studentby. 
Idrettsavdelingen har arbeidet mye med utvidelsen av idrettstilbudet, og målet er å få til et 
idrettstilbud også i Gjøvik og Ålesund. 
Sit Velferd har i 2016 etablert et likeverdig rådgivnings- og psykososialt tilbud til alle 
studenter i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. 
Det har også vært et utvidet fokus på utvikling av støtte til studentfrivilligheten  i Gjøvik og 
Ålesund. 

 
Bolig 
Høsten 2016 ble det gjennomført et «Tak over hodet»-tilbud for nye studenter som kom til 
Trondheim og Gjøvik uten å ha fått seg bolig. Tilbudet har blitt en tradisjon i Trondheim, 
mens i Gjøvik ble «Tak over hodet» gjennomført for første gang.  
 
Vi åpnet byggeprosjektet Moholt 50|50 med innflytting i barnehage, treningssenter, 
næringsarealer og tre studentboligtårn i august.  De to siste studentboligtårnene ble ferdigstilt 
i desember og innflytting vil skje løpende i vårsemesteret 2017. Til sammen er det 632 nye 
hybelenheter i prosjektet. 
Vi igangsatte rehabilitering av eksisterende studenthybler i Herman Krags vei på Moholt, et 
prosjekt som vil pågå i 2-3 år. I tillegg ble det i 2016 startet et prøveprosjekt for rehabilitering 
av familieboligene i samme område. 
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Campustjenester – Kafe og Bok 
Sit Kafe har i 2016 hatt et løpende fokus å bringe hele virksomheten på et høyere nivå, og 
dermed få mer fornøyde kunder og ansatte. Vår matfilosofi skal skille oss fra konkurrenter og 
knytte oss tettere til utdanningsmiljøene, gjennom å være en viktig bidragsyter til 
læringsmiljøet. 
 
Vårt serviceløfte skal bidra til mer motiverte og kompetente ansatte gjennom-å styrke vår 
servicekultur, bidra til en prestasjonskultur, samt øke yrkesstoltheten og de faglige 
utfordringene for våre ansatte.   
 
Sit Kafe har i året som er gått hatt fokus på å etablere ny organisasjon, gjennomføre 
innovasjonsprosesser med fokus på ernæring, tekniske løsninger, verdiskapningsprosesser og 
arbeidet med å styrke de interne rutinene samt arbeidet med å forstå og få mer kunnskap om 
vårt kundesegment. 
 
Vi har bygget om og nyåpnet flere enheter i 2016. Planleggingen rundt ombygging av 
enhetene har en klar strategisk forankring og tenkning omkring konsept og løsning.   
 
Sit Bok har vært drevet godt med engasjerte og motiverte ansatte som bidro til gode 
kundeopplevelser og resultater. 
 
 

Ansatte og arbeidsmiljø 
 Morselskap Konsern 
Antall ansatte 31.12.2016  297  341 
Antall årsverk 2016  263 306 
Overtid i timer 4 804 5 067 
Gjennomsnittsalder  45,9 år  46,6 år 
Sykefravær  6,3 % 6,3 % 
Endring i sykefravær siste år  -0,5 % poeng -1,4 % poeng 
Antall skader (med sykemelding) (1)  (1) 

 
Sit jobber stadig mer risikobasert, målrettet og systematisk med HMS-arbeidet. 
Sit har som mål å ha et arbeidsmiljø basert på våre kjerneverdier ÅKEIA (Åpen, Kompetent, 
Energisk, Inkluderende, Ansvarlig) som fremmer arbeidsglede, læring, helse, trivsel og vern 
mot arbeidsrelatert sykdom. Sit skal også verne det ytre miljøet mot forurensing og 
overforbruk.  
 
I en sammensatt virksomhet med mange ulike bransjer krever arbeidet en risikobasert 
tilnærming, og godt samarbeid internt og mot eksterne samarbeidspartnere. Dette er høyt 
prioritert, og våre samarbeidsarenaer er konstruktive og fungerer godt.  
 
Nedgang i sykefraværet i 2016. 
IA-avtalen varer fram til 2018, og Sit må fortsatt jobbe aktivt for å styrke jobbnærværet, 
forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.  
 
Arbeidsstokken i Sit endrer seg i alderssammensetning og dette krever en målrettet 
rekrutteringspolitikk, at vi legger til rette for å utvikle og beholde dyktige eksisterende og 
fremtidige medarbeidere. 
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Medarbeiderundersøkelsen har siden 1998 vært et viktig styringsverktøy.  
Medarbeiderundersøkelsen har blitt gjennomført siden 1998 og anses som ett av Sits viktigste 
styringsverktøy både i HMS-arbeidet og i organisasjons-, ledelses- og kompetanseutviklingen 
i organisasjonen. 
  
De overordnede resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at Sit jevnt over har et veldig 
godt arbeidsmiljø. Ansatte er fornøyd med og engasjert i jobben sin, og den overordnede 
målsettingen om en MTI på 84 poeng (på en skala fra 0-100) totalt for Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim ble nådd. Ansatte i Sit har bevart et sterkt jobbengasjement og -tilfredshet 
gjennom organisasjonsendringene siden sist måling. Resultatene for Sit sammenlignet med en 
landsrepresentativ benchmarking i Norge viser at Sit oppnår betydelig bedre skårer enn det 
som er snittet i Norge på de aller fleste områder som er sammenlignbare.  
 
Sit skal utvikle seg i takt med samfunnet og studentenes forventninger. 
Det betyr et særlig fokus på strategisk og målrettet utvikling av smidige arbeidsprosesser og 
kompetanse for framtida. Sit har en ledelsesplattform hvor det jobbes med lederopplæring og 
lederutvikling, og hvor vi det siste året har jobbet med verdibasert ledelse og 
medarbeiderskap. Sit må ha fokus på å videreføre de gode elementene av Sit-kulturen både 
internt, på tvers av våre geografiske og bransjemessige forskjeller, og ut mot studenten. 

 
Likestilling  
Morselskapet 31.12.2016 Kvinner Menn 
Antall ansatte 216  81 
Ledergruppa   3  4 
Deltidsarbeidende  76 6 
Overtidstimer 2919 1886 
Styremedlemmer 5 3 
Gjennomsnittslønn  430 157 kr  500 185 kr 
Gjennomsnittslønn u/ledere* 408 086 kr 451 502 kr 
*Ledere er i denne sammenheng definert som ledernivå 1 og ledernivå 2 i Sit 
 
Gjennomsnittslønn og overtidstimer i Sit påvirkes noe av bransjemessige forskjeller og 
kjønnsfordeling i Sit.  
 
Gjennomsnittet på lønn har gått ned siden 2015, noe som blant annet kan ha sammenheng 
med fusjonen med Gjøvik og Ålesund og det økte antall medarbeidere uten særlig justering av 
antall ledere. 
 
Sit tilbyr like muligheter og rettigheter til ansatte og arbeidssøkende, uavhengig av 
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, jf. diskrimineringsloven § 1. 
 
Sits personalpolitiske retningslinjer sier at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme 
muligheter til karriereutvikling. Sit tilstreber jevnere kjønnsfordeling i bedriften. Om mulig 
bør begge kjønn være representert på det enkelte arbeidssted. Virkemidlene er utforming av 
stillingsannonser, og oppfordring og tilrettelegging for utvikling.  
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Påvirkning på det ytre miljø – Sits miljøengasjement  
Sit investerer ikke i kullgruveselskaper eller kraftproduksjonsselskaper som har 50 % eller 
mer av inntektene fra kullbasert virksomhet. 
 
Virksomhetsområdet Bolig har stort fokus på energieffektive løsninger ved nybygging og 
rehabiliteringer. I våre eksisterende boliger er et betydelig antall energikrevende lyspærer   
skiftet ut til mer energieffektiv LED-belysning. 
 
Prosjektet Moholt 50|50 mottok i 2016 prisen «Årets bærekraftige byggeprosjekt» av 
Økobygg. Bakgrunnen for prisen er at prosjektet har oppnådd miljøambisjonen om minimum 
50 % CO2-reduksjon sammenlignet med et TEK 10-bygg i stål/ betong og fjernvarme som 
energiforsyning. At det er benyttet massivtre som bærende konstruksjon i alle bygg har bidratt 
til en reduksjon av klimagasser på totalt 56 %. Regner man med det reduserte energiforbruket, 
grunnet passivhus og egen termisk energiforsyning (geovarme) til byggene, forbedres CO2-
regnskapet ytterligere. 
 
Moholt 50|50 var i 2016 Europas største massivtreprosjekt. Prosjektet har fått mye 
oppmerksomhet for sin materialbruk, arkitektur og innovative løsninger for å oppnå reduserte 
klimagassutslipp.  Det er mottatt tilskudd fra Enova på ca. 13 millioner kroner for innovative 
miljø- og klimatiltak.     
 
Sits storkiosker og serveringsstedene har det siste året utviklet rutiner og prosedyrer som skal 
redusere mengden mat som blir kastet. I tillegg har de gjennomført et stort løft ved å kjøpe 
lokale og økologiske bakervarer til alle sine utsalgssteder.  
 
Alle Sits barnehager er miljøsertifisert til vertskommunenes ”Grønt Flagg”. 
 
G Travel er miljøsertifisert. (ISO sertifisert) 
 
Sits virksomheter bidrar selvfølgelig også til vern av det ytre miljøet ved blant annet å sortere 
avfall, ved energisparing og reduksjon av papirforbruk. Produkter av resirkulert materiale 
benyttes der det er mulig, osv. 
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Økonomiske forhold 
 Årsregnskapet  
Morselskapet 2016 Endring fra 2015: 
Inntekter 589 mill kr    108 mill kr 
Driftsresultat 68,2 mill kr 12,3 mill kr 
Personalkostnad i % av inntekter 31,0 % - 2,5 % -poeng 
Andre driftskostnader inkl. avsetning til 
vedlikehold, i % av inntekter 34,7 % - 0,5 % -poeng 

Finansinntekter 16,3 mill kr  4,6 mill kr 
Resultat datterselskaper - 1,0 mill kr    - 5,3 mill kr    
Rentekostnader - 33,1 mill kr - 3,8 mill kr 
Resultat før skatt 50,3 mill kr 7,8 mill kr 

 
Økningen i driftsinntekter skyldes i hovedsak fusjonen med samskipnadsvirksomhetene i 
Gjøvik og Ålesund.  I tillegg sto tre av fem nye tårn på Moholt klare til innflytting til 
høstsemesteret. Sit har mottatt 11,4 millioner kroner i driftsstøtte fra 
Kunnskapsdepartementet.  I dette beløpet ligger ekstraordinære tildelinger med bakgrunn i 
fusjonen.  Statstilskudd til studentboliger er inntektsført med 14,7 millioner kroner. 
Driftsresultatet i Sit har også vokst betydelig fra 2015, som følge av tilførselen av aktiviteter i 
Gjøvik og Ålesund. Regnskapet er belastet med netto fusjonskostnader på 2,3 mill kr. Når en 
tar hensyn til de ekstraordinære tilskuddene, og utvikling i rentekostnader, er driften bedret i 
2016 sammenlignet med 2015. Kafe-området har bedret sitt resultat betydelig – 
resultatforbedring på 3,3 mill kr.  
Resultatene i 100 % eide selskaper samt 80 % av resultatet i G Travel Tvete AS er innarbeidet 
i finanspostene.  
 
Endringer i balansen 31.12.2016 Endring fra 

31.1.2015 
Sum eiendeler 3 175 mill kr 671,8 mill kr 
Anleggsmidler 2 813 mill kr 658 mill kr 
Omløpsmidler 361 mill kr 13,7 mill kr 
Egenkapital 964 mill kr 108,5 mill kr 
Langsiktig gjeld 993,7 mill kr 166,2 mill kr 
Egenkapitalandel 30,4 % -3,8 % -poeng 
   

Sits likviditet er på nivå med 2015. Ledig kapital plasseres etter klare rammer og 
retningslinjer gitt av konsernstyret og er basert på en langsiktig strategi. Sit overtok 
langsiktige lån i f.m. fusjonen. Sit nyter godt av rimelige, langsiktige lån i Husbanken. Sit har 
en solid egenkapital. 
 
Totalt har Sit mottatt 839 millioner kroner i statstilskudd til boligbygging, herav er 175 
millioner kroner inntektsført og inngår i Sits egenkapital, resterende 664 millioner kroner 
føres som en forpliktelse og inntektsføres med 2 % pr år.  
 
Styret mener årsregnskapet gir en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets 
virksomhet og stilling pr 31.12.2016. 
 

 8 



Studentsamskipnadens studentrettede virksomhet i utdanningsinstitusjonenes lokaler skal 
ifølge Samskipnadsloven ha fristasjon (ingen husleie). Sits samlede leieareal hos 
utdanningsinstitusjonene er anslått til 26 079 kvm netto. 
Dragvoll idrettssenter og idrettsbygget på Gløshaugen inngår i morselskapets tall for fristasjon 
med 10.000 kvm. NTNU bidrar også med finansiering av driften av studentidretten.  
 
Fortsatt drift 
Selskapet er solid og har god likviditet. Styret legger i årets regnskap fortsatt drift til grunn. 
 
Økonomisk oversikt for konsernet  
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskaper.  

Sit konsern 2016 Endring fra 2015 

 Omsetning 618,1 93,8 
 Driftsresultat 66,0 4,8 
 Resultat etter skatt 48,3 6,3 
 Sum eiendeler 3 166,6 644,9 
 Egenkapital 964,6 109,8 
 Egenkapitalandel 30,4 % -3,5 % 
 

 
   Det er hovedsakelig endringer i morselskapet som gir utslag i endringer i 

konserntallene. 

Datterselskaper Omsetning Resultat Sum eiendeler 

Parkbygget AS 1 144 449 5 521 
SiT Geovarme AS 304 -21 11 392 
SiT Eierselskap AS som eier: 0 -1 371 78 140 
SiT Tapir AS 1 627 314 13 375 
G Travel Tvete AS, 80 % eid 30 562 -2 642 18 103 

 
Finansiell risiko 
Sit opplever generelt liten kredittrisiko da kundene hovedsakelig er studenter og utdannings-
institusjoner. Utestående restanser er små i forhold til omsetningen. Likviditeten er svært god. 
Ledige midler forvaltes med vekt på langsiktighet, risikospredning og lav til middels risiko. 
Risikoen er knyttet til aksjemarkedets utvikling, samt renteutvikling for plasseringer. En 
investeringskomité er opprettet for å tilse så god forvaltning som mulig, og komiteen arbeider 
etter mandat gitt av styret. Sits langsiktige gjeld er hovedsakelig sikret med fastrenteavtaler 
for å sikre et stabilt leienivå. Renterisikoen på nye lån ansees om liten på grunn av det lave 
rentenivået.  
Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for 
bedømmelsen av regnskapet. 
 
Resultatdisponering   
Årets resultat ble 48,8 millioner kroner i 2016, mot 41,6 millioner kroner i 2015. Årets 
resultat disponeres slik: 
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Til  Statstilskudd studentboliger kr  14 686 
    
Til Annen egenkapital  Kr 34 138 

 
Sum disponert Kr 48 824 

 
Øremerking av egenkapital i 2016: 
Til Fond for spesielle velferdstiltak Kr 1 200 
Til Reguleringsfond semesteravgift Kr -2 062 
Til  Idrettsformål Kr 20 000 
Til  Utbyggingsformål Kr 8 478 
Til  Utviklingsformål Sit Kr 3 895 
Sum Kr 31 510 

 

Utsiktene framover 
Sit skal i 2017 fortsette med arbeidet for at studentene skal trives i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim og at flere ønsker å komme til disse studiestedene. 
Sit skal utvikle attraktive velferdstilbud med varer og tjenester som studentene har behov for. 
Det blir derfor fortsatt viktig med tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å legge til 
rette for aktiviteter og trivsel for studentene på alle campusene. 
Studentene skal enkelt forstå hvilke tjenester Sit tilbyr og hva slags type virksomhet Sit driver 
Sit benytter derfor aktivt både sosiale medier, egne nettsider og direkte kommunikasjon med 
studenter. I 2017 vil Sit arbeide for enda bedre kommunikasjon med både de som er og kan 
tenkes å bli studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 
 
Studentene ønsker et boligtilbud som er sentrums- eller campusnært og Sit forventer fortsatt 
stor etterspørsel etter boliger. Studentene har en presset økonomi og antall studenter øker. 
Trykket for å bygge flere studentboliger må fortsatt holdes for å nå det nasjonale målet på 20 
% dekningsgrad Sit har for 2017 fått tilsagn om 125 statstilskudd til de nye studentboligene i 
Røverdalen på Gjøvik og planlegger oppstart av byggeprosjektet 2017.  I Trondheim har Sit 
fått tilsagn om statstilskudd for 275 hybelenheter for bygging på tomtene på Nedre 
Singsakerslette og i Klostergata – 225 enheter. De siste 50 statstilskuddene benyttes til å 
fullfinansiere Moholt 50|50. I tillegg til at det er gjennomført en mulighetsstudie for å 
omgjøre høyblokkene på Gløshaugen til hybler. Vi vurderer løpende oppgradering av 
eksisterende bygningsmasse og utvikling av øvrige eiendommer for fremtidige studentboliger. 
 
I Sit Idrett er en av utfordringene i 2017 å utvikle studentidretten og de anleggene Sit 
disponerer på en fremtidsrettet måte, i et marked med stor konkurranse.  
 
Sit er godt involvert i utdanningsinstitusjonenes arbeid med campusutvikling og gir innspill 
for tilrettelegging av et godt studiemiljø og for å sikre gode tilbud til studentene. Sammen 
med Statsbygg og NTNU planlegger Sit å bygge et kombinert undervisnings- og treningsbygg 
i Elgesetergate 10-14.  Bygget skal også inneholde arealer til studentfrivilligeten og et 
serveringstilbud. Bygget blir det første i Trondheim som virkeliggjør «et levende campus» og 
hvor Sit blir en viktig aktør i virkeliggjøringen av NTNUs visjon.  
 
Samarbeidet med Trondheim Kommune er godt og prioriteres videre. Sit har i 2016 fått 
etablert ett godt samarbeid med kommunene Gjøvik og Ålesund og vil i 2017 arbeide aktivt 
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med å videreutvikle samarbeidet.  Det er viktig at kommunene støtter opp under studentenes 
behov for boliger, samt Sits behov for rimelige tomter til studentboliger. 
 
Det er etablert et felles nettverk – Study Trondheim – med sikte på å realisere visjonen 
Nordens beste studieby.  Sit er sterkt engasjert i dette og har hovedansvaret for bolig, helse og 
velferd.  
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Styre, ledelse og revisjon  
Styret har 8 medlemmer. Velferdstinget har valgt 4, de ansatte 2, NTNU har oppnevnt 2 
medlemmer. I tillegg møter 1 vararepresentant for de ansatte fast. 
  
Styret har pr 9. mars følgende sammensetning: 
Studentvalgte:        Kaja Istad, styreleder 

                   Ellen Helstad, nestleder 
                   Elise Landsem 
                   Vegard Elde Vefring  

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

Barnehageassistent Reidar Sliper 
 
Varamedlemmer: 
Studentvalgte: Benjamin Gjermstad, Maria Honerød 
Seksjonssjef Gunnar Bendheim og økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen fra NTNU 
Ansattvalgte: Butikkmedarbeider Synnøve Bakken (fast møtende), driftstekniker Paul-Erik 
Normann, kommunikatør Tommy Danielsen og avdelingsansvarlig Bente Løkken. 
 
Knut Solberg er konsernsjef og daglig leder for morselskapet.  
Deloitte AS er revisor for Sit-konsernet. 
 
Styret har hatt 9 møter, behandlet 97 styresaker og 46 referatsaker. I tillegg har styret hatt 1 
styreseminar, 2 temamøter og vært på en studietur i 2016.  
 
 
 
 Trondheim, 9. mars 2017 
  
 
 ____________________ 
 Kaja Istad 
 Styreleder 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
 Ellen Helstad Vegard Elde Vefring Elise Landsem 
 Nestleder   
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
 Berit Kjeldstad Helge Klungland Marit Rønning Lund 
 
 
____________________ ____________________  
 Reidar Sliper Knut Solberg 
  adm.direktør  
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