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Styresak B 81 / 2014 

Utvidelse av idrettstilbudet 
Bakgrunn 
Studentsamskipnaden i Trondheim har planer om en større satsning innen studentidrett. I 

forbindelse med implementeringen av ny modell for studentidrett i Trondheim, har SiT vært i 

dialog med de ulike studentidrettslagene herunder DMMHI. 

I et møte som ble avholdt primo oktober 2014, mellom SiT, DMMHI, Studentrådet DMMH og 

Administrasjonssjefen ved DMMH ble ordningene som studentidrettslagene kan få med SiT idrett 

presentert, herunder muligheten for at SiT idrett kan bistå med hjelp til organisering og 

administrasjon av idrettslaget.  

I løpet av møtet ble SiT informert om at DMMH har et ledig areal på mellom 150 til 200 kvm, 

lokalisert i den eldste delen av institusjonen, som kunne benyttes som treningsareal i henhold til 

avtale om fristasjon.  

Etter en kort befaring, ble partene muntlig enige om at ideen rundt at SiT idrett drifter et 

treningsstudio i DMMH sine lokaler kunne være en god løsning. 

 

Videre prosess – vurdering 

For SiT idrett, så får en et større og bredere treningstilbud samt at tilbudet er på fysisk lokalisert på 

campusen til DMMH. I tillegg vil et treningstilbud ved DMMH kanskje bidra til at en får flere 

henrykte DMMH studenter. 

For DMMH så vil det være en fordel at SiT idrett som en profesjonell treningsaktør drifter 

treningssenteret, både med tanke på fremtidig vedlikehold av treningsutstyr samt at SiT kan føre 

tilsyn med hvordan studentene bruker senteret, herunder for eksempel treningsveiledning. 

 

For SiT idrett medfører denne utvidelsen av treningstilbudet en investering i treningsutstyr på om 

lag 1,5 millioner kroner, forutsatt at DMMH bekoster oppussing av arealet. Tilbudet vil være åpent 

for alle studenter som har løst medlemskap i SiT idrett, men vil være en spesiell positiv tilvekst til 

studentene ved DMMH og andre studenter for øvrig som bor i området. 

 

DMMH har i dag få medlemmer i SiT idrett. Dersom vi får en økning på 20% av studentene ved 

DMMH vil dette gi årlige merinntekter på ca 450 pr år. 

 

Arealet kan være tilgjengelig etter at DMMH har tatt i bruk det nye undervisningsbygget, som 

åpner 12. februar 2015.  

Administrasjonssjefen ved DMMH skal ta opp problemstillingene internt i egen organisasjon i 

løpet av november 2014, hvorpå SiT kan forvente å få endelig avklaring innen utgangen av 

november 2014. 

Saksbehandler: Espen Munkvik  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret ser positivt på at idrettstilbudet til studentene utvides totalt sett og da spesielt ved en 

campus hvor SiT i dag har få velferdstjenester.  

Konsernstyret godkjenner investeringen i treningsutstyr innenfor en ramme på 1,5 millioner og 

forutsetter at dette dekkes ved flere medlemmer. 

 

Trondheim, 16. oktober 2014 

 

Knut Solberg 
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