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Styresak O 17 / 2015 

 

Orientering fra adm direktør 

 

Status VIA Travel Tvete AS / VIA Egencia Trøndelag 
 

Struktursaken går sin gang, men vi føler at vi jobber i en retning nå. 

Styret er tett på saken. 

 

Årsoppgjøret er ferdig, og godkjent av revisor.  

 

Det arbeides nå for fullt med implementering og migrering av kundene Trondheim Kommune og 

Teekay til VIA Egencia’s plattform og systemer.  

Prinsens gate, Orkanger og Verdal rapporterer om godt innsalg av ferie til sommeren,  spesielt 

veldig bra cruise salg. 

Meeting & Incentive’s har også veldig godt innsalg av grupper for 2015, og har allerede solgt inn 

flere store arrangement for 2016. 

 

Januar regnskapet er ikke ferdig ennå, grunnet arbeid med årsoppgjøret. Omsetning i januar ser ut 

til å bli litt over fjoråret. Februar ligger også omtrent på det samme som fjoråret, til tross for at vi 

mistet NTNU fra 1. februar. Så dette ser bedre ut enn fryktet.  

 

SiT Kafe  
Hangaren 
Prosjekt Hangaren er på det nærmeste avsluttet. De siste arbeidene gjennomføres nå, og alle 

fakturaer ventes mottatt i løpet av måneden. Endelig prosjektregnskap forventes å være avsluttet 

medio mars, og så langt ser vi ut til å være på budsjett. 

Det gjennomføres nå en evaluering av hvordan de praktiske forholdene fungerer i Hangaren, dvs 

vareplassering, kommunikasjon og kundelogistikk og bevegelsesmønster.  

Så langt i år er inntektsnivået på Hangaren iht budsjett. 

Rektor ved NTNU har valgt å legge allmøter ifm fusjonsprosessen for IME- og IVT-fakultetet til 

Hangaren, noe vi synes er i tråd med vårt felles ønske om å gjøre Hangaren til en attraktiv og ny 

møteplass.  

 

Catering 
Vår Cateringavdeling (tidliger Koldmat- og catering-avdeling) er nå lokalisert i de nyoppussete 

kjøkkenlokalene på Hangaren. 

 

Servicekultur i SiT Kafe 

Det arbeides nå med prosessen knyttet til å etablere et eget serviceløfte for SiT Kafe. I tillegg vil 

tema på det kommende møte i mars i SiT Kafe sitt Lederforum være styrking av servicekultur. SiT 

HR bistår i denne prosessen. 

 

SiTs Sponsorprogram 
Prosessen ifm vårens tildeling for SiTs Sponsorprogram er i gang. Kommunikasjonen i alle 

kanaler startet 01.02.2015, og søknadsfristen er 01.03.2015. Det er gjennomført oppstartsmøte med 

VT og Kulturstyret, som er saksbehandler for SiT ifm sponsorprogrammet. 
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Tildelingsarrangementet vil gå av stabelen torsdag 23. april, og det vil bli bygget på samme lest 

som i fjor. 

 

Videreutvikling av SiT-tilbudet på byens campuser 
Med utgangspunkt i KTI-undersøkelsene og øvrige tilbakemeldinger fra kundene, er det planlagt 

møter med studenter og ledelse på Tyholt, Moholt og Tungasletta. Hensikten med møtene er å 

orientere om funnene i undersøkelsene samt diskutere hvordan vi i fellesskap kan bedre 

studiemiljøet. 

 

Studiestart januar 
Studiestarten har forløpt godt. I denne perioden har vi gjennomført følgende endringer vedr SiT 

Kafe sitt tilbud: 

 Storkiosk Øya ble avviklet og tilbudet ble overført til kantina på campus. 

o Dette har blitt en suksess og omsetninga i kantina har økt omsetninga i januar med 

40 % sammenlignet med samme periode i fjor 

 Fruktabonnementet tilbys nå på alle campus. Bruken av dette er begrenset. Vi vil 

gjennomføre en aktivitet knyttet til dette ifm studiestart til høsten. 

 Åpning av Hangaren ble gjennomført som planlagt, se punkt over.  

 

SiT Bolig 
Statstilskudd for 2015 til bygging av studentboliger i Trondheim  

KD har tildelt statstilskudd for 220 HE, til delfinansiering av Moholt 50|50. Vi har til nå fått 252 

HE for prosjektet. Vi mangler fortsatt 380 HE for fullfinansiering av prosjektet. 

 

PTI-arbeid 

Alle ansatte i avdelingen er blitt kjent med resultatene fra PTI-undersøkelsen. Det er igangsatt et 

arbeid for å følge opp forbedringsområder for enhetene. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med vår 

HR-avdeling. 

 

Medieoppslag 

Det har vært flere medieoppslag om tildeling av statstilskudd den siste tiden. Spesielt har det vært 

oppmerksomhet rundt prosjektet Moholt 50|50. 

 

HMS 

Vi har hatt økt fokus på brannvern og brannforebyggende tiltak i våre boliger  den siste tiden. 

Elektronisk branndokumentasjon er nå etablert og det omfatte også våre næringslokaler. 

 

SiT Velferd 
Studentfrivillighet. 

ISFIT ble arrangert i perioden 5 til 15. februar 2015, arrangementet har vært en ubetinget suksess. 

Arrangementet har engasjert over 450 frivillige studenter i Trondheim.   

 

Få dager etter avslutningsseremonien til ISFIT, ble det arrangert et nytt stort arrangement blant 

studentene i Trondheim. Studentlekene (SL) er studentidretten i Norge sitt Norgesmesterskap. Det 

konkurreres i 14 ulike idretter. 250 frivillige Trondheimsstudenter hjalp til å arrangere 

mesterskapet. Over 2300 studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner deltok. I begge 

arrangementene har ansatt i SiT bidratt for å legge til rette, slik at arrangementene kan 

gjennomføres. SiT har bidratt økonomisk og praktisk i tillegg til å låne ut gymsaler og møterom.  
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Neste store studentarrangement er UKA 2015. Ansatte fra SiT er allerede i gang med å bidra til at 

UKA 2015 blir et fantastisk arrangement. 

 

Konsern 

Endring i Lov om studentsamskipnader 

Det vises til refsak R   2015, utsendt til konsernstyret 

 

Tildeling av statstilskudd til studentboliger 

Det vises til refsak R   2015, med oversikt over tildelte tilskudd.  

SiT har fått 11% av totalt 2000 tilskudd. 

 

Saksbehandler:  Knut Solberg 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

Trondheim, 26. februar 2015 

 

 

Knut Solberg 
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