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Styresak O 54 / 2015 

 

 

 

Orientering fra adm direktør 

 

Status VIA Travel Tvete AS / VIA Egencia Trøndelag 

 
Det arbeides nå for fullt med forberedelsene til overgangen fra VIA Egencia til G Travel kjeden. 

Det er veldig mye arbeid som skal gjennomføres på den tekniske siden, og ikke minst overfor 

kundene for å få med oss flest mulig av dem inn i ny kjede. 

 

I forhold til at vi vil miste en del kjedekunder til VIA Egencia ved overgangen, arbeides det med 

kostnadstilpasning. 

 

Hovedfokus i Forretningsreiser nå i høst er Tilgjengelighet og Service overfor kundene, samt Salg 

& Markeds avdelingens arbeid mot kundene. Vi setter også på ekstra trykk på nysalg allerede nå, 

for å få inn nye kunder på nyåret. 

 

Feriesalget tok seg litt opp i sommer på grunn av det dårlige været, men trenden er fortsatt 

nedgang på charter. Vi jobber veldig aktivt for å erstatte dette salget, med annet salg som f.eks. 

Cruise o.l. Vi har lyktes godt med dette i Prinsens gate, og jobber nå med å overføre dette til 

Orkanger og Verdal. 

 

Meetings & Incentives har rettet opp litt i juni og juli, i forhold til at de lå godt under budsjett pr 

mai. Fiskerimessa i august har gått veldig bra i år, og vi setter alt inn på å få til en god høst 

innenfor grupper og møter. 

 

Det er et ambisiøst årsbudsjett på 6.6 mill. Ut juli er resultatet 1.3 mill. det er 1.4 mill bak 

budsjettet. 

 

SiT Kafe  
Se egen orienteringssak 

 

SiT Bolig 
PTI-arbeid 

Det er planlagt personalsamling i september med tema «Engasjement og Samhandling» som 

oppfølging av prioriterte fokusområder fra PTI-arbeidet.  

 

Medieoppslag 

Det har vært flere medieoppslag i forbindelse med Moholt 50|50 og studiestart (bla. «Tak over 

hodet»). 

  

Studiestart 
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Årets studiestart har gått bra. Et stort antall ut- og innflyttinger i løpet av kort tid krever langsiktig 

planlegging og mye ressurser på mange plan i vår organisasjon. Arbeidet er planlagt godt og ekstra 

ressurser er satt inn gjennom sommeren for å løse alle oppgaver på en hensiktsmessig og bra måte. 

Se for øvrig egen styresak om boligsituasjonen høsten 2015.  

 

Annet 

Vi er i dialog med Trondheim kommune vedr. samarbeid i forbindelse med søknad om VM på ski 

i 2021 (event. 2023 eller 2025). Konkret ses det på muligheten for bygging av 

deltakerlandsby/studentboliger (ca.600) i et samarbeid med kommunen. Dette er fortrinnsvis tenkt 

på kommunal tomt på Sorgenfri (dagens bussdeponi). 

 

 

SiT Velferd 

 

 
 

SiT Barn har gjennomført oppstart av nytt barnehageår. Fortsatt er det noen 

ledige barnehageplasser, som vi arbeider med å fylle opp. 

 

MiniUKA arrangeres 15,16 og 17. september på Moholt studentby. 

Arrangementet er Norges største kulturmønstring for barn, med konserter, dans, kunst og sirkus for 

barn i alle aldre. 

MiniUKA er et samarbeid mellom SiT Barn og UKA-15. 

Barn og voksne fra Dragvoll, Moholt og Nissekollen barnehage planlegger, forbereder og deltar på 

festivalen i samarbeid med UKA. 

  

I tillegg til barn og foreldre fra våre egne barnehager, inviterer vi barnehager, skoler og SFO i 

Trondheim til å delta på festivalen. Alle som vil er velkommen til å delta. I 2013 deltok over 1000 

barn og voksne på festivalen hver dag.   

 

 

 

SiT arrangerer i perioden 3-4 september nasjonal studenthelsekonferanse. 

Konferansen arrangeres av ulike samskipnader hvert andre år. Konferansen ble sist 

avholdt i Trondheim i 2005. I år er det 130 påmeldte deltagere og temaet er: Når alt 
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må velges – Frihetens dobbelthet. SiT råd og SiT psykososial helsetjeneste er arrangører. 

 

 

SiT Idrett 
 

Arbeidet  med å oppgradere Gløshaugen idrettsbygg fortsetter. SiT og NTNU 

samarbeider om en tilstandsrapport på bygget. Rapporten skal danne grunnlag 

for det videre arbeidet med rehabilitering av bygget.   

I påvente av totalrehabilitering, så har SiT idrett omdisponert et lager/gangareal 

til nytt treningsrom. 80 kvm med «nytt» styrketreningsareal. 

 

I år er første året hvor studentene i Trondheim har lik pris på treningskort hos SiT. 

Nytt studentspesifikt tilbud er periodekort på treningssentrene. Nå kan studentene (og de ansatte) 

kjøpe treningskort med gyldighet i 1 måned, 2 måneder, semester eller år. 

Per 1/9 2015 er det solgt 8063 treningskort dette er 217 fler enn samme tid i 2014. 

 

 

SiT felles 
Pensjon 

Pensjonsutvalget i SiT, med representanter fra NTL SiT, Utdanningsforbundet og ledelsen i SiT 

har hatt 6 møter i løpet av våren 2016. Målet med arbeidet har vært kompetansebygging for 

utvalgets medlemmer ifht altertnative pensjonsordninger i SiT og berede grunnen for valg av 

framtidig bærekraftig pensjonsordning i SiT, herunder vurdere forutsetninger for økonomiske 

analyser og mulige overgangsordninger og konsekvenser ved overgang fra ytelsespensjon til annen 

type pensjon. Dette arbeidet er nå sluttført, og NTL SiT og Utdanningsforbundet er kallet inn til 

pensjonsforhandlinger med oppstart 21.9. Garde AS har vårt faglig rådgiver i prosessen. 

 

Studentboligtomta AS 

Se styresak B12/2015 i SiT Eierselskap AS, om overføring av eierskap av aksjene til SiT, for 

deretter å fusjonere selskapet inn i SiT. 

 

 

Saksbehandler:  Knut Solberg 

 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

Trondheim, 3. september 2015 

 

 

Knut Solberg 
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