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Styresak B 58 / 2015 
 

Strategiplan for SiT 
Styret har tidligere behandlet strategiarbeidet i SiT i styresak B 45/2015 og B 51/2015. Etter 

gjennomgang på styreseminaret vedtok styret følgende i sak B 51: 

 

Konsernstyret har gjennomgått forslaget til strategiplan. Konsernstyret har gitt innspill til planen 

og ber om at disse tas med i det videre arbeidet. Revidert plan legges fram på neste styremøte. 

Planen legges fram for VT i henhold til samarbeidsavtalen.  Konsernstyret er innforstått med at 

det utvikles strategier for fellestjenestene, catering og eiendom, og at disse fremlegges på et senere 

tidspunkt. 

 

Strategien er endret etter de innspill som kom fra styret og legges nå fram til godkjenning. 

Strategien er også oversendt VT til uttalelse. 

 

Delstrategi for kapitalforvaltning, eiendomsforvaltning og catering blir lagt fram for styret senere i 

høst, mens strategi for HR, IT og kommunikasjon blir lagt fram på januarmøtet. 

 

Etter at strategien er vedtatt vil styret kunne følge oppfølgingen av strategien gjennom de 

enkeltsaker som blir lagt fram til styrebehandling. Endringer i strategien vil bli vurdert årlig, som 

en del av styringsmodellen. 

 

Strategiplanen er spisset mot noen hovedproblemstillinger. I tillegg til disse er det mange andre 

oppgaver som skal gjennomføres, blant annet utvikling av velferdstilbudet ved nye NTNU. Videre 

skjer det kontinuerlig endringer i våre omgivelser, og dersom disse medfører behov for endringer i 

strategien, vil endringene bli lagt fram for styret. 

 

Strategiplanen gjelder fram til den blir revidert. 

 

Vedlegg:  

 Strategiplan for SiT 2015 

 Velferdstingets uttalelse til planen – kommer i ettertid. 

 

 

Saksbehandler: Halvard Danielsen  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret har gjennomgått forslaget til strategiplan for SiT og godkjenner planen. 

Konsernstyret forutsetter at planen blir brukt som et aktivt og inspirerende verktøy i arbeidet med 

utviklingen av SiT. 

 

 

 

Trondheim, 1. september 2015 

 

 

Knut Solberg 
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