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Styresak B 61 / 2015 
 

Budsjettforutsetninger , mål og rammer 2016-2018 
 

Det vises til styresak B50 og B52/2015 fra årets styreseminar på Bårdshaug Herregård og 

styremøte den 11.6. Tilleggsprotokollen fra sak B52/2015 er vedlagt i vedlegg 1. Følgende vedtak 

ble gjort i sak B50: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettforutsetninger og konsekvenser av mål og rammer for hele konsernet som vedtatt over, er 

konkretisert og bearbeidet videre til dette styremøtet. Det lages også oppfølgingsplaner for alle 

temaene i sak B52/2015. Styreprotokollene fra 11.6 er grunnlaget for det videre arbeidet og det vil 

fortløpende bli laget styresaker med orienteringer / beslutninger ifht videre oppfølging av de ulike 

temaene. 

 

Early Warnings, swot-analyse, rammebetingelser og hovedutfordringer 

Early Warnings danner grunnlaget for strategiarbeidet, og dette skal også gjenspeiles i 

budsjettarbeidet. Ny swot-analyse er ferdigstilt på basis av arbeidet under styreseminaret, og «Mål 

og rammer » er oppdatert, se vedlegg 2. Arbeidet med ny struktur i høyere utdanning og NTNU-

fusjonen vil skape endrede rammebetingelser for SiT fra og med  2016.  Budsjettforutsetningene 

bygger på driften av SiT slik SiT er organisatorisk i 2015. Endringer  som følge av vedtak 1 

struktursaken ilp høsten hensyntas ikke nå. Det er kontinuerlig behov for effektivisering og 

smartere drift i enhetene, for at driften og tjenestene bedres. Konkurransen fra andre ifht SiTs 

tjenester er økende og gir fortsatt store utfordringer framover.  Kunnskapsdepartementet er opptatt 

av at studentsamskipnadene har en god løpende inntjening, god soliditet og godt vedlikehold av 

studentboligene.  

 

Øvrige endringer 

Makroøkonomiske forutsetninger for neste budsjettperiode er oppdatert fra siste presentasjon. Det 

gjelder hovedsakelig redusert lønnsvekst  i 3- årsperioden med 0,5%-poeng og pengemarkeds-

renten som er nedjustert med 0,3%-poeng. Som følge av overproduksjon av olje ifht etterspørsel 

og fortsatt fallende oljepris, er Norge er inne i en lenger bølgedal, med reduserte oljeinvesteringer i 

Nordsjøen og økende arbeidsledighet. Norges Bank har senket rentebanen og vil trolig sette ned 

styringsrenten ytterligere ilp høsten. Det forventes ikke renteøkninger før etter 2018. Inflasjonen 

forventes lav de neste årene og årslønnsveksten i budsjettperioden vil trolig bli lavere enn i år (jfr 

vedlegg 2).  

 

Kortsiktige og langsiktige mål. 

Signaler fra styreseminarets er fulgt opp, og det er vurdert om det fortsatt skal være langsiktige 

mål for økonomisk utvikling, KTI og PTI. De kortsiktige målene fastsettes ifht ambisjoner om å 

bli bedre for hvert år. Det jobbes hele tiden med utvikling og endring for å bli bedre, og de årlige 

målene er en driftkraft for dette, samt oppfyllelse av visjonen. De langsiktige målene er vanskelige 

å måle seg mot, og det foreslås derfor at disse utelates framover. 

Mål og rammer 2016 - 2018 

Saksforedrag av viseadm dir Else, tilrådning av adm dir 

Vedtak: (enstemmig) 

Konsernstyret slutter seg til rammebetingelser og forutsetninger som skissert i styresaken.  

Det ble gitt innspill på prioriterte resultater og prestasjonsmål. Konsernstyret ber om at disse 

bearbeides videre og fastsettes endelig på neste styremøte i september. 
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KTI: årlig måling, måltall skal gjenspeile ambisjon om kontinuerlig forbedring for SiT. Det 

foreslås at måltall for 2016 fastsettes når resultat for 2015 foreligger, og at dette blir mønsteret 

framover. 

PTI: måles minimum annethvert år framover. Forbedringsarbeidet er  langsiktig, derfor foreslås å 

fastsette måltall for 2 år fram i tid, dvs når resultatet for 2015 er klart, fastsettes måltall for 2017. 

Dette skal det da jobbes mot i hele 2016 og 17. 

Omdømme: årlig  måling, mål for neste periode fastsettes når resultatet fra målingen kommer 

(neste gang våren 2016). Dette fungerer greit.  

Økonomiske mål: her fastsettes mål for kommende budsjettår. I tillegg vil budsjettprosessen gi 

grove anslag for utviklingen de to neste år. Krav til minimum egenkapital fastsettes, dette er av 

natur et langsiktig mål. Dette fungerer greit. 

 

Resultatmål 

Resultatmål for 2016-2018 er innarbeidet i presentasjonen. Målet for 2016 ble vedtatt til 26 

millioner kroner, eksklusive inntektsføring av statstilskudd. Virksomhetenes drift må stå på egne 

ben økonomisk.  

SiT Bolig sine inntekter øker i takt med utbyggingen av studentboliger. Denne omsetningen vil stå 

for ca 57 % av inntektene i SiT morselskap framover. Et resultatkrav på 3,5 % av en beregnet 

omsetning på 270 millioner kroner utgjør 9,5 millioner kroner. Det er et lite resultat i forhold til 

den store virksomheten og all kapitalen som er bundet der. På lang sikt bør resultatkravet til SiT 

Bolig økes til 4%. 

SiT Kafe er i en utfordrende situasjon. Hardere konkurranse om kundene og prispress er krevende 

ifht målet om å øke omsetningen. Årets prognose er foreløpig  et stykke under budsjettet på 1,5 

mill. kr. Det er i etterkant av styreseminaret vurdert om  SiT Kafe driver velferd for studentene på 

campus. SiTs serveringssteder er en viktig bidragsyter for at studentene skal få god mat til en 

rimelig pris og at studentene trives på campus. Kantinene er i tillegg en viktig møteplass både for 

studenter og ansatte, der studentene også kan jobbe og ha med mat. Serveringsstedene driver 

velferd, men må  ha et mindre resultatkrav for å ha en økonomisk buffer, samt ha midler til 

reinvesteringer i driften. Det foreslås at resultakravet settes til 2% for serveringsstedene. Catering 

retter seg mot utdanningsinstitusjonene og møtemat og defineres som næring. Resultakrav  foreslås 

satt til 4 % for 2016. Anslaget for omsetning er ca 95 mill kr totalt.Til sammen gir dette et krav til 

resultat på 2 mill. kr. for SiT Kafe.  

 

Det har vært  et prinsipp at SiT Velferd skal budsjettere i balanse, med unntak for SiT Idrett som 

har hatt større underskudd og nå i år går i pluss. Det foreslås å videreføre prinsippet om å 

budsjettere i balanse for alle enheter  i SiT Velferd, med unntak for SiT Idrett. SiT Idrett bør ha et 

overskudd av driften for å kunne reinvestere og ha en økonomisk buffer på samme måte som 

serveringsstedene. Det foreslås å sette et resultatkrav på 2 % for SiT Idrett. Omsetningen er ca 30 

mill kr, resultatkravet  blir derfor 600 tusen kr for 2016. 

SiT Fellestjenester skal balansere driften, dvs virksomhetene og datterselskapene må betale det 

driften koster. I tillegg i morselskapet kommer et felles prosjektbudsjett på 3 mill kr til fellestiltak.   

 

Datterselskapene må levere resultater i tråd med tidligere år, dette er i sum beregnet til 3,2 

millioner kroner for 2016. Det blir svært krevende for Via Travel Tvete, der marginene presses for 

hvert anbud, samt at de skal inn i en ny kjede fra nyttår, og en del av dagens kjedekunder tilhører 

Via-gruppen og vil forsvinne fra nyttår av. 

Finansinntektene for øvrig beregnes å gi inntekter på i underkant av 12 millioner kroner. Det 

forutsettes bruk av øremerket egenkapital  til byggelån Moholt 50|50, ny barnehage på Moholt, 

idrettsfasiliteter, geovarmeanlegg, samt eventuelt kjøp av tomter ihht foreslått strategi. Da vil 

finansinntektene reduseres pga mindre kapital som gir avkastning. Finansinntektene er avhengig 
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av børsutvikling og rentenivå, det vil alltid være usikkerhet knyttet til disse faktorene. Likviditen 

er god. 

 

Budsjettprosessen i oktober vil underbygge hvordan målene skal nås, hvilke grep som må gjøres 

for å nå disse, og resultere i realistiske budsjetter for virksomhetene for 2016. Konsekvenser av ny 

struktur kan innarbeides i en budsjettrevisjon våren 2016. 

 

VT skal behandle budsjettpremissene i forkant av styremøte og deres vedtak vil bli ettersendt/ 

utlevert på styremøtet. 

Måldokumentet 

Måldokumentet for 2016 er oppdatert ihht konkrete tallstørrelser (jfr styreseminaret). I hht 

samarbeidsavtalen mellom konsernstyret og VT, pkt 8, skal VT  uttale seg om endringer i SiTs 

måldokument. Velferdstinget har  styreseminar 4-6 september , og kan få gjort vedtak om dette til 

styremøtet, slik at måldokumentet for 2016 kan behandles  nå, og så oppdateres  når endelig PTI- 

og KTI-mål fastsettes i januar 2016. 

  
Langtidsperioden 2017-2018: 

Ferdigstilling av Moholt 50|50 og ny barnehage høsten 2016 vil ha konsekvenser for 

langtidsbudsjettet, samt investeringer i  idrettsbygg og mulige nye boligprosjekter. Nye NTNU og 

ny organisering av studentvelferden for hele nye NTNU vil også påvirke langtidsbudsjettene. 

Økningen i antall studenter i Trondheim forventes å fortsette. 

 

Oppsummering: 

På dette styremøtet bes konsernstyret ta stilling til swot-analysen,  endelige budsjettpremisser, 

resultatkrav og måldokument. Vedlagte presentasjon av Mål og rammer er  revidert (v2).  Aktuelle 

problemstillinger og konkrete budsjettmål er bearbeidet etter konsernstyrets temamøte i juni. 

Utfordringene framover er fortsatt store i forhold til å få etablert en solid og god basisdrift i SiT, 

slik at avhengigheten av finansinntekter blir mindre. Det stilles store krav til virksomhetenes evne 

til endring, tilpasning til konkurransesituasjonen og krevende mål.  

Hver enhet må prioritere midler i egne budsjetter til utvikling av virksomheten og lage 

handlingsplaner for 2016. SiTs prosjektbudsjett fortsetter med 3 millioner kroner pr år, dette vil 

dekke noe av behovet for utvikling av felles prosjekter av viktighet for hele SiT. Ca 2/3 av denne 

potten antas å bli brukt til investeringer som aktiveres og avskrives over investeringens levetid, 

resterende må kostnadsføres. Dette holdes utenfor fordelingen av felleskostnader til 

virksomhetene. 

 

Det vektlegges fortsatt å sikre verdier for framtidas studenter knyttet til SiT, det vil si at kapital 

skal brukes, men ikke forbrukes. Egenkapitalen i SiT skal opprettholdes på lang sikt. Det må stilles 

krav til lønnsomhet og god kost/nytte ved investeringer. Prisene til studentene må være riktige og 

vi må ha ressurser til å utvikle SiT videre. 

 

Det er ikke hensyntatt ny samskipnadsstruktur på nåværende tidspunkt.  

 

 

 

Saksbehandler: Else Naustdal  
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Tilrådning:  
Konsernstyret godkjenner de framlagte budsjettforutsetninger med swotanalyse og resultatkrav for 

2016.   

Det forutsettes at handlingsplaner for de prioriterte satsingsområdene innarbeides i de enkelte 

virksomhetenes budsjetter. 

Måldokumentet for 2016 godkjennes med de foreslåtte endringer.  

Endelig mål for PTI og KTI totalt og for virksomhetene utarbeides og forelegges konsernstyret 

etter at resultat for 2015 er kjent. Etter dette oppdateres måldokumentet 2016 med endelige mål. 

 

 

 

 

Trondheim, 27. august  2015 

 

 

Knut Solberg 

 

 

 

 

Vedlegg:  1) Tilleggsprotokoll sak B52 /2015, konsernstyremøte 11.6. 

                 2) Mål og rammer 2016-18 (v2)  

   

 

 

 

 

 

 

 


	grad
	Saknr
	Overskrift
	Tekst

