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Sammenslåing av samskipnadsvirksomhetene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
 

Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet (KD) vedtok 28.september 2015 sammenslåing av Studentsamskipnaden 

i Trondheim (SiT) med Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS) avd. Ålesund og 

Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) avd. Gjøvik (jf. tidligere utsendt brev).  

I prosessen har spørsmålet om dokumentavgift blitt adressert.  17. september 2015 sendte KPMG 

et brev til KD hvor de stiller spørsmål om bl.a. muligheten for at deres klient, Norges arktiske 

studentsamskipnad, vil bli nødt å betale dokumentavgift som følge av deres fisjon-fusjon prosess. 

Prosessen Norges arktiske studentsamskipnad nå gjennomfører er svært lik den SfS, SOPP og SiT 

skal gjennom, og avklaringer rundt dette spørsmålet vil dermed være viktige for oss også. 

Norges arktiske studentsamskipnad mottok 28.september 2015 svar fra KD (jf. tidligere utsendt 

brev). I brevet kommer det frem at det i stor grad er opp til KD hvordan den tekniske 

gjennomføringen av sammenslåingen av studentsamskipnadene vil foregå, og at de anser det som 

lite hensiktsmessig med byråkratiske omveier (bl.a. midlertidig nedleggelse) for å unngå avgifter, 

og at dette ikke burde være til hinder for gjennomførelser av sammenslåingene. SiT tolker dermed 

brevet dithen at betaling av dokumentavgift i forbindelse med sammenslåingen av SiT, SfS avd. 

Ålesund og SOPP avd. Gjøvik neppe vil bli belastet oss. 

Møte mellom partene 

Det første møtet mellom direktørene fra SfS, SOPP og SiT ble avholdt 13.oktober 2015. De tre 

direktørene er alle opptatt av å få til et positivt samarbeid for å styrke studentvelferden, samt skape 

gode arbeidsplasser for de ansatte. SiT ønsker å videreføre og videreutvikle de gode tilbudene SfS 

og SOPP allerede har utviklet og tilbyr sine studenter. 

På bakgrunn av dette møtet ble det bestemt at SiTs direktør, Knut Solberg, reiser til Ålesund og 

Gjøvik 21.-23.oktober for å bli kjent med ansatte, studenter og andre samarbeidspartnere. Målet 

med besøkene er å få innspill og råd til den kommende prosessen, samt høre hva det er som opptar 

dem. 

Samarbeidsplattform 

For å sikre en god prosess og et bra samarbeid fram mot, og etter, sammenslåingen er det blitt 

utformet en samarbeidsplattform. Hensikten med denne er å rette fokus på et godt samarbeidsmiljø 

fra starten av, og med det sikre gode prosesser hvor ansatte og studenter føler seg ivaretatt og 

ønsket velkommen. 

Det er viktig at prosessene gjennomføres på en slik måte at SiT ikke oppleves som overtager, men 

heller at ansatte og studenter fra alle samskipnadene inviteres inn i en ny organisasjon hvor vi 

sammen skal utforme den fremtidige samskipnaden for alle studenter i Ålesund, Gjøvik og 

Trondheim. 



Konsernstyret  

  28. oktober 2015 

Sammenslåing av samskipnadsvirksomhetene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

 Side 2 

Videre vil det være viktig å opprettholde de eksisterende nettverkene og samarbeidene med 

allerede eksisterende interessenter i Ålesund og Gjøvik. Godt samarbeid og god 

kommunikasjonsflyt med alle utdanningsinstitusjoner i områdene vil også være et viktig element 

for å sikre best mulig studentvelferd.  

Organisering av arbeidet 

Modell 1: kart for organisering av sammenslåingsarbeid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentdemokratiet 

Organisering av studentting 

Etter jul vil NTNUs studentting bestå av 31 studentrepresentanter  som er valgt fra fakultetene. 

Representantene kommer fra alle tre av NTNUs bycampus. 

Der er også 11 heltidspolitikere som jobber med studenttinget. Dette inkluderer leder, 

organisatorisk nestleder, politisk nestleder og NTNU-styret sine medlemmer. 

Foreslått organisering av velferdsting 

Den foreslåtte organiseringen av velferderdstinget vil ha 18 stemmeberettigede 

studentrepresentanter. Leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder er alle heltidsstillinger, 

og skal sitte i Trondheim. Det samme vil de tre arbeidsutvalgsstillingene for bolig, velferd og 

idrett gjøre.  
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To av representantene skal komme fra henholdsvis Ålesund og Gjøvik, og stillingene deres er 

foreslått å være 25 prosent stillinger. Representantene fra Ålesund og Gjøvik vil delta på møter 

under budsjettrunder og valg, og ha stemmerett under disse.  

Fire av representantene skal komme fra henholdsvis BI Trondheim, Dronning Mauds 

Minnehøgskole, TJSF og NKH Trondheim. De resterende 12 skal være studenter fra NTNU. 

Velferdstingets 18 representanter skal sammen velge fire studenter til konsernstyret i SiT.  

Modell 2: modell for organisering av velferdsting og studentting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milepæler og beslutningspunkter 

Vi er i ferd med å utarbeide overordnet tidsplan fusjonsplan, og prosessbeskrivelse som må 

vedtaes av styret innen 10. november. Et ekstra styremøte må avholdes for å få gjennomført dette.  

Veien videre 

Tidsplanen er meget stramt Vi samarbeider tett med de andre samskipnadene og kommer med 

orientering om status i dette arbeidet på styremøtet. 
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Saksbehandler: Knut Solberg  

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 22. oktober 2015 

 

 

Knut Solberg 
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