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Fusjon 
Sammenslåingen er gjennomført 

Virksomhetsoverdragelsen er registrert i Brønnøysundregisteret og Statistisk Sentralbyrå. Sit er nå over i 
fase to i sammenslåingen hvor hovedfokuset ligger på å sikre at drift, systemer og kompetanse blir 
ivaretatt på en god måte. Vi er opptatt av å bli bedre kjent på tvers av avdelinger, og i felleskap utvikle 
produkter og tjenester som er til det beste for studentene på alle studiesteder.  

Det jobbes derfor med å utforme en forretningsplan som et verktøy for å kartlegge hvordan Sit ønsker å 
fremstå, og hvilke tjenestetilbud vi skal ha i Ålesund og Gjøvik. Dette vil blant annet danne grunnlaget for 
den endelige organisasjonsstrukturen med en oversikt over hvilke prioriteringer og ressurser det er behov 
for fremover. Revidert budsjettet for 2016 utarbeides i løpet av mars/april. 

Avtaleverk 

Det er inngått en opsjonsavtale på Vågaveien 27 AS med SfS, samt avtale om bruk av datasystemer og 
bruk av tjenester. Sit Bolig og SfS skal inngå avtale om vaktmestertjeneste til Vågaveien 27 AS.  

Nye skjøter er underskrevet og Husbanken er varslet om debitorskifte.  

Det søkes Statens Kartverk om hjemmelsoverføring til Sit. Oppgjør til SOPP og SfS for eiendommene vil 
skje når hjemmelsoverføringene er overført. 

Studentfrivilligheten 

Vi har vært i kontakt med studentfrivilligheten i Ålesund og Gjøvik og bedt om innspill til hva slags ønsker 
de har i forhold til velferdstilbud og fremtidig organisering av studentfrivilligheten.  

Det jobbes med å få oversikt over hva semesteravgiften har blitt brukt til i Ålesund og Gjøvik. 

Bilde 1: Studentfrivilligheten i Ålesund – Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) 

 



Konsernstyret  

  4. februar 2016 

Fusjon  Side 2 

 

 

Campusutvikling 
Gjøvik kommune har forfattet en plan for utvikling av Gjøvik som studentby hvor blant annet 
campusutvikling, studentvelferd og studentkultur legges til grunn for utvikling av Gjøvik som studiested og 
studentby. Dette vil Sit bidra til i det videre samarbeidet med Gjøvik kommune og i utviklingen av 
velferdstilbudet på Gjøvik. 

Det eksisterer bygge- og campusutviklingsplaner for både Gjøvik og Ålesund. Vi har god dialog med stedlig 
ledelse for NTNU på begge disse studiestedene. For Sit er det viktig å engasjere seg og bidra med våre 
erfaringer og kompetanse på dette området, og vi er glade for å være godt inkludert i 
campusutviklingsprosessene i Ålesund og Gjøvik.  

Kompetanseplan 
Det har blitt satt i gang et arbeid for å lage en relasjonsplan som også gjelder for Ålesund og Gjøvik. De 
ansattes behov for opplæring og kompetanse har blitt kartlagt og er blitt nedfelt i en gjennomføringsplan 
for opplæring/kompetanseheving. Opplæringsplanen er en prioritert liste over hvilke systemer, rutiner og 
IT-programmer det er behov for opplæring i, og vil bli gjennomført fortløpende. I tillegg vil det i løpet av 
vårsemesteret bli arrangert et introkurs for alle våre ansatte i Ålesund og Gjøvik hvor det blir gitt en 
helhetlig innføring i Sit sine kjerneverdier, visjon og strategi.  

En felles samling for alle boligansatte og kafeansatte vil bli arrangert i løpet av februar/mars, hvor det blir 
faglig påfyll, og eventuelt ulike rutiner samordnes.   

Det gjennomføres ukentlige telefonmøter henholdsvis for Kantine og Bok med deltakelse fra ledelse i 
Gjøvik, Ålesund og Trondheim. I tillegg deltar Sits støttefunksjoner IT, Økonomi og KoM.  

Rent teknisk fungerte nesten alt under oppstarten ved nyåret i Ålesund og Gjøvik. IT-avdelingen i Sit har 
installert nye PCer og alle ansatte i Ålesund og Gjøvik har fått en Sit-bruker med tilgang til e-post.  

Kommunikasjon, profilering og markering 
Det ble gjennomført en markering for våre ansatte i Ålesund og Gjøvik de to første dagene på nyåret med 
den hensikt og markere sammenslåingen ved å ta i mot våre nye medarbeidere på en god måte.  

Det var god stemning med mat og drikke og muligheter for å mingle å bli bedre kjent. Symbolske 
velkomstgaver i form av bøker om Ålesund, Trondheim og Gjøvik ble delt ut til de ansatte, etterfulgt av 
tale fra Knut og Kafedirektør Kjell-Erik. 

En tilsvarende markering for studenter og universitetsansatte i Ålesund og Gjøvik skjer den 10 og 
11.februar. Det vil bli arrangert en gratis suppefest i kantinene, med kake og Sit-bekledning for å 
synliggjøre sammenslåingen ovenfor studenter og universitetsansatte.  

Bilde 2: Banner for markeringen for studenter og universitetsansatte 
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Arbeidet med å omprofilere permanente kommunikasjonsflater er i full gang, og de mest sentrale 
kommunikasjonsflatene er prioritert slik at de blir profilert til markeringen.  

Sit har blitt en stolt sponsor for U.-KA i Ålesund som blir gjennomført i februar/mars. 

 

 

Saksbehandler: Knut Solberg  

 

 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 28. januar 2016 

 

 

Knut Solberg 
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