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Fusjon - status 
 

Markering for studenter og universitetsansatte  

Arrangementet for studenter og universitetsansatte i Gjøvik 10.februar og Ålesund 11.februar var 

vellykket i forhold til forventningene, budskapet og formålet med markeringen. Det var god 

stemning og stort oppmøte begge steder. Quiz ble delt ut til studentene og til sammen 20 heldige 

vinnere fikk gavekort på Bokhandel og Kafe. På quizen fikk studentene mulighet til å gi 

tilbakemelding på hva slags tilbud/tjenester de ønsker Sit skal tilby ved deres studiested. 

Alle enhetene i Sit lokalt i Gjøvik og Ålesund var representert og deltok på arrangementet. En 

delegasjon fra Trondheim deltok også, med fokus på å bygge relasjoner med ansatte og 

studentfrivilligheten i de to studiebyene.  

I forkant av arrangementet publiserte Gjøviks Blad et nyhetsoppslag om sammenslåingen i Sit (se 

vedlegg), og lokalavisen «Nytt i Uka» dekket markeringen i Ålesund. Arrangementet bidro til å 

øke kjennskapen til Sit, og markerte overgangen til ny studentsamskipnad.  

 

Bilde 1. Markeringen i Gjøvik 

 

 
Sit-ansatte i grønne t-skjorter mingler med studenter og deler ut quiz, penner, suppe og kake.  
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Bilde 2. Markeringen i Ålesund 

 
Studenter står i kø for å få gratis suppe. 

 

Kommunikasjonsflater 

De mest sentrale kommunikasjonsflatene i Ålesund og Gjøvik er blitt omprofilert med Sit profil. 

Det som gjenstår er å omprofilere kommunikasjonsflatene ved studentboligene, og skiltet som 

viser vei til Sits kontor i Ålesund. Her samarbeides det med lokale aktører for å få til en god 

løsning.  

 

Bilde 3. Omprofilert kommunikasjonsflate på kantinen i Gjøvik 

 
Studentfrivilligheten i Ålesund og Gjøvik 

Sit holder kontakten med studentfrivilligheten i de to studiebyene, og vi jobber med å legge til 

rette for studentenes ønsker og behov. Studentfrivilligheten i Ålesund og Gjøvik har hatt en helt 

annen struktur og kultur enn i Trondheim. Sit ønsker å bistå studentfrivilligheten på en best mulig 

måte, og har blant annet begynt å tilby kurs fra Sit Råd til studenter i Ålesund og Gjøvik. Dette er 
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et nytt tilbud som ikke har eksistert tidligere. Det er viktig for Sit at studentene er inkludert i 

utviklingen av det fremtidige velferdstilbudet, og at de selv bestemmer hva slags tilbud som skal 

videreføres. Studentene har fått mulighet til å samordne ønsker som skal spilles inn til 

Velferdstingmøte 24.februar.   

Vi har vurdert alternative modeller for organisering av studentvelferden, og drøftet ulike ideer som 

kan legge til rette for, og bidra til å styrke frivillighetskulturen. Disse ideene er beskrevet mer i 

detalj i forretningsplanen.   

 

Forretningsutvikling 

Sit har fått en oversikt over hva semesteravgiften i Ålesund og Gjøvik har blitt brukt til. Noen av 

de tidligere utgiftspostene kan bli frigjort som følge av stordriftsfordeler av sammenslåingen. I 

tillegg vil en høyere semesteravgift medføre at man kan bruke mer ressurser på studentvelferd i 

Ålesund og Gjøvik, enn det som tidligere har vært mulig. Vi har derfor bedt studentene om innspill 

til ønsker om fremtidig velferdstilbud.  

Vi har utformet en forretningsplan som et verktøy for å kartlegge hvordan Sit ønsker å fremstå, og 

hvilke tjenestetilbud vi skal ha i Ålesund og Gjøvik. Forretningsplanen er nå ferdigstilt, og dette 

vil danne grunnlaget for den videre utviklingen av virksomheten. De største organisatoriske 

omstillingene for Sit vil være innen tjenesteområdet Sit Velferd.  

 

Formaliteter og økonomi 

Sit v/ Deloitte har sendt søknad om hjemmelsoverføring for eiendommene i Gjøvik og Ålesund til 

Statens Kartverk.  

Det arbeides med det økonomiske oppgjøret.  

 

Opplæring i virksomheten 

Det vil bli gjennomført introkurs for alle nyansatte i Sit, med et skreddersydd program for våre 

ansatte i Ålesund og Gjøvik i løpet av vår semesteret. Vi vil ta utgangspunkt i kompetanseplanen 

når vi planlegger programmet for introkurset slik at vi sikrer at all nødvendig opplæring blir gitt. 

En helhetlig innføring i Sit sine kjerneverdier, visjon og strategi vil bli gitt. En relasjonsplan for 

Gjøvik og Ålesund har også blitt utarbeidet.  

Sit Bolig gjennomførte et felles boligmøte med alle boligansatte i begynnelsen av februar. Sit Kafe 

skal ha en tilsvarende kafesamling i mars.  

 

Campusutvikling i Ålesund 

Sit jobber med å utvikle campus på Ålesund, og det er satt i gang et arbeid for å få bygget om på 

kantinen så den blir klar til studiestart på høsten. Det jobbes med å synliggjøre 

studentsamskipnadens førstelinjetjenester på campus, og dette arbeidet vil påbegynnes en gang i 

høstsemesteret.  

 

Studentmelding Gjøvik kommune 

Gjøvik kommune har sendt ut et høringsforslag for studentmeldingen 2016 (Plan for utvikling av 

Gjøvik som universitets- og studentby). I studentmeldingen legger Gjøvik kommune til rette for 

blant annet campusutvikling, og for bygging av flere studentboliger. Sit vil gi et høringssvar hvor 

vi kommer med våre tilbakemeldinger og innspill. 

 

Saksbehandler: Knut Solberg  

 

 

 

Tilrådning:  



Konsernstyret  

  4. mars 2016 

Fusjon - status  Side 4 

Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 24. februar 2016 

 

 

Knut Solberg 

 


