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Styresak O 53 / 2016 

 

 

Status fusjon 
 

Bakgrunn 

NTNU gjorde 28.januar 2015 følgende vedtak om fusjon: 

 

S-sak 1/15 Struktur i høyere utdanning (SAKS) 

Notat av 20.01.2015, tilleggsnotat av 23.01.15, tilrådning av 27.01.15 

Rektor trakk sin tilråding av 27.01 og la frem ny tilrådning 28.01.15. 

 

Vedtak:  

Styret ønsker at NTNU fusjonerer med Høyskolen i Gjøvik, Høyskolen i Ålesund og Høyskolen i 

Sør-Trøndelag.  

Avstemming over utlagt tilrådning: 

«Styret ønsker at NTNU fusjonerer med Høyskolen i Gjøvik, Høyskolen i Ålesund, og Høyskolen 

i Sør-Trøndelag» 

 

I mars 2015 la Kunnskapsdepartementet (KD) frem for Stortinget Meld. St.18 (2014-2015) 

Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Meldingen ble 

behandlet av Stortinget 11.juni, før NTNU fusjon ble vedtatt ved kongelig resolusjon 19.juni 2015. 

På samme tidspunkt mottok Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS), Studentsamskipnaden i 

Oppland (SOPP) og SiT et brev fra Kunnskapsdepartementet vedrørende organiseringen av 

studentvelferden til studentene ved NTNU. I brevet fremgikk det at Kunnskapsdepartementet anså 

det som hensiktsmessig at en institusjon i utgangspunktet skulle betjenes av en studentsamskipnad. 

Videre var det ønsket at organiseringen av studentvelferden ved «Nye NTNU» skulle være 

enhetlig og at en ny organisering skulle tre i kraft fra 01.01.2016. 

 

Sits engasjement 

Forut for beslutning, og som et grunnlag for å være aktiv i prosessen drøftet konsernstyret hvilken 

rolle og tilnærming Sit skulle ha. 

Vedtak fra konsernstyremøte i Sit 6.mars 2015: 

«Konsernstyret har gitt innspill til prosessen og støtter at SiT skal spille en aktiv rolle for å gi 

«Nye NTNU» et godt velferdstilbud til sine studenter. Konsernstyret er opptatt av at studentvelferd 

og studentdemokrati skal være førende med valg av løsning. Konsernstyret ber SiT ta initiativ til et 

møte med direktører og styreledere med SOPP og SfS for å drøfte hvordan arbeidet med 

studentvelferd skal legges opp ved det «Nye NTNU» Konsernstyret ber om å bli informert og 

involvert i arbeidet.»  

 

NTNU fusjonen, samt signalene fra KD la grunnlaget for den videre prosessen med organisering 

av studentvelferd ved «Nye NTNU».  

 

Fusjonsprosessen i fire faser 

Fusjonsprosessen er delt opp i fire ulike faser, oppstartsfasen, implementeringsfasen, driftsfasen og 

utviklingsfasen. Se Bilde 1. Livsløp med fire faser nedenfor.  
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Bilde 1. Livsløp med fire faser 

Driftsfasen og implementeringsfasen overlapper noe, og det er der vi er i dag. 

 
Fase 1. Oppstartsfasen 

Beskrivelse  
I oppstartsfasen hadde Sit flere møter med ledelsen i SOPP og SfS hvor det ble drøftet hvordan 

man skulle samarbeide og organiseres basert på føringene fra KD.  

Sit ledet utredningen for organiseringen av studentvelferden ved fusjonerte NTNU i samarbeid 

med SOPP og SfS. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som utredet modeller for organiseringen av 

studentvelferden ved «Nye NTNU». 14.april 2015 hadde arbeidsgruppen sitt første møte hvor det 

ble enighet om at fire modeller skulle utredes, og en plan for fremdriften i arbeidet ble lagt. De fire 

modellene som ble utredet var: 

i) Studiestedene tilhører hver sin lokale samskipnad de eksisterende samskipnadene 

opprettholdes 

ii) Fusjon; SOPP og SfS slås sammen med SiT 

iii) Fisjon; - fusjon; sammenslåing av samskipnadsvirksomhetene i Ålesund og Gjøvik med 

SIT 

iv) Outsourcing; SiT overtar samskipnadsansvaret for «Nye NTNU», og outsourcer 

aktivitetene til SOPP og SfS. 

Syv vurderingskriterier ble lagt til grunn for evaluering av modell: 

i) Studentstyring 

ii) Samspill med lokale samarbeidspartnere 

iii) Kompetanse og effektiv drift 

iv) Oversiktlighet 

v) Utdanningsinstitusjonenes innflytelse og samspill 

vi) Likeverdig studentvelferd 

vii) Risiko 

 

Disse organisasjonsmodellene og kriteriene ble redegjort i utredningen, som ble avsluttet av en 

høringsrunde hvor aktuelle interessenter kunne komme med høringsuttalelser og relevante innspill 

til den organisasjonsmodellen som var mest ønskelig. Etter KDs brev datert 19.06.15 ble bare to 

modeller vurdert som aktuelle: 

 Modell 2 Fusjon; SOPP, SfS og SiT slås sammen til en samskipnad 

 Modell 3 Fisjon; - fusjon; sammenslåing av samskipnadsvirksomhetene i Ålesund og 

Gjøvik med SiT 

 

Konsernstyret i Sit vedtok 11. september 2015 modell 3 Fisjon-fusjon: 

Konsernstyret vedtar modell 3; Fisjon- fusjon ved at samskipnadsvirksomhetene i Ålesund og 

Gjøvik slåes sammen med SiT. Vedtaket oversendes Kunnskapsdepartementet som fatter endelig 

beslutning.  
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Konsernstyret stiller seg positiv til at en modell med sammenslåing av flere samskipnader til en 

samskipnad kan tas opp på et senere tidspunkt, dersom forholdene ligger til rette for det. 

Konsernstyret erkjenner de utfordringene samskipnadene som ikke er en del av fusjonen står 

ovenfor, og ber SiT bidra på en konstruktiv måte slik at studentvelferden på disse studiestedene 

også blir godt ivaretatt.  

Saken ble også behandlet i SfS og SOPP sine styrer samme dag, alle vedtakene ble sendt til KD.  

Etter dette gjorde KD en vurdering og 28. september 2015 fikk alle tre samskipnader vedtak om 

sammenslåing fra Kunnskapsdepartementet, som avsluttet oppstartsfasen. 

 

Utfordringer 

Oppstartsfasen var krevende, og preget av at departementet ikke var tydelig nok i sine føringer. De 

berørte samskipnadene brukte derfor lang tid på å gjennomføre utredningen.  

 

Konklusjon/oppsummering  
I denne fasen ble viktige beslutninger tatt, og Sit fikk gjennomført utredningen og høringsrunden, 

slik vi hadde planlagt. Høringsrunden var et viktig beslutningsgrunnlag for organiseringen av 

studentvelferden ved «Nye NTNU». Modellen Fisjon-fusjon; sammenslåing av 

samskipnadsvirksomhetene i Ålesund og Gjøvik med SiT ble vedtatt. I arbeidet med utredningene 

ble Sit kjent med samskipnadsvirksomhetene i Ålesund og Gjøvik, og hvilke prioriteringer og 

sentrale relasjoner som var viktig. Dette var nyttig i neste fase. 

 

Bilde 2. Utredningen for studentvelferd ved «Nye NTNU» 
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Fase 2. Implementeringsfasen 

 

Beskrivelse  

I denne fasen lå fokuset på å starte implementeringen av modell 3 Fisjon – fusjon.   

En samarbeidsplattform og felles spilleregler ble etablert mellom de berørte samskipnadene for det 

videre fusjonsarbeidet som ga klare signaler og prioriteringer for hvordan man skulle jobbe 

fremover.  

Sit var tydelig på å presisere en del grunnleggende forutsetninger ovenfor ansatte, studenter og 

utdanningsinstitusjoner:  

 Vi tre samskipnader har fått et oppdrag 

 Tre veldrevne samskipnader 

 SiT skal ikke inn som en fiendtlig aktør 

 SiT vil invitere til et samarbeid 

 Nye ansatte skal ønskes velkommen 

 SiT skal bygge videre på å utvikle nåværende gode løsninger sammen med dere 

 

Et utfordrende punkt var utarbeidelse av åpningsbalanse og uenighet rundt 

vedlikeholdsavsetninger.  

Registrering av fisjon ble avvist av Foretaksregisteret. KD ga likevel signaler om at Sit kunne 

legge til grunn at sammenslåingen ikke ville utløse dokumentavgift.  

Sit gjennomførte derfor et ekstraordinært styremøte 14. desember der den nye løsningen var å 

registrere sammenslåingen som en virksomhetsoverdragelse uten kreditorfrist.   

Fusjonsarbeidet internt i Sit ble koordinert gjennom en formell prosjektorganisasjon, med definerte 

mandater og arbeidsgrupper. Prosjektet hadde også ukentlige «Ågot-møter» hvor fusjon var tema.  

Implementeringsfasen varte frem til 1.1.16, og det var hovedsakelig fokus på å planlegge å legge 

til rette for at driften skulle gå som planlagt på nyåret. 

Det ble jobbet mye med: tekniske IT-løsninger/integreringer, formelle avtaleverk, forhandlinger 

med de ansatte og samarbeid med SOPP og SfS.  

En nettside med informasjon om fusjonen ble opprettet for ansatte i SOPP, SfS og SiT som ble 

oppdatert fortløpende. Ansatte i Ålesund og Gjøvik fikk i tillegg jevnlig e-post med oppdateringer 

om fusjonsprosessen fra Adm. Direktør Knut Solberg.  

For studentene ble to nye Facebook-sider, Sit Gjøvik og Sit Ålesund opprettet hvor informasjon om 

fusjonen ble lagt ut.  

 

Utfordringer 

Det var uklarheter rundt organisering, gjennomføringsmodell, og uenigheter rundt 

vedlikeholdsavsetning og verdier. Vedlikeholdsavsetningen var den mest utfordrende saken som 

vakte stort engasjement og mye oppmerksomhet i media. 

Tilgang på ansatte var en utfordring, spesielt for ansatte i Gjøvik.  

 

Konklusjon/oppsummering 

I implementeringsfasen jobbet vi mye med å planlegge, forhandle med de ansatte og forberede ting 

slik at driften ikke skulle bli påvirket av den formelle sammenslåingen på nyttår. Det var fokus på 

detaljer og praktisk gjennomføring.  
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Bilde 3. Fusjonsside for ansatte 

 
 

Bilde 4. Nye Facebook-sider for studentene 
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Bilde 5. Prosjektorganisering 

 

 
 

 

Fase 3. Driftsfasen 

Beskrivelse 
Denne fasen begynte umiddelbart etter nyttår – når sammenslåingen var gjennomført, og tre hadde 

blitt en. Sammenslåingen ble gjennomført som en virksomhetsoverdragelse uten kreditorfrist, men 

uten at godkjenning var mottatt.  

Endelig registrering i Brønnøysundregisteret forelå 19.01.16.  Overskjøting av eiendommer fra 

SOPP og SfS ble tinglyst 3. mars 2016.   

Det som preget driftsfasen var at alt det tekniske skulle fungere slik at drifta og studentenes 

tjenestetilbud ikke ble påvirket.  

Sit hadde en åpen prosess i forhold til spørsmålet om et nytt navn for samskipnaden. Ansatte og 

studenter i Ålesund, Gjøvik og Trondheim ble inkludert i prosessen. Konsernstyret vedtok å skifte 

det formelle navnet til «Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim». Dette ble gjort 

for at navnet skulle gjenspeile sammenslåingen som ble gjennomført, og at navneskiftet var i tråd 

med ønsket fra KD. I dagligtale og merkevaresammenheng beholdes navnet SiT, men skrives med 

en liten «t» for å synliggjøre at dette er et egennavn og ikke en forkortelse. 

De nye vedtektene og navnet ble godkjent i Brønnøysundregisteret 4.februar 2016.  

Styresammensetningen i Sit ble uendret.  

Det ble gjennomført en vurdering av hvordan studentdemokratiet skulle gjennomføres, og en 

modell med Velferdsting ble opprettholdt.   
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Bilde 6. Organisering av studentdemokratiet 

 
 

I driftsfasen var det også mye fokus på å bli kjent med hverandre, og bygge relasjoner. For å oppnå 

dette ble fysiske møter prioritert for å bli bedre kjent, av den grunn ble det mye reisevirksomhet til 

Ålesund og Gjøvik.   

 

For å markere overtakelsen hadde ledelsen et møte med alle ansatte i Ålesund og Gjøvik de første 

dagene etter nyttår. Her ble det taler, mat og velkomstgaver for å markere begynnelsen på noe nytt, 

sammen. Ansatte i Gjøvik fikk bøker om Ålesund og Gjøvik, mens ansatte i Ålesund fikk bøker 

om Trondheim og Gjøvik. Arbeidsplassene i Trondheim fikk tilsvarende bøker om Ålesund og 

Gjøvik.  

 

Vi hadde en markering for studenter og universitetsansatte i midten av februar hvor alle 

avdelingene i Sit var representert, inkludert representanter fra Trondheim. Under markeringen 

serverte ansatte gratis suppe og kake til de oppmøtte. Sit fikk god mediedekning på begge 

studiestedene, og tilbakemeldinger fra de ansatte har vært at det bidro til samhold på tvers av 

avdelingene. Alle ansatte var entusiastiske og stolte i møte med studentene.  

Sit gjennomførte introkurs og opplæring for alle ansatte i Ålesund og Gjøvik som var med på å gi 

de et større innblikk i organisasjonskulturen til Sit og hvordan det er å være medarbeider i Sit. 
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Utfordringer 
Vi ble bevisst på at det var tydelige forskjeller i organisasjonskultur, og måter å jobbe på som var 

utfordrende. 

Da hovedfokuset lå på å få i gang IT-systemer og opprettholde driften ble andre prosjekter 

nedprioritert, og opplæringen for ansatte i Ålesund og Gjøvik kom derfor senere enn ønsket. Dette 

førte til en del usikkerhet blant de ansatte rundt nye rutiner, verktøy, og bruken av nye og flere IT-

systemer.  

Trondheimsansatte på den andre siden opplevde å ha en mindre tilstedeværende leder enn vanlig, 

da sammenslåingen tok mye tid og ressurser.  

 

Konklusjon/oppsummering  
I denne fasen var sammenslåingen et faktum. Det ble mange fysiske møter med de ansatte og 

reiser til Ålesund og Gjøvik som var en viktig del av å bygge relasjoner og bli kjent med 

hverandre.  

Introkurs og opplæring for ansatte har vært en nødvendighet, og vært en del av det å bygge en mer 

helhetlig kultur i Sit. 

Studentene har ikke merket noe av overgangen negativt, noe som var et av våre mål fra 

begynnelsen. Dette mener vi at vi i stor grad har klart å oppfylle. 

 

Fase 4. Utviklingsfasen 

Sit er i dag i en utviklingsfase, hvor vi jobber med forretningsutvikling, og med å fremstå som en 

virksomhet. Vi har overtatt studenthus og bokhandel som tidligere ikke har vært en del av Sits 

kjerneområde, og integrert de inn som en del av vår virksomhet. Vi har laget en ny bærekraftig 

modell for studenthusene hvor lederne i studenthusene har fått en ekstra rolle som 

frivillighetskoordinatorer, med ansvar for å bistå og koordinere studentfrivilligheten lokalt i de to 

byene.  

Så langt har Sit satset på å utvikle det eksisterende tilbudet i Ålesund og Gjøvik, men vi jobber 

med å videreutvikle det helhetlige tilbudet i alle studiebyene, og overføre noen av tilbudene som 

finnes i Trondheim. Til nå, har vi allerede innført «Sponsorfest» for utdeling av sponsormidler til 

studentforeninger, og Sit Råd har gjennomført mestringskurs- og foreningskurs i de to byene. Sit 

ønsker spesielt å videreutvikle idretts- og velferdstilbudet i Ålesund og Gjøvik i samarbeid med 

NTNU, og dra nytte av stordriftsfordelene en slik sammenslåing gir. I praksis vil det bety mer 

varierte og bedre tilbud/tjenester for studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.  

Sit har kartlagt behovet for nye interne kommunikasjonskanaler, og sett at som følge av større 

geografisk avstand må vi ta i bruk nye teknologiske verktøy for kommunikasjon – for å sikre god 

flyt og effektiv drift.    

Sit har jobbet mye med relasjoner både med stedlig ledelse i NTNU, kommuner og studenter. Sit 

har vist et betydelig engasjement i arbeidet med studentmeldingen i Gjøvik kommune, og hatt et 

aktivt engasjement i pågående campusutviklingsprosjekter.   

 

Utfordringer 

Utfordringer har vært finansiering, og fordelingen av semesteravgiften i de to byene. Sit har også 

brukt mye tid på å koordinere og samhandle med sentrale samarbeidspartnere i de to byene for å 

videreutvikle tjenestetilbudet lokalt.  

 

Konklusjon/oppsummering  
Sit jobber i dag med forretningsutvikling, og vil gjøre det en stund fremover. Vi er i gang med å 

implementere en ny Office pakke med Skype-funksjon som vil gjøre det enklere å holde 

videkonferansemøter fremover med våre ansatte i Ålesund og Gjøvik.  
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Sit har hatt samarbeidsmøter med NTNU og kommunene i alle studiebyene, og er sterkt involvert i 

utviklingen av studiebyene. I Gjøvik er vi en viktig partner i utviklingen av Gjøvik som 

universitetsby, og i Ålesund jobber vi med campusutvikling. 

For å utvikle Sit som en helhetlig virksomhet, har vi et sentralt fokus på å bygge en felles 

organisasjonskultur. I forbindelse med dette skal vi ha en høstsamling for alle ansatte i Sit, med 

både faglig og sosialt innhold. 

 

Hvor står vi? 

Det har vært en utfordrende prosess, med korte tidsfrister, men vi har sammen gjennomført 

fusjonsprosessen på en ordentlig og ryddig måte. Vi har blitt bedre kjent med våre medarbeidere i 

Ålesund og Gjøvik, og ser fram til å jobbe mer med å bygge en enhetlig organisasjonskultur.  

I begynnelsen av fusjonsprosessen hadde ledelsen i Sit møter med ansatte, studenter og 

utdanningsinstitusjoner i Ålesund og Gjøvik, hvor de sentrale momentene, og bekymringene som 

opptok dem var:  

 Studenthus (vil de beholdes) 

 Bokhandel (vil de beholdes) 

 Priser i kantine (vil det fortsatt være de samme prisene i kantina) 

 Navn (nytt navn) 

 Medvirkning – innflytelse – styrerepresentasjon  

 Semesteravgift (hva skal den brukes til) 

 Studentbolig  

 Idretts- og velferdstilbud (hvordan blir tjenestetilbudet) 

 Stedlig representasjon  

 

Konklusjonen er at Sit har oppfylt kravene de ansatte kom med. Samarbeidsklimaet med SOPP og 

SfS har til tider vært intenst og det har vært forskjellige synspunkter på ting, men vi har funnet 

løsninger og kommet oss videre.  

 

Saksbehandler: Knut Solberg  

 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 2. juni 2016 

 

 

Knut Solberg 
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