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Orientering fra adm direktør 

 

G Travel Tvete AS 
Den økonomiske situasjonen er svært krevende. 

Det er fullt fokus nå på å få nye kunder i forretningsreiser, mersalg av grupper og privatreiser, øke 

inntekter fra eksisterende kunder og effektivisering i alle ledd.  

Det er sendt ut permitteringsvarsel til 12 personer, med virkning fra 17. oktober, sannsynlig 

varighet 3 måneder.  

Group & Meeting 

Fiskerimessa ble gjennomført omtrent på budsjett, ellers bra aktivitet i G&M i september. 

G Travel Getaway – Ferie 

GTravelFotball.no er lansert, allerede omsatt for ca NOK 300 tusen, og fortjeneste på 18%. 

 

Sit Kafe  
Sit Kafe Elektro 

Kafe elektro hadde 5 dager med TOP (trening, opplæring og perfeksjon) prøveåpning fra og med 3 

oktober til og med 7 oktober. To dager med utstyr og maskinell opplæring etterfulgt med tre dager 

kafe drift med inviterte gjester. Åpning for studentene med musikk fra «Dei Taktlause» mandag 

10. oktober. 

Ansettelser 

Det er ansatt assisterende leder ved Realfags kantine. Det er ansatt kokk ved Hangaren og ny leder 

på Øya. Leder på Øya som kommer fra kantinen på Rotvoll vil i perioden frem til Rotvoll stenger 

31/12.17 fungere som leder for begge avdelingene. På Kalvskinnet er leder og to kokker ansatt. 

Det skal ansettes ny kokk på Dragvoll.  Det er ansatt ny driftsleder fra 1/11. 

Konseptpilot for Sit Kafe. 

Det vil bli arbeidet frem en arbeidsplan for etablering av en konseptpilot for vår Kafe/Kantine. 

Med en felles konsept forståelse med NTNU og SB, ser vi for oss en enda bedre prosess ved 

nyetableringer og ombygginger. 

Sponsorprogrammet høsten 2016. 

Kulturstyret er godt i gang med å behandle søknader og vil i henhold til tidsfristen levere sitt 

forslag til fordeling av midlene. 

SIN Møte i Bergen 

SIN samarbeidet hadde innkjøpsmøte. Sit var godt forbedret og vårt budskap var å konsentrere seg 

om å samle volum for å oppnå bedre innkjøpspriser. Arbeide frem avtaler og ta ut potensialet på de 

største produktene må prioriteres. Vi la frem et forslag om å arbeide frem en landsdekkende avtale 

for bakervarer, og foreslo at Nærbakst som vi har svært gode erfaringer med kan være et slikt 

alternativ.   
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Campustjenester har et stort forretningsområde i Gjøvik og Ålesund. Begge byene er besøkt i 

oktober for oppfølging og tilstedeværelse.  Møter og nettverksbygging med NTNU er en naturlig 

del av agenda i tillegg til ren oppfølging på drift. Tanker om fremtidig organisering ble diskutert, 

planlagt og forankret. 

Bok Gjøvik og Ålesund 

Markedsaktiviteter er laget for å redusere ukurans bøker og selge bøker som julegaver. Ukurans 

selges for 50 % ut året. Bøker egnet for julegaver er tatt inn og det foreligger avtale med 

kjedekontor om retur av de bøker som ikke blir solgt. Det er bestemt å oppgradere kasse 

systemene(CS Master), estimert kostnad på 15000-200 000 for begge avdelingene. Gjøvik vil bli 

organisert under Ålesund og rapporterer direkte til direktør for campustjenester.  Telefonmøter 

hver 14.dag vil fortsette som før. 

Sit Bolig 
Personal 

Det ble gjennomført personalsamling 6-7 september på Gjøvik med tema «Sit Bolig inn i 

fremtiden». Gode tilbakemeldinger fra de ansatte. 

 

To nye driftsteknikere er ansatt. Begge begynte i oktober. 

Ny Prosjekt- og utviklingssjef er ansatt. Han tiltrer stillingen 1.januar 2017. 

 

Medieoppslag 

Det har vært flere medieoppslag i forbindelse med Moholt 50|50 samt sak i Under Dusken vedr 

forbud mot hundehold i våre studentboliger.  

  

Tomgang på vår 

Det er avtalt møte med gruppen som skal se på avtaleverket mellom NTNU og Sit knyttet til 

internasjonale studenter. Målet er å ha revidert avtale på plass til 1.1.2017. 

 

Søknad om tilskudd for studentboligbygging 2017 

Vi har mottatt invitasjonsbrev fra Kunnskapsdepartementet for å søke om tilskudd for 

studentboligbygging i 2017. Det blir gitt tilskudd til 2200 nye studentboliger. Søknadsfrist er 

14.november. Søknaden er under utarbeidelse. Vi forbereder søknad om tilskudd for de resterende 

50 hybelenhetene på Moholt 50|50 og nybygg Røverdalen i Gjøvik. I tillegg vurderes to prosjekter 

i Trondheim (Klostergata 56 og Korsgata 28). Det er lagt særlig vekt på prosjekter med riktig 

beliggenhet i forhold til Sits strategi og NTNUs campusutvikling. Begge disse eiendommene er eid 

av Sit og har potensiale for økt utnyttelse.  

 

Parkering studentbyene 

Det innføres fra nyttår betalingsparkering på Steinan, Moholt og Jakobsli på lik linje med 

eksisterende ordning for de øvrige studentbyene. I dag er det mange som har plass, men ikke bil. 

Dette skyldes nok i stor grad at det ikke er kostnader forbundet med å ha parkeringsoblat. Ved 

innføring av betalingsparkering vil det bli bedre tilgjengelighet og de som har plass betaler for 

dette, ikke fellesskapet. Avgiften fra de som parkerer skal brukes til å dekke vedlikehold og drift 

av p-plassene. Avgiften vil bli satt vesentlig lavere på Steinan, Moholt og Jakobsli i forhold til de 

mer sentrumsnære studentbyene (ca.halv pris). Det blir etablert gratis gjesteparkeringsplasser med 

tidsbegrenset parkeringstid. En «leiekontrakt» for parkering følger samme prinsipp som øvrige 

leieavtaler i forhold til løpende varighet inntil oppsigelse. Barnefamilier og de som har oblat i dag 

vil bli prioritert ved tildeling. 

 

 



Konsernstyret  
                                                                                                                                                                                                                    28. oktober  2016   

Orientering fra adm direktør  Side 3 

Sit Velferd 
Antallet studenter tilknyttet Sit har økt for hvert år og studenttall for høsten 2016 er fordelt slik 

mellom byene 

Trondheim 36 542  

Gjøvik   3 818  

Ålesund  2 340 

Totalt er det registrert 42 700 tilknyttet Sit høsten 2016, til sammenligning så var det 39 380 

studenter våren 2016, hvorav 33 825 i Trondheim, 3 350 i Gjøvik og 2 205 i Ålesund. 

Student «Banken» 

Etter en hektisk start med mange studiestart arrangement har en nå kommet over i mer normal 

drift, med fokus på tilrettelegging for studentdrevne aktiviteter. 

Eksempel på en aktivitetsuke ved Studenthuset «Banken». Tirsdag Kaffehjørnet til 

Studentparlamentet NTNU i Ålesund. Onsdag Midtukers i Banken arrangert av Ålesund 

Studentsamfunn - ÅSS og torsdagISU gamenight. 

 

Psykososial helsetjeneste 

1 september var første dag på jobb for ny leder ved psykososial helsetjeneste. Marte Øien tar over 

etter Ottar Hummelsund, som har arbeidet som leder de siste 16 årene. 

Hummelsund går over i en 100 % stilling som behandler. 

 

I ventelista står det den siste dagen i september 2016, 52 personer. Dette er 4 færre enn i september 

2015. Ventetid på behandling for den som har ventet aller lengst er på 7 uker.  

 

Idrett 
Sit idrett har per 30/9-2016 solgt 11 960 kort samme periode Høsten 15 ble det solgt 11 199 

Og høsten 14 11 488 medlemskort. Besøkstallene viser at Gløshaugen fortsatt er mest besøkt med 

rett i overkant av 2000 besøkende på de travleste dagene. 

 

Moholt treningssenter har vært en suksess med i snitt ca. 150 besøkende per dag. 

På det meste har det vært 300 personer innom på en dag. 

 

Sit Råd 
Sit overtok det nasjonale ansvaret for rusforebyggende arbeid blant studentene fra sommeren 2016, 

og i den forbindelse, så ble det ansatt en ekstra medarbeider i Sit Råd for å fortsette og arbeide 

lokalt i Trondheim med prosjekt «lykkepromille».  

 

Sit Felles 
Vellykket studiestart 

Hver høst gjennomfører vi en kampanje for at de nye studentene skal bli kjent med vårt tilbud. Vi 

har undersøkt effekten av kampanjen og den har nådd frem til så å si alle de nye studentene. Det er 

knapt noen som ikke har fått med seg kampanjen vår. Undersøkelsen viser også at jo mer 

eksponert studentene har vært for budskapene våre jo bedre kjenner de til våre tilbud, og jo mer 

tilfredse er de med Sit. 

 

Offentlige tilskudd 
Sit har i løpet av høsten mottatt betydelig offentlige tilskudd både til prosjekter, bidrag til velferdstilbud og 

i forbindelse med fusjonen. Det er knyttet vilkår til alle tilskuddene og vi er pålagt å rapportere bruken og 

effekten av disse. 
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Kunnskapsdepartementet har gitt 1 mill i tilskudd til arbeidet med sammenslåing og organisasjonsutvikling 

i forbindelse med fusjonen med samskipnadsvirksomhetene i Gjøvik og Ålesund.  Regnskap og rapport for 

bruk av midlene sendes sammen med den øvrige årsrapporteringen til departementet. Vi vurderer hvordan 

midlene skal brukes mest mulig effektivt i tråd med forutsetningene. Grunnlaget for dette er en 

omdisponering på 6 mill i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016. 

 

Vi har også fått tilskudd på 433 000 som skal brukes til prosjekt vedrørende mottak av nye studenter 

sammen med NTNU.  Dette er finansiert av en post på statsbudsjettet på 5 mill som skal bidra til å styrke 

studentens psykiske helse. Regnskap og rapport skal også her sendes til departementet sammen med den 

øvrige årsrapporteringen. Det er også av den samme potten bevilget 2 mill til SHOT undersøkelsen for 2018 

 

Formannskapet i Trondheim har bevilget kr 500 000 til det psykososiale arbeidet ved Sit for 2016. Vi blir 

bedt om å rapportere på bruken av midlene innen utgangen av 2017. 

 

 

Saksbehandler: Knut Solberg 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

Trondheim, 20. oktober 2016  

 

 

Knut Solberg 
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