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Styresak O 88  / 2016 

 

Orientering fra adm direktør 

 

G Travel Tvete AS 
Fokus nå på budsjettarbeid for 2017, kutte kostnader, få nye kunder i forretningsreiser, mersalg av 

grupper og privatreiser, øke inntekter fra eksisterende kunder og effektivisering i alle ledd.  

8 personer permittert fra 17. oktober.  

G Travel Getaway – Ferie 

GTravelFotball.no har hatt en god start, omsetning nesten 700 tusen så langt brutto inntekt 113 

tusen. 

 

Sit Kafe og Bok 
Sit Kafe Elektro 

Er fortsatt omsetningsmessig bak fjorårsomsetning. Men salget øker fra uke til uke og var sist uke 

kun 20’bak. 

Ansettelser 

Ny driftsleder var i opplæring i oktober. 

Kafeledelsen på besøk i Sio og Riss arkitekter. 

Sio besøket var nyttig med en god orientering fra Kafeleder om hvordan Sio drifter sin enhet og 

med omvisning på Sio sine mange enheter og konsepter. Det ble holdt møte med Riss og påbegynt 

arbeid omkring konseptpilot strategi. 

Sit Kafe Ålesund 

Arbeidet med Sit kafe Ålesund tar nå fart. Møte med Statsbygg og NTNU Ålesund. Vår 

interiørarkitekt er involvert og i godt samarbeid med begge parter.  Ny kafe skal åpnes 10. august 

2017. 

Sit Kafe DMMH 

Arbeidet og prosjekteringen med ombygging av eksisterende kafe er påbegynt. Det er godt 

samarbeid med utdanningsinstitusjonen. Ombygd kafe skal stå ferdig til studiestart august 2017. 

Cafe-Sito Realfag 

Planleggingen er nå utført og ombygging vil bli gjennomført i desember. Dette vil medføre at vi 

mister budsjettert omsetning i desember. Enheten åpner til studiestart januar 2017.   

Sit Kafe Kalvskinnet 

Sombygging og ferdigstillelses arbeid går som planlagt. Alle ansatte er ansatt og leder vil gå i 

opplæring på annen avdeling i desember.   

Sit Kafe Hangaren bytter ut oppvaskmaskin i november, det er store kostnader i å holde liv i 

oppvaskmaskin på realfag. Må vurderes å byttes ut. 
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Oppfølging og besøk av bok. 

Det avholdes telefonkonferanse med bokavdelingene hver annen uke. I perioden ble både Gjøvik 

og Ålesund besøkt.   

Sponsorprogrammet  

Det ble avhold middag hvor det ble servert Tapasbuffet på Handelshøyskolen 10. november. Et 

vellykket arrangement med henrykte studenter som var invitert en hyggelig aften med tapas buffet 

og tildeling av midler de hadde søkt om.  

Det var i høst 85 søknader, 68 fra Trondheim, 6 fra Ålesund og 11 fra Gjøvik. Det ble tildelt 

penger på søknader fra alle tre byene. 

 

Sit Bolig 

Prosjekter 
Moholt 50|50 

De to siste studentboligtårnene vil bli ferdigstilt fra Veidekkes side tidlig i desember. Det er 

iverksatt ulike markedsføringstiltak for å forsøke å få leid ut flest mulig av enhetene så raskt som 

mulig. Utleie av boliger er krevende midt i studieåret. 

 

På grunn av konkurs hos Heimdal Snekkeri AS er det fare for forsinkelser i forhold til 

innredningsarbeidet. Det må også påregnes noe ekstrakostnader. Vi er i dialog med bobestyrer for 

å sikre våre interesser på best mulig måte. 

 

Det planlegges offisiell åpning tirsdag 13.desember kl.13.00. Kulturminister Linda Hofstad 

Helleland vil forestå den offisielle åpningen. I tillegg vil rektor Gunnar Bovim og varaordfører 

Hilde Opoku delta på åpningen. Invitasjoner er under utarbeidelse og vil bli utsendt i løpet av få 

dager. 

 

Elgesetergate 10 

Se egen styresak 

 

Linjekjellersaken 

Se egen styresak 

 

Andre aktiviteter 
Søknad om statstilskudd 

Søknad om statstilskudd for 2017 til bygging av studentboliger er sendt kunnskapsdepartementet. 

Det vil bli sendt støttebrev fra Trondheim kommune, Sør Trøndelag Fylkeskommune og «Study 

Trondheim». Det søkes om fullfinansiering av Moholt 50|50, nybygg Røverdalen i Gjøvik, 

Korsgata 28 og Klostergata 56. Søknaden er vedlagt som ref.sak. 

 

Tomgang på vår 

Det er gjennomført et første møte med NTNU for å se på avtaleverket mellom NTNU og Sit 

knyttet til internasjonale studenter. Målet er å ha revidert avtale på plass til 01.01.2017. 

 

Medieoppslag 

Det har vært flere medieoppslag i forbindelse med Moholt 50|50. Det har også vært en sak i Under 

Dusken vedr. innføring av betalingsparkering på Steinan, Moholt og Jakobsli på lik linje med  

eksisterende ordning for de øvrige studentbyene.  
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Sit Velferd 
Psykososial helsetjeneste 

Det er gjennomført 594 konsultasjoner og registreringssamtaler i oktober måned og det står 78 

personer på venteliste. Dette tilsvarer ca 8 ukers ventetid for de som må vente lengst. Dette er til 

sammenligning 2 uker kortere ventetid enn tilsvarende periode i 2015. 

 

Idrett 

Personer fra Sit idrett har i oktober måned deltatt på møte i European nettwork of academic sport 

services (ENAS) på Malta. 

Konferansen arrangeres årlig og samler mer enn 180 ansatte som arbeider innen universitetsidrett i 

Europa. 

Konferansen skal gjennomføres i Trondheim i 2017. Et av temaene på denne konferansen vil være 

utvikling av studentidrettsbygg. 

 
Årets konferanse hadde lederskap og frivillighet som hovedtema. 

Emilie Zakariassen (Leder NTNUI) var en av hovedtalerne. 

 

Sit Felles 

Høstsamling i Sit 
Årets høstsamling i Sit ble gjennomført helgen 28.- 29.oktober 2016. 

Til arrangementet var det 248 påmeldte deltakere, og ekstra glade var vi for god deltakelse fra 

Gjøvik og Ålesund. 

Formål med samlingen 

Høstsamlingen er et ledd i å bygge en helhetlig bedriftskultur i Sit hvor alle ansatte på tvers av 

geografi og avdelinger møtes for å bli bedre kjent med hverandre og organisasjonen.  

Målet med årets høstfest var å lage et arrangement for hele organisasjonen som bidro til økt 

tilhørighet og samhold, samt kunnskap om og forståelse for viktige strategiske grep og retning.  

 

Faglig program 

I løpet av faglig program var vi innom flere tema og ulike aktører bidro. 

Vi hadde fått laget en filmsnutt om Sit som skulle visualisere hva Sit står for og hva vår rolle er. 

Knut snakket om den reisen vi har vært på i løpet av det siste året, om Sit sin rolle sett i lys av de 
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ambisjoner som departement, utdanningsinstitusjoner og studenter har. Knut tok oss også med på 

en fremtidsreise og snakket om ulike drømmebilder av Sit i 2030, og hvordan fremtiden kan se ut.  

Vi hadde også fått trendforsker og forfatter Ståle Økland til å komme. Han klarte på en 

engasjerende måte å gi oss innblikk i fremtidstrender. 

 Hvilke trender vil påvirke oss? Hvor går samfunnstrendene? 

 Hvordan endrer det oss som mennesker? 

 Hva kjennetegner morgendagens vinnerbedrifter? 

 

Det ble i siste del av programmet gjennomført gruppediskusjoner rundt temaet «Fremtidens Sit - 

hvordan skal vi jobbe sammen for å møte trendene og våre strategiske mål»  

Arbeidet fra gruppediskusjonene vil bli bearbeidet og ledergruppene i Sit vil også jobbe videre 

med de innspill som er kommet, både via ledersamling og i egne enheter. 

 

Saksbehandler: Knut Solberg 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

Trondheim, 17. november 2016  

 

 

Knut Solberg 


