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Styresak D 96 - 2016 
 

Revisjon samarbeidsavtalen mellom NTNU og Sit 
 

Bakgrunn: 

Etter NTNUs fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, samt Sits fusjon med 

samskipnadsvirksomhetene i Gjøvik og Ålesund, var samarbeidsavtalene Sit hadde med NTNU og 

HiST  utdatert. 

Saken ble diskutert på et samarbeidsmøte mellom NTNU og Sit, der ble det gjort vedtak om at alle 

gamle avtaler løper videre i 2016 til nye er på plass fra 1.1.2017. Det ble også bestemt at NTNU 

og Sit i fellesskap skulle utarbeide nye avtaler, der det var behov for det. Arbeidet skulle 

gjennomføres ilp høsten 2016. 

 

Status i arbeidet: 

En styringsgruppe bestående av Else Naustdal (leder), Kjersti Marie Lauritzen og Bente Soknes fra 

Sit, samt Hanne Sørgjerd fra NTNU har arbeidet med avtaleverket siden september, og hatt til 

sammen 7 møter. I tillegg er det oppnevnt undergrupper for arbeidet med boliger til internasjonale 

studenter og tomgangsproblematikk, samt idrett. Disse ledes av hhv Lisbeth Glørstad Aspås og 

Espen Munkvik i Sit. 

 

Teksten i Samarbeidsavtalen mellom NTNU og Sit er revidert og oppdatert ifht vår «fusjonerte 

verden». Endringer er sporet, slik at de lett kan leses. Det er laget noen nye punkter, men struktur 

følger tidligere avtale. Nye punkter som er tatt inn dekker behovet ifht de gamle 

samarbeidsavtalene som høgskolene hadde. HiST-avtalen bygget på NTNU-avtalen, slik at den 

reviderte samarbeidsavtalen nå dekker alle NTNUs studenter og virksomhet i Trondheim, Gjøvik 

og Ålesund. 

Vedlegg fra HiST-avtalen som løper videre er lagt inn i strukturen i vedlegg 2 - Oversikt løpende 

avtaler. Avtaler som ikke er revidert enda, står i kursiv, for lettere oppfølging. 

 

Det har vært krevende å få til nødvendige møter med NTNU ifht revisjon av avtalene knyttet til 

idrett og bolig. På grunn av NTNUs nye organsiering etter fusjonen, har vi vært nødt til å vente på 

at nye ledere blir utnevnt før arbeidet kan sluttføres. Ny organisering på NTNU skal være på plass 

senest 1.12. Arbeidet knyttet til bolig og idrett forstetter til det er fullført og antas ferdistilt i løpet 

av første kvartal 2017. 

 

Samarbeidet i styringsgruppa har fungert utmerket og vi har fått avklart spørsmål raskt og 

effektivt. 

 

Arbeid som gjenstår: 

I løpet av første kvartal 2017 regner vi med at gjenstående avtaler er på plass. Se oversikten over 

avtaler i kursiv i vedlegg 2. 

 

 

Saksbehandler: Else Naustdal, Kjersti Marie Lauritzen  
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Tilrådning:  
Konsernstyret godkjenner revidert samarbeidsavtale mellom NTNU og Sit slik den er framlagt. 

Konsernstyret ber om en orientering om avtaler for idrett og bolig internasjonale studenter på 

styremøte 12.05.2017 

 

 

Trondheim, 14. november 2016 

 

 

Knut Solberg 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1: Samarbeidsavatle mellom NTNU og Sit med sporede endringer 

Vedlegg 2: 1a) Oversikt over løpende avtaler  


