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Sit 70 år i 2018 
 

Innledning 

I arbeidet med å utvikle organisasjonen gjøres det mange små og store tiltak, noe er faste og 

gjentagende aktiviteter, mens andre er enkeltstående tiltak med bakgrunn i behov og strategiske 

prioriteringer. I forbindelse med at Sit feier 70 år i 2018, ønsker vi å bruke denne anledningen til å 

gi et løft i organisasjonen, med en innramming av allerede planlagte aktiviteter og eventuelle nye 

aktiviteter kommende år. Dette ønsker vi å gjøre i form av et organisasjonsutviklingsprosjekt ved 

navn «Sit 70 år» De tiltak som settes i gang i prosjektet skal bygge opp under at Sit skal være en 

fremtidsrettet, offensiv og sprek 70 åring. Se vedlagte prosjektmandat for mer utfyllende 

informasjon.   

 

Jubileumsfeiringen er ikke det vesentlige, men gir en fin mulighet til å skape oppmerksomhet, 

bygge identitet og utvikle Sit-kulturen.  

 

Målet er at ”Sit 70 år” skal gi et løft for hele organisasjonen og at de tiltak som settes i verk  gir 

oss mulighet til å nå de ambisjoner styret har uttrykt gjennom  satsninger og prioriteringer. 

 

Det vil bli gjennomført prosesser både mot ledelsen, tillitsvalgte og ansatte for å få en god 

forankring av prosjektet og foretatt prioriteringer av hvilke tiltak det skal satses på. 

 

Bakgrunn 

Styret har satt ambisiøse mål for utvikling av Sit, som kommer til uttrykk i styrets prioriteringer og 

føringer og gjennom våre etablerte strategier. 

 

Styret har fremsatt noen krav til organisasjonen for 2017/2018 

 Effektivisere arbeidsprosesser og både videreutvikle og avvikle tilbud når det er 

hensiktsmessig 

 Sikre nødvendig og relevant kompetanse, og utvikle organisasjonen og medarbeidere 

for å mestre framtidige utfordringer   

 Helhetsperspektiv og samhandling på tvers i organisasjonen 

 

Styret har satt følgende hovedmål for 2017 

 KTI  70 

 PTI 84  

 

Sit leverer produkter og tjenester i et stadig mer konkurransepreget marked; de fleste av 

tjenesteområdene våre merker dette. Nye aktører med nye forretningsmodeller utfordrer med enkel 

og rimelig markedstilgang. Sit må derfor prestere for å opprettholde tillit som tjenesteleverandør, 

utviklingsaktør, tilrettelegger og pådriver på campus. Det betyr at vi må spesialisere tjenestene 

våre slik at vi i større grad er tilpasset studentbehovene og legge godt til rette for at de mestrer 

studentlivet. Vi må i tillegg bidra til at det skapes et levende campus og dekke behov også for 

ansatte og andre som besøker campus.  
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Vi har en ambisiøs visjon som krever nytenking og helhetsperspektiv, noe vi skal løse ved bedre 

samhandling på tvers i organisasjonen, ytterligere samordning av tjenestene, effektivisering av 

interne arbeidsprosesser og en bedre utnyttelse av våre komparative fortrinn (kunnskap om 

studentene, flere tjenester til samme målgruppe og utnytte hverandres kommunikasjonskanaler).  

 

Det er viktig å understreke at det interne utviklingsarbeidet vil kunne påvirke tjenesteutviklingen 

og må ses i sammenheng med dette. Organisasjonsutviklingen vil kunne gi de ansatte bedre 

verktøy og utnyttelse av kompetanse som igjen vil gjøre de i stand til å jobbe smartere og mer 

«studentrettet». På denne måten kan vi yte bedre service for studentene, med målrettede tjenester 

som fyller de faktiske behovene studentene har. Vi er i en rask skiftende tid med teknologisk 

utvikling, hvor våre kunder, studenter er digitalt innfødte. Derfor er det viktig at Sit besitter den 

riktige organisasjonskulturen og kompetansen som gjør det mulig å være endringsdyktig og svare 

på behovene studentene har til enhver tid, om vi skal «overleve» i dagens marked. 

 

Tiltak og aktiviteter 

I prosjektet gjennomføres tiltakene både som felles tiltak for hele Sit, som spesielle tiltak innenfor 

virksomhetsområdene, og som hensyntar at vi er i tre byer. På denne måten bygges felles identitet 

og organisasjonskultur på tvers i bedriften samtidig som det enkelte virksomhetsområdets spesielle 

behov og utfordringer blir ivaretatt.  

 

Satsningsområdene skal bidra til å utvikle Sit som virksomhet, med et internt fokus på 

medarbeiderutvikling, og et eksternt fokus på å tilby helhetlige kundeopplevelser.  

 

Tiltakene skal relatere seg til følgende satsingsområder: 

 Kompetanseutvikling 

 Organisasjonskultur 

 Helse 

 Helhetlige studentopplevelser  

 

Hovedaktivitetene i prosjektet skal skje ut i de enkelte virksomhetsområder og aktivisere flest 

mulig. Den enkelte leder må være pådriver og motivator i forhold til øvrige ledere og ansatte. 

Eierskap, forankring og identitet til aktivitetene er en åpenbar suksessfaktor.  

 

Det etableres en sentral styringsgruppe som har det overordnede prosjektansvaret. Styringsgruppen 

vil koordinere fellesaktiviteter og være pådriver mot prosjektgruppene. Prosjektgruppene må i 

omfang og sammensetning tilstrebe stor grad av involvering og forankring.  

 

Økonomi 
For å gjennomføre ”Sit 70 år” vil det være nødvendig å få tilgang til en større ramme enn det som 

ligger i de ordinære driftsbudsjetter.  Aktiviteter og tiltak er ikke fastlagt, men hele grunnideen i 

prosjektet baserer seg på engasjement gjennom involvering og ansvar for egen arbeidsplass. 

 

Ut fra tidligere erfaringer med tidligere arrangementer og jubileumsår mener vi en fornuftig 

ramme på  inntil 5 mill kr vil kunne gi rom for å gjennomføre mange spennende og nyttige tiltak, 

som skal utvikle organisasjonen Sit og ruste oss for fremtiden. Finansieringen kan dekkes gjennom 

ekstraordinære midler stilt rådighet fra KD, og eventuelle omdisponeringer og omprioriteringer fra 

andre tiltak.  

 

 

Saksbehandler: Heidi Torstad   
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Tilrådning:  
Styret støtter opp om organisasjonsutviklingsprosjektet som er skissert og som relateres til 

jubileumsåret 2018. Styret anser organisasjonsutviklingen som helt sentral for at Sit skal lykkes 

med å nå sine mål og ambisjoner. Styret godkjenner foreslåtte kostnadsramme til dette arbeidet. 

 

 

Trondheim, 7. juni 2017 

 

 

Knut Solberg 

 

Vedlegg 1: Prosjektmandat for Sit 70 år 

 


