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Styresak B 59 / 2017 
 

Endring av navn 
 

Dagens navn på organisasjonen vår 

Vårt navn ble vedtatt i styret 7. januar 2016 etter fusjonen mellom samskipnadsvirksomhetene i 

Trondheim, Ålesund og Gjøvik: 

Styresak B 05 / 2016 Navn på Samskipnaden 

Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir 

Vedtak: (enstemmig) 

Konsernstyret vedtar at «Studentsamskipnaden i Trondheim» skifter navn til «Studentsamskipnaden i 

Gjøvik, Ålesund og Trondheim». Vårt merkenavn beholdes, men skrivemåten endres til «Sit». 

Virksomheten skal i større grad fremstå som en enhet, ved at funksjonsmerkene for våre tjenesteområder 

avvikles. 

 

Vedtaket ble gjort etter en prosess der flere alternativer var vurdert – se styresak B 05/2016 (Vedlagt) 

Problemstilling 

Selv om vi bruker «Sit» som navn i de aller fleste sammenhenger blir vårt formelle navn ofte benyttet av 

eksterne virksomheter, organisasjoner og etater. Dette henger sammen med at de henter vårt navn fra 

Brønnøysundregistrene. Denne bruken av vårt formelle navn har medført en rekke ulemper: 

1. Navnet blir forkortet – da det er langt. Ofte blir det forkortet til «Studentsamskipnaden i Gjøvik», 

eller «Studentsamskipnaden i Gjø» 

2. Forkortelsene skaper forvirring om hvor vi driver virksomhet.  

3. Bruken av formalnavnet svekker vår merkevare – med redusert kjennskap til virksomheten vår og 

manglende forståelse for at de to navnene (formelt navn og merkenavn) gjelder for samme 

virksomhet. 

Disse ulempene ble ikke forutsett da vi skiftet navnet i 2016. De er imidlertid av en slik karakter at vi bør 

vurdere et navneskifte. 

Krav til navn 

Navnet vårt skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet. Departementet vil kreve at navnet skal: 

1. avspeile at virksomheten er en samskipnad 

2. vise tilknytning til lærested 

3. være forankret hos våre ansatte, studenter og læresteder  

 Punkt 1. Dette betyr trolig at ordet «studentsamskipnad» må være med i navnet. Flere samskipnader har 

skiftet navn i de senere årene, men alle disse har fortsatt ordet «studentsamskipnad» i navnet. 

«Studentsamskipnaden på Vestlandet» har skiftet navn til «Sammen». Men dette er kun et 

merkevarenavn. Det formelle navnet er «Studentsamskipnaden på Vestlandet». «StudentiNord» heter 

også formelt «Nord Studentsamskipnad».  
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Punkt 2. Dette betyr trolig at navn på lærested eller geografisk tilknytning må være med i navnet. 

Punkt 3. Dette betyr at vi må gjennomføre en prosess med de nevnte parter før vi kan søke om et nytt 

navn.   

Alternative navn 

Dersom både ordet «studentsamskipnad» og steds- eller institusjonstilknytning skal være til stede i navnet 

har vi begrensede muligheter til endringer. En mulighet er at vi endrer navn slik at det begynner med «Sit» 

og at begrepet «studentsamskipnad» samt stedstilknytning kommer deretter. Her kan det tenkes flere 

løsninger, for eksempel: 

 Sit – studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

 Sit, studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim  

 Sit – studentsamskipnad for Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

Uansett bør vi avklare hvordan navnet vil framkomme i praksis før vi går videre i prosessen med å skifte 

navn. 

Prosess for navneskifte 

En videre navneprosess vil kunne se slik ut: 
1. Styret vedtar videre prosess i denne styresaken 

2. Avklaring med Brønnøysundregistrene om hvordan ulike navnevarianter vil fungere i praksis. 

3. Et navneforslag legges fram for utd.inst, ansatte og studenter 

4. Styresak med forslag til nytt navn 

5. Styrevedtak 

6. Søknad til KD om nytt navn. 

7. Godkjenning fra KD om nytt navn. 

8. Implementering. 

Saksbehandler: Halvard Danielsen  

 

Tilrådning:  
Styret er orientert om utfordringene knyttet til dagens formelle navn på virksomheten. Styret gir sin 

tilslutning til den skisserte prosessen med sikte på en mindre/teknisk navneendring for å avhjelpe de 

utfordringer vi har sett med dagen navn. 

 

Trondheim, 4. september 2017 

 

 

Knut Solberg 

 


