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G Travel Tvete AS 

Kunder - anbud 

Ikke så mye nytt siden sist. Arbeides nå med å gjøre klart for og implementere de nye Difi 

kundene. 

 

Regnskap og statistikker 

I følge statistikker over utfakturert omsetning og inntekt ble januar veldig bra målt i forhold til 

fjoråret. Februar er litt roligere så langt, noe som kan skyldes OL, samt at vinterferiene alltid 

trekker ned litt på reiseaktiviteten. 

 

Bemanning  

Travelt på alle avdelinger, men ikke noe spesielt å anmerke. 

 

Group & Meeting 

Fortsatt høy aktivitet på G&M, vi tar inn en vikar fra mars for å klare å ta unna alle forespørslene. 

 

G Travel Getaway - Ferie  

Januar og februar er høysesong for bestilling av sommerferie, så det er fortsatt full fart på våre 

feriekontor.  

 

Sit Campustjenester 
Resultat og omsetning januar 

Resultat for Sit Kafe og Sit Bok ble i januar bedre enn budsjettert, omsetning for februar ligger 

rundt budsjett for månedens første to uker.  

Ansattforhold 

Vi har i vinter søkt etter kantineleder for Sit Kafe Ålesund. Det er mottatt og behandlet søknader. 

Videre hatt intervju med de kandidatene vi anså som mest aktuelle. Vurderingen er at vår nye 

kantineleder ikke var blant søkerne. Det er besluttet å bruke et rekrutteringsbyrå for å finne den 

rette kandidaten som kan dekke de ønsker og behov vi har fremover. Denne prosessen styres av 

HR og er allerede i gang. 

Vi er i sluttfasen med å rekruttere kafeleder ved enhet på Gløshaugen 

Arbeidsmiljø 

De ble gjort en kartlegging av arbeidsmiljøet av Stamina ved vår enhet i Ålesund før jul og 

presenterte en rapport til oss. De skal i løpet av våren evaluere hvordan vi benytter 

tilbakemeldingene i denne rapporten til å bedre arbeidsmiljøet vårt. 

Vi utvider samarbeidet med Stamina. Vi vil i løpet av våren ha noen samlinger med læring og 

påfyll.  



Styret i Sit  

Styresak O 19 / 2018  2. mars 2018 

Oritentering av adm dir  Side 2 

I forbindelse med medarbeiderundersøkelsen (MTI) ble alle avdelinger i Sit Kafe bedt om å sette 

opp tre bevaringspunkt og tre forbedringspunkt som det skal jobbes med gjennom året 

Marked 

Vi har arbeidet med et sportskonsept og prøver dette ut under OL. Det er satt opp storskjermer ved 

Campusene Gløshaugen(Hangaren), Dragvoll(Cafe-sito) samt Kalvskinnet. Dette har vært en 

suksess med godt besøk og begeistrede studenter og ansatte. 

Prosjekt 

KRUS; ble åpnet i januar og er godt i gang og tatt vel imot av studenter og ansatte i Gjøvik 

Kjelhuset; Sammen med NTNU har vi begynt å planlegge ombygging av kjøkken, dette arbeidet 

vil sannsynlig skje i løpet av sommeren 18.  

Storkiosk Dragvoll; planlegging for en lettere ombygging er startet og vil skje i løpet av sommeren 

18 

Realfag; her skal vi starte planlegging for en større ombygging i 2019.  

Diverse 

Lysholmbygget på Kalvskinnet er åpnet med stor markering og kjempekake for 1000 gjester levert 

av Sit Catering. Studentene i Lysholmbygget skal benytte kantinen i Akrinn som sin, dette har gitt 

stor omsetningsvekst, Kalvskinnet er nå vår mest omsettende enhet. 

Sit Bolig 
Prosjekter 

Rehabilitering i HK på Moholt 

Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan med forventet ferdigdato 26.07.2018. 

 

Gløshaugen idrettsbygg 

Prosjektet går som planlagt.  

 

Bibliotek og aktivitetshus på Moholt (MAL1)  

Prosjektet går som planlagt og det signaliseres at fremdriftsplanen med ferdig bygg 21. september 

og fullstendig overtakelse 31. oktober 2018 er romslig. Betonmast, som har bygg- og 

hovedentreprise, har signalisert at de kan være ferdig tidligere og er utfordret på å komme med et 

utspill på dato. 

 

Linjekjellerne 

Prosjektet går etter planen og det er signalisert til linjekjellerne via Reddkjellerne at de kan ta over 

sine kjellere 15. mars. De ulike leietakerne må da starte jobben med å innrede sine respektive 

kjellere. Leiekontraktene oppdateres samtidig med ny leiedato og diverse andre spesifiseringer.   

 

Avfallssuganlegg Moholt 

Prosjektet er i rute og selve bygget nærmer seg ferdigstillelse slik at montering av avfallsanlegget 

kan starte. Dette arbeidet er kontraktsfestet til å skulle ta maks 4 måneder.  
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Øvrige prosjekter 

Se egne styresaker knyttet til: 

- Elgestergate 10,  

- BoSit 

 

Andre aktiviteter 

Gjenbruk av møbler 

Sammen med et forholdsvis nyetablert foretak Transit har vi etablert et spennende samarbeid med 

tanke på gjenbruk av møbler som studentene ikke vil ta med seg når de flytter. Det utarbeides en 

intensjonsavtale og et forretningsplan/konsept for et prøveprosjekt i ett år. 

 

Media 

Det har vært noe medieoppmerksomhet knyttet til Elgesetergate 10, sak vedr. tyveri fra vaskeriet 

på Lerkendal studentby og sak vedr. møbler som settes igjen når studenter flytter ut. 

 

Bemanning 

Det er den siste tiden tiltrådt nye medarbeidere (faste og vikariater) i stillinger bla. i Prosjekt- og 

utviklingsavdelingen og i kundemottak i Ålesund. 

 

Rehabilitering Karinelund 

Det jobbes med å få klarlagt behov og kostnader i forbindelse med vurdering av rehabilitering på 

Karinelund. Dette vil bli lagt frem i egen sak for styret. 

 

Sit Velferd 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er i gang. 
Totalt ble undersøkelsen sendt ut til 160 512 norske studenter under 35 år 

Det er mulig å svare på undersøkelsen til og med 20/3-2018. 

Tall fra noen av de største utdanningsinstitusjonene: 

Dronning Mauds Minne Høgskole 22,3 % 

Handelshøyskolen BI 6,4 % 

Nord universitet 22,5 % 

Norges Handelshøyskole 14,5 % 

Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet 21,8 % 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet 13,6 % 

Universitetet i Agder 11,2 % 

Universitetet i Bergen 17,5 % 

Universitetet i Oslo 18,6 % 

Universitetet i Stavanger 10,6 % 
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Universitetet i Tromsø - Norges 

arktiske universitet 12,4 % 

 

Sit, NTNU, NMBU og TNAnalyse har startet et samarbeid om utarbeidelse av en helse- og 

trivselsundersøkelse for internasjonale studenter. Målsetningen er at den skal gjennomføres 

høsten 2018 ved NTNU og NMBU.  

Ved studenthuset i Ålesund, så har Sit startet et lite prosjekt for å løfte standarden litt inne i 

lokalet. Noen strøk med maling pluss nye bord og stoler tar opplevelsen av samholdet i 

studenthuset til nye høyder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykososial helsetjeneste  

Pågangen er stor og avdelingen har en ventetid på behandling på 2 måneder og 23 dager samt 28 

dager ventetid for registreringssamtale.  

Vi har startet et arbeid   

 med utprøvning av nye teknikker innen E-helse og VR terapi 

for å kunne gjøre noe med den store pågangen og lang 

ventetid. 

 
 

 

 

Fellestjenester 

 
Pensjonistforeningen 25 år 

Sit Pensjonistforening fyller 25 år og jubileet ble feiret fredag 16.februar i Hornemannsgården med 

middag og underholdning. 
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Pensjonistforeningen er en aktiv forening som reiser på tur sammen og har faglige og sosiale 

sammenkomster. 

Knut Solberg deltok på jubileumsfeiringen og overrakte en pengegave på kr 25 000 på vegne av 

Sit. 

I forbindelse med Sits 70års jubileum inviterer Sit med seg pensjonistene på en guidet omvisning 

for å se på nye prosjekter i Sit og deretter en hyggelig lunsj som avslutning på omvisningen. 

 

 

Saksbehandler: Knut Solberg  

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

Trondheim, 22. februar 2018 

 

 

Knut Solberg 


