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Orientering fra adm dir
Beredskapsarbeidet
Vi er fortsatt i beredskapsmodus, med daglige møter i Sit sin sentrale beredskapsgruppe. Her
har vi fortløpende vurdert situasjonen, besluttet tiltak og diskutert behov for planlegging og
koordinering videre. Vi har også vurdert intern og ekstern kommunikasjon etter hvert møte.
Etter påske ser vi for oss at vi går over i en ny fase, der vi går over til en driftsperiode i en
unntakstilstand. Vi planlegger nå driften av Sit i følende faser framover:
1) Fase 1: Akutt-situasjon fra 11. mars til Påske
2) Fase 2: Driftssituasjon i unntakts-perioden: Etter påske til (muligens) fram mot
sommerferien
3) Fase 3: Studiestart 2020
I Sit sin ledelse konsentrerer vi oss nå om å løse hendelser i fase 1, samtidig som vi
forbereder oss for fase 2.
Personal
Det er avholdt drøftelsesmøte mellom Sit, NTL Sit og Utdanningsforbundet med bakgrunn i
utbredelsen av korona-smitte og stengning av campus, som har medført bortfall av
arbeidsoppgaver i Sit og behovet for å iverksette permittering av ansatte.
Foreløpig har dette fått størst konsekvenser for driften i Sit Campustjenester, dvs Kafe og
Idrett, men også Sit Velferd og Sit Bolig er berørt.
Når det gjelder permitteringer pr 18.3.20, så er status som følger:
Midlertidige/vikarer/
tilkalling
81

Totalt

Idrett

73

73

Bolig

12

12

166

248

Kafe

SUM

Faste ansatte
(hel-/deltid)
82

82

163

I forbindelse med permittering har arbeidsgiver normalt en varslingsfrist på 14 kalenderdager.
Den kritiske situasjonen grunnet koronavirusutbruddet vil for mange virksomheter kunne sies
å være en uforutsett hendelse som gir arbeidsgiver anledning til å benytte en kortere
varslingsfrist på to dager. (jf AML § 15-3 (10)) Sit har iverksatt permitteringer etter drøfting
og da med 2 dagers varslingsfrist. De første som ble permittert i Sit ble varslet 13.mars, med
varslingsfrist løpende t.o.m 17.3. og deretter inntreden av permittering fra 18.3. og da med 2
dagers arbeidsgiverperiode, 18. og 19.3. Dvs at dagpenger fra NAV først inntrer fra 20.3.
For Sit Barn er det foreløpig ikke gjennomført noen permitteringer. Dette har sammenheng
med at Kunnskapsdepartementet har besluttet at foreldre skal slippe foreldrebetalingen så
lenge barnehagene ikke gir et tilbud som følge av koronautbruddet. Staten kompenserer
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dermed barnehagene for tapte inntekter fra foreldrebetaling. I tillegg skal private barnehager
også få opprettholdt tilskuddet fra kommunene. Staten og kommunen kompenserer dermed
for hele inntektsbortfallet vi får som følge av stengte barnehager. Ansatte i barnehagene vil
derfor ikke bli permittert slik situasjonen er pr nå. Vedtaket fra departementet er knyttet opp
til den vedtatte perioden om å stenge barnehagene, som foreløpig har varighet til 26. mars.
Det er viktig å presisere at vi som samskipnader er sammensatte virksomheter og at
vurderingene framover kan endre seg basert på utviklingen i situasjonen og det myndighetene
etter hvert kommer med av pålegg og tiltak.
Sit Barn opprettholder et tilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver. Det betyr
at vi både i Trondheim og Gjøvik har enkeltavdelinger åpne. Det jobbes nå med rammer og
organisering av enheten med bakgrunn i de forhold som nå er gjeldende.
For hele Sit gjøres det kontinuerlige vurderinger ifht bortfall av oppgaver og behovet for
eventuelle nye permitteringer.
Kommunikasjons- og markedsavdelingen
Avdelingen har hatt et høyt aktivitetsnivå i denne perioden. Behovet for kommunikasjon har
økt både fordi tjenester er avviklet og fordi nye tilbud og tjenester er utviklet tilpasset
studentens nye livssituasjon. Særlig sit.no og sosiale medier har vært benyttet som kanaler.
NTNU har også distribuert noe Sit-informasjon gjennom sine kanaler til studentene. Det har
også vært noe mediekontakt. Det har også vært et økende behov for internkommunikasjon,
her har nok ikke avdelingen bidratt nok, noe vi satser på å få rettet på i løpet av de neste
dagene.
Sit Campustjenester:
Status Sit Kafe
Da NTNU torsdag 12.mars besluttet å stenge ned alle campus ble det i Sit Kafe besluttet å
stenge alle kantiner og kaffebarer. Samtidig ble det besluttet å permittere alle ansatte som
ikke hadde funksjoner som måtte ivaretas. Permitteringene ble gjennomført i uke 12 slik at
siste dag med lønnsplikt ble 19.mars. Før fullført nedstenging ble det gjennomført
varetellinger ved alle avdelinger. Ved utgangen av uke 12 har Sit Kafe åtte personer i arbeid
fordelt med en person på Rápido Dragvoll, Rápido Gløshaugen, Sit Kafe Gjøvik, Sit Kafe
Ålesund og Sit Catering, samt tre personer i Sit Kafe Administrasjon. Det vil fortløpende bli
vurdert ytterligere permitteringer for å holde bemanningen på et minimumsnivå.
Nødvendige funksjoner som må ivaretas uavhengig av stengte serveringssteder er:
• Utrykning ved kjøl og frysehavari, Sit Kafe har kontinuerlig døgnvakt
• Utrykning og oppfølging ved innbrudd og tyveri, Sit Kafe har kontinuerlig døgnvakt
• Tømming av varer som går ut på dato
• Dialog med ansatte
• Cateringløsning og nettbutikk
• Fakturabehandling i EyeShare

Status Idrett
• Alle treningssentre blei hastestengt torsdag 12.03 kl 12.00.
• Alle timelønna studentar og innleigde med enkeltpersonsfortak blei permittert rett
etter dette, totalt 116 stk.
• Per no er alle med fastlønn på idrett i arbeid, totalt 8,5 stk.
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Beredskapsarbeid, prosjektarbeid, utsatt planleggingsarbeid, produksjon av innhold til
nettside/SoMe, vedlikehold og nedvask av sentre er pågåande arbeid.
Her blir arbeidsoppgaver løpande vurdert, og fleire permitteringar er avhengig av
typen arbeidsoppgaver og varigheit på stengeperioden.
Gjøvik: her vil NTNU fortsette arbeidet med ventilasjonsanlegget, og gjera seg ferdig
i treningsrommet no når det uansett er stengt.
Tjenester medlemmar har betalt for som blir avlyst, for eksempel yogakurs, har blitt
refundert.
Mtp. kompensasjon for treningsmedlemskap som ikkje kan benyttast, blir det vurdert
ulike løysingar på dette.
Innstilling fra NTNUI og Velferdstinget: ingen tilbakebetaling.
Ellers gjeld vanleg angrefrist på 14 dagar, ref Angrerettsloven.
Nye tiltak: online gruppetrening. Økter og instruktørar som allerede er kjent for
medlemmane fra den vanlige gruppetimeplanen.
Idrett har alltid publisert innhald i SoMe mtp. eigentrening eller inspirasjon, men har
no enno større fokus på treningsøkter du kan gjennomføre utan utstyr/tilgang på
treningssenter.

Sit Bolig
Vi har nå ekstra stort fokus på å ivareta våre beboere på en best mulig måte. Vi er opptatt av å
gi god informasjon ut til alle våre beboere for å bidra til redusert smittespredning. Alle
beboere oppfordres videre til å orientere sine medstudenter og Sit bolig dersom de er/skal i
karantene eller er smittet slik at medstudenter og våre ansatte kan ta forholdsregler og slik at
vi eventuelt kan bistå om det er aktuelt. Vi oppfordrer studenter som er bekymret og/eller har
spesielle behov om å kontakte oss.
Sit Bolig har innført hjemmekontor for alle ansatte hvor dette er mulig. I tillegg har alle
renholdere og driftsteknikere fått mulighet til å ta med bil hjem slik at de kan dra direkte ut på
studentbyene for å gjennomføre dagens oppgaver uten å måtte innom driftssentral/kontor. På
denne måten reduseres fysisk kontakt mellom ansatte i størst mulig grad.
Det er gjennomført en kartlegging av arbeidsoppgaver og prioritering av viktighet. For
kritiske oppgaver som må gjennomføres er det laget ansvarsmatriser med stedfortreder og
stedfortreders stedfortreder for å sikre at dette blir ivaretatt dersom flere ansatte skulle bli
syke.
Med unntak av stenging av studenthus, linjekjellere og større fellesrom er tjenestetilbudet
omtrent som normalt. Vi har valgt å redusere besøk på felleskjøkken («renholdssjekk») og
heller prioritere renholdsressursene til ekstra renhold av typiske berøringspunkter i
trapperom, dørhåndtak, heiser etc. Det er også satt inn ekstra renhold på det store
felleskjøkkenet i Teknobyen. Ved innmeldte oppdrag fra beboer tar driftspersonell kontakt
før man eventuelt utfører arbeid i en bolig.
Det er foretatt en kartlegging av ledige boliger i alle tre byer og gjort klart
«beredskapsboliger» dersom det oppstår akutt behov for å flytte på beboere for å forhindre
smittespredning.
I den første tiden etter innføring av restriksjoner fra helsemyndighetene opplevde vi flere
store ansamlinger/fester på våre studentboliger. Etter flere informasjonsrunder ser vi nå en
nedgang i dette.
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En del internasjonale studenter har avbrutt sitt studieopphold og reist hjem til sine hjemland
og et stort antall norske studenter (anslagsvis 30-40%) har midlertidig reist fra boligen sin.
Foreløpig har vi ikke mottatt et unormalt antall oppsigelser (med unntak av internasjonale
utvekslingsstudenter), men dette kan endre seg dersom situasjonen blir langvarig. Oppsigelser
sammen med mulig manglende søknader kan få store økonomiske konsekvenser i form av
tapt leieinntekt. Situasjonen følges nøye.
Beredskapsgruppa på bolig overvåker situasjonen og identifiserer kontinuerlig eventuelle nye
risikoer slik at vi er best mulig forberedt dersom ulike scenarier skulle inntreffe.
Sit Velferd
I Sit Velferd er fokuset hos psykososial helsetjenester og Sit Råd å gi studentene et tilbud på
digitale plattformer. Det er etablert hjemmekontor for ansatte og installert verktøy for å
gjennomføre samtaletilbud online. Barnehagene har et begrenset tilbud til barn av foreldre i
samfunnskritiske funksjoner. Pt gjelder dette 6 barn i Trondheim og 2 barn på Gjøvik.

Samarbeid mellom samskipnadene
Samskipandsrådets styre har foreslått en koordinerende beredskapsstruktur mellom
samskipnadene. Det er flere formål med en dette. For det første er det viktig at det skapes
gode arenaer for erfarings-/informasjonsutveksling, og at samskipnadsrådet kan få raske
avklaringer fra samskipnadene ved behov. I tillegg må vi bedre koordinere innspill til sentrale
myndigheter.
Fredag 20. mars ble det avholdt et møte mellom samskipnadsrådets styre og
Kunnskapsdepartementet (KD). KD var tydelige på at de i tiden fremover ønsker ett
kontaktpunkt og koordinerte tilbakemeldinger og innspill fra samskipnadene om status og
økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen. En koordinering mellom samskipnadene
blir derfor også viktig for å kunne gi innspill til våre myndigheter og foreslå nasjonale tiltak
for å avhjelpe situasjonen samskipnader og studenter nå kommer i.
Samskipnadsrådet blir derfor sentral beredskapsgruppe og koordinerer beredskapsarbeidet. I
tillegg blir det satt ned 2 undergrupper med tema bolig og økonomi. Sit sin økonomidirektør,
Lise Bedsvaag Mjøsund leder økonomi-gruppen, og Lisbeth Glørstad Aspaas deltar i boliggruppen.
I tillegg ser vi behov for å koordinere oss bedre på HR-siden. Samskipnadene er organisert i
to ulike arbeidsgiverorganisasjoner, Virke og Spekter. Vi er organisert i Virke. Vi er enige
om at vi må koordinere oss bedre innen disse to områdene, og det er opprettet en
kontaktperson mellom disse to grupperingene på HR-nivå.
Saksbehandler: Audhild Kvam
Tilrådning:
Tatt til orientering
Trondheim, 24.mars 2020
Audhild Kvam

