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Styresak O 40 / 2020 

 

Scenarier i koronatiden 

Bakgrunn 

For å kunne ha et verktøy for å planlegge inneværende og neste semester, har Sit utarbeidet 

scenarier som planleggingsverktøy. Scenariene vi har utarbeidet er i første omgang tenkt brukt 

for at vi skal planlegge og vurdere konsekvenser for oss i Sit, våre arbeidstakere, studenter og 

universitet/fagskoler. 

For å utarbeide scenariene har vi sett på relevante drivere og aktører som påvirker oss, og vi 

har også sett til scenariearbeidet NTNU har jobbet med. 

Vurdering 

I denne sammenheng har vi delt inn fremtiden i 3 faser: 

Fase 1: Fram til sommeren 

Fase 2: Fra semesterstart til årsskifte 

Fase 3: Fra 2021 → 

Fase 1 har vi ganske god oversikt over, så i første omgang har vi jobbet mest med fase 2 fordi 

det haster mest å avklare konsekvenser og handlinger for denne fasen.  

Vi har utarbeidet 4 scenarier: 

A: Lockdown 

B: Digitalt studentliv 

C: Gradvis åpning 

D: Som normalt 

I vedlegg til denne saken er de 4 scenariene beskrevet, og vi har forsøkt å skissere 

konsekvenser ved hver av dem. Scenariene danner også grunnlag for de økonomiske 

prognosene vi har utarbeidet. Vi har videre vurdert hvor stor sannsynlighet vi tror det er for de 

ulike scenariene. Vårt utgangspunkt er at vi må planlegge for det mest sannsynlige, men ta 

høyde for at alle scenariene kan slå til. 

Vi vil framover videreutvikle scenariene slik at vi også ser på konsekvenser for fase 3. 

Arbeidet er et godt utgangspunkt for å jobbe videre med strategien til Sit.  

Fram mot styresamlingen i juni, vil administrasjonen jobbe med scenariene og avstemme 

konsekvenser og tiltak med Sit sin vedtatte strategi.  Styret vil få jobbe med dette i styrets 

strategisamling i juni. 

 

Saksbehandler: Audhild Kvam 
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Tilrådning: 

Styret tar saken til orientering 

 

Trondheim, 5. mai 2020 

Audhild Kvam 

 

Vedlegg: Presentasjon Scenarier i koronatiden 

 

 

 

 

 


