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Styresak D 37 / 2020 
 
Budsjett 2021 – 1. utkast 
 
Bakgrunn 
Administrasjonen i Sit jobber nå med å forberede budsjettet for 2021, som skal til beslutning i 
styret 25. november. I den forbindelse ønsker administrasjonen innspill fra styret som vi kan ta 
med i ferdigstillelsen av budsjettet. 
 
Det vil være krevende for Sit i 2021 å nå kravet om at hvert enkelt virksomhetsområde skal kunne 
stå på egne ben, når vi ser konsekvensen av COVID-19 samtidig som vi skal implementere ny 
strategi Sit 2025.  
 
Totalt viser Sit mor et foreløpig budsjettert resultat for 2021 inkludert statstilskudd bolig på 36 
MNOK, som gir en resultatgrad på 5,5%. Dette er høyere enn kravet på 4 %, selv med en 
omsetning på 658 MNOK, som er 18 MNOK lavere enn kravet på 675 MNOK.  
 
Forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet for 2021 er: 

- Lønnsøkning på 2,5 % i 2021 (+ forventet lønnsoppgjør i 2020 på 2 %) 
- Avkastning på finansplassering på 5 MNOK 
- Utviklingskostnader knyttet til strategi Sit 2025 er satt til 10 MNOK, og som blir tatt av 

driftsbudsjettet. 
- Investeringer knyttet til strategien Sit 2025 på 4,1 MNOK.  

 
Ser vi på hvert enkelt virksomhetsområde er det foreløpige resultatet på bolig vesentlig høyere enn 
forutsatt, men foreløpig resultat på kafe viser et underskudd på 5,1 MNOK på drift.  
 
Sit Bolig 
Sit Bolig viser en lavere omsetning enn for 2020, som også resulterer i lavere driftsmargin enn 
både regnskap 2019 og prognose 2020. Forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet: 

- Husleieøkning på 1 %, men det er differensiert på de ulike studentboligene. Den er med det 
satt noe lavere enn konsumprisindeks, som er 1,6% (pr sep 2020) 

- Reduksjon i strømkostnader på 5 MNOK som balanseres med reduksjon av 
strøminntektene fra studentene. 

- Reduksjon av kompensasjon fra NTNU knyttet til internasjonale studenter på 2,2 MNOK, 
men lagt inn faktisk leieinntekt.  

- Det er tatt inn 3,5 MNOK i utviklingsprosjekter knyttet til strategien Sit 2025 
 
Til diskusjon: 

- Vurderer å redusere økt husleie til 0,8% 
- Skal vi ta høyde for et høyere belegg gjennom hele året på grunn av bortfall internasjonale 

studenter?  
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Sit Kafe 
Det er vanskelig å få til balanse i driften på Kafe for 2021. Dette på grunn av lavere omsetning 
som et resultat av COVID_19. I tillegg har vi valgt å holde alle kafeene åpne for å være til stede 
for studentene. Totalt viser budsjettet en omsetningsnedgang til neste år på 28 MNOK, noe som 
resulterer i et underskudd på 5,1 MNOK. Forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet: 

- Alle serveringsstedene er åpne 
- Det er lagt inn 12,4 årsverk i redusert bemanning. Kostnadene knyttet til denne 

bemanningstilpasningen vil bli hensyntatt i regnskapet for 2020.  
- Det forutsetter at vi får på plass en mobil betalingsløsning til 2021 
- Kostnadene knyttet til nye konsepter er holdt utenfor driftsbudsjettet til kafe, men tatt inn 

som en del av utviklingsprosjektene sentralt.  
 
Til diskusjon: 

- Ikke oppnåelig å få balanse i driften på kafe for 2021. Er styret villig til å dekke 
underskuddet på kafe gjennom overskudd fra bolig?  

- Vurdere å øke prisene med 1 %. Varekost og lønn øker med ca. 3 % hver til neste år.  
 
Sit Idrett  
Budsjettet på Idrett viser at området går i balanse til neste år, selv om det er en reduksjon av 
omsetningen i forhold til det som var forutsatt i 2020. Forutsetninger som er lagt til grunn i 
budsjettet er: 

- Ingen prisøkning i fht 2020, og det er forutsatt at NTNUI ikke øker medlemsprisen 
- Det er tatt inn i driftsbudsjettet på Idrett investeringer som medfører økte 

avskrivningskostnader på 1 MNOK i 2021.  
 
Til diskusjon: 

- Det foreslås å sette av midler til konseptutvikling og utendørs aktivitet 
 
Sit Velferd 
Det er laget et forslag til bruken av semesteravgift for 2021, som skal gjennomgås med 
Velferdstinget i forkant av styremøtet. Det kan komme justeringer i forhold til det som ligger i 
styresaken.  
 
Sit Barn 
Driftsbudsjettet til Sit Barn for 2021 viser at driften skal gå i balanse. Budsjettet er foreløpig, og 
vil bli justert i postene driftskostnader samt at vi må oppdatere budsjettet dersom antall barn blir 
endret. Målet er at vi skal gå i balanse. Forutsetninger som er lagt til grunn i 1. utkast til budsjett 
er: 

- Det er lagt inn 21 ledig barnehageplasser i budsjettet, men på nåværende tidspunkt er det 
18 ledige plasser. Dette må hensyntas i budsjettet, da det også får konsekvenser for hvor 
stort tilskudd vi får fra kommunene.  

- Det er tatt høyde for en bemanningsreduksjon på 2 årsverk, men dette kan endre seg frem 
til endelig budsjett.  

- Kostnadene knyttet til bemanningstilpasning vil bli hensyntatt i regnskapet for 2020, og får 
ingen konsekvenser for budsjettet i 2021.  
 

 
 
Til diskusjon: 
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- Gitt en situasjon 15.12.20 der studentbarnehagene har ledige plasser og dermed ikke mottar 
tilskudd for disse. Skal barnehagene ta inn barn til studenter etter 15.12.20 selv om det da 
ikke følger med tilskudd til disse for hele 2021 og det kan medføre et samtidig behov for 
økt bemanning? 

 
Finans 
Finansforvaltningen i 2020 har medført at verdien på våre plasseringer er den samme ved utgangen 
av året som ved inngangen av 2020. Forutsetninger som er lagt til grunn på finans: 

- Avkastning fra finansforvaltning på 5 MNOK i 2021, som er en reduksjon fra 12 MNOK 
fra budsjett 2020.  

- Rente husbanklån på 1% 
 
Strategi Sit 2025 / Utviklingsprosjekter 
Det er planlagt å gjennomføre utviklingsprosjekter i 2021 knyttet til strategien Sit 2025 på 10 
MNOK. I tillegg er det lagt inn en investering på 4,1 MNOK knyttet til konseptutvikling på kafe. 
Dette vil ikke få betydning for driftsresultatet på kafe, fordi det skal dekkes sentralt.  
 
Fra og med 2022 vil avskrivning av DigiSit prosjektet bli belastet driftsbudsjettet til Sit, noe som 
utgjør nærmere 10 MNOK pr år. Det er derfor viktig at planlagte utviklingsprosjekter blir 
hensyntatt i budsjettet for 2021, siden kostnadsnivået når DigiSit prosjektet blir kostnadsført i 
regnskapet, vil bli ca. 10 MNOK høyere pr år i en 5-års periode fra 2022 
 
Tverrfaglige kombinasjonsprosjekter – kr 1 000 000 
Nye piloter av konsept- og tjenesteutvikling som er i krysning mellom dagens 
virksomhetsområder. Videreføring av Studentsenter inn i en 2.0-versjon => jfr. strategikartet og 
milepæl Studentsenter 2.0 
 
Sponsorprogrammet – kr 1 500 000 
Sits sponsorprogram skal støtte studentaktiviteter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Gjennom 
sponsorprogrammet samarbeider Sit med om lag 100 studentorganisasjoner for å styrke 
frivillighetskulturen i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Den totale årlige rammen for Sits 
Sponsorprogram er utvidet til kr 1,5 MNOK. Sit sponser studentorganisasjoner etter søknad om 
støtte. Det er studentene selv som beslutter hvem som skal få avtaler om sponsing. Dette skjer ved 
at Velferdstinget oppnevner et Kulturstyresom behandler og innstiller søknader ved tildelingen av 
sponsormidler.  
 
Merkevareprosjektet – kr 1 250 000 
Målet er at vi skal få på plass og implementert vår nye merkevareplattform og visuelle profil, og 
denne skal støtte opp om både visjon, samfunnsoppdrag, verdier og strategi. Merkevareprosjektet 
vil få konsekvenser for alle områder i Sit, og intern implementering vil være et svært viktig arbeid 
da dette er like mye et kulturprosjekt som noe annet.  
 
Bærekraftsprosjektet – kr 500 000 
I Sits strategi er satsing på bærekraft og miljø et overordnet mål. Vi legger FNs bærekraftsmål til 
grunn for å definere vårt samfunnsansvar innenfor bærekraft og miljø. I tillegg har vi som mål å 
redusere vårt klimafotavtrykk mest mulig. Vi skal gjøre kost/nytte betraktninger for å finne gode, 
bærekraftige alternativer. I den forbindelse har vi hatt dialog med Asplan Viak som gjør en analyse 
av vår virksomhet og kartlegger hvilke av FNs bærekraftsmål som er mest aktuelle for oss å jobbe 
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med. Etter dette ønsker vi å utvikle konkret handlingsplan for å jobbe systematisk med å nå disse 
bærekraftsmålene. 
 
Campusutvikling – kr 2 000 000 
Videre arbeid med campusutviklingen, oppføling av innovasjonsdistrikt Elgeseter og Lederforum 
for campus & byutvikling.   
 
Lederutvikling – kr 1 450 000 
Sit er i gang med å implementere og realisere den vedtatte strategien. Sit skal fortsette å bygge en 
utviklingsorientert kultur, hvor lederne skal motivere medarbeidere til utvikling og vekst.  Vi må 
fortsette vår satsning innen ledelse og utvikling. Som et ledd i dette planlegges det for flere 
satsningsområder innen organisasjons-, leder- og medarbeiderutvikling, som for eksempel: 

- Del 1 av "Sit-skolen" - rammeverk og innhold 
- Lederutvikling - alle ledernivå (LG1- LG3) 
- Styrkebasert medarbeidersamtale og tillbakemeldingskultur 
- Læringsgrupper og treningsarenaer 
- Talentutvikling - hospitering 
- Onboarding – for både ledere og medarbeidere 

 
Velferd - strategiutvikling – kr 1 150 000 

- Strategiprosess Velferd, kr 300 000, en levendegjøring av strategi 2025 for Velferd som en 
naturlig utvikling etter det overordnede strategiarbeidet. Vi ønsker å definere hva Sit sin 
overordnede strategi betyr for hele velferdsområdet i fremtiden og hvordan Velferd skal 
bidra til at Sit når målene i strategi 2025. Fasilitering, ekstern bistand, servering og 
lederutvikling LG2 

- Utvikling av digital gruppeterapi, kr 450 000, prosjekt med årsvirkning tilsvarende 40 % 
stilling, materiell og utstyr 

- Mulig samarbeid om digitale mestringsverktøy kr 100 000, «Studenten spør» utviklet og 
driftet av SiO 

- Hodebra prosjekt https://hodebra.no/ , kr 200 000, Hodebra er tilnærmingen 
Folkehelsealliansen i Trøndelag har valgt for å arbeide for å bedre mental sunnhet i 
Trøndelag, årsvirkning tilsvarende 20 % stilling, Råd 

- Studenthusene i Ålesund og Gjøvik, kr 100 000, aktiviteter konseptutvikling, 
tilrettelegging for frivilligheten som medfører omsetningstap 

 
Kafe - strategiutvikling – kr 1 000 000 

- Det er satt av midler for utvikling av flere nye konsepter i Sit Kafe. Flere av disse er snart 
klar for lansering. Hamburgerkonsept, et helhetlig pizzakonsept, et vegetar pop up konsept 
(Stilken) og flere modeller av Trust Meal som kan settes inn der det kommer behov. 

- Det utvikles ny mobil betalingsløsning for serveringsstedene. 
- Det utvikles digital løsning for bestilling og kjøp i hamburger og pizzakonseptene. 

 
Idrett - strategiutvikling – kr 100 000 

- Fornyet kontrakt ved Portalen idrettssenter og nødvendig oppgradering og utskifting av 
treningsapparater. 

- Det er satt av midler til kjøp av treningsutstyr for utendørs trening og lavterskelaktivitet. 
 
 
 

https://hodebra.no/
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I tillegg er det lagt inn investering og oppgradering av gamle kjemi på 2,5 MNOK i det sentrale 
budsjettet, som ikke påvirker driftsbudsjettet på de ulike virksomhetsområdene.  
 
 
Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund  
 
 
Tilrådning:  
Styret ber administrasjonen hensynta innspillene som framkom i møtet i endelig utforming av 
budsjettforslag for Sit for 2021.  
 
 
 
Trondheim, 20. oktober 2020 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
 
Vedlegg: Budsjett 1. utkast  
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