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Styresak O 61 /2020 

Orientering fra adm dir 
 

Overordnet 
Statsbudsjettet 2021 
Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. Budsjettforslaget legger til rette for 
bygging av 1 650 nye studentboliger, en nedgang på 550 (det var 2200 i 2017, 2018, 2019, 2020).  

20 av hybelenhetene vil bli brukt på en prøveordning for studentboliger samlokalisert 
med omsorgsboliger/sykehjem. Kostnadsramma og tilskuddssatsen blir justert med forventet 
prisvekst.  
 
Oppgradering av studentboliger er ikke med i budsjettet og statsråden var tydelig under fremlegg 
på at det ikke følges opp. Departementet vil gjøre ordninga mer fleksibel ved at tomtekostnader 
generelt heilt eller delvis kan holdes utenfor kostnadsramma. Departementet vil endre ordninga 
slik at tilskuddet må betales tilbake fullt ut i inntil 15 år etter tilskuddet, og deretter vil 
forpliktelsen gradvis bli redusert fra halvparten av beløpet til heile forpliktelsen er ettergitt etter 30 
år.   
 
Tilskudd til studentsamskipnader, kap. 270. Post 74 økes med 20 millioner til samskipnadenes 
velferdsarbeid. Totalt ligger posten på 123, 4 millioner, hvor tilskudd til interesseorganisasjoner er 
inkludert.   
 
Det foreslås 5,4 mill. kroner til tilskuddsordningen studenter – psykisk helse og 
rusmiddelbruk, Det ble bevilget 15,5 mill. kroner til formålet i 2020. Bevilgningen foreslås 
videreført med 15,9 mill. kroner i 2021.  
 
Det er positivt at det gis ekstra midler for å styrke velferdstjenestene til samskipnadene. Det er 
også positivt at regjeringen åpner for mer fleksibilitet hva gjelder tomtekostnader og får på plass 
en ordning for avskriving av tilskudd.  Vi savner derimot oppfølging av de øvrige tiltakene 
fra rapporten, spesielt mulighet for å søke om tilskudd til oppgradering.   
 

Samskipnadsmøte 2020 
Samskipnadsmøtet 2020 ble avholdt i Tromsø 20.-21. oktober. Her møtes alle direktører og 
styreledere i alle 14 samskipnadene i Norge for å dele erfaringer, velge styre til samskipnadsrådet 
og vedta politiske og organisatoriske sakene rådet skal jobbe med i det kommende året. Adm dir i 
Sit sitter i styret i samskipnadsmøte. 
 

Bemanningstilpasninger 
Sit har orientert styret tidligere om driftssituasjonen for Sit Kafe og Sit Barn, og styret har gitt 
administrasjonen fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak i styremøte 7. oktober.  

Sit har startet drøftingene med fagorganisasjonene i tråd med lovkrav og vårt avtaleverk. 
Drøftingene pågår fortsatt og skal bidra til en ryddig prosess for både den enkelte medarbeider, 
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men også for virksomhetsområdene. Vi kommer til å bruke oktober og deler av november på å 
sluttføre prosessene med bemanningstilpasninger.  

 

Status fra Sit vedrørende Covid-19  
Smittesituasjonen er noe forverret i Trondheim og vi opplever en viss økning i smitte blant 
studentene. Dette har medført at flere lokasjoner i Sit har blitt berørt og involvert i kommunens 
smittesporing. Pr 15.oktober har Sit Kafe Kjelhuset, Sit Kafe Dragvoll, Idrettssenteret på 
Gløshaugen, Portalen treningssenter vært berørt enten i form av smittet student som har benyttet 
vårt tilbud eller ved at Sit-ansatte har vært på steder hvor det er påvist smitte og den grunn må i 
karantene. 

Sit har god dialog og godt samarbeid både med smittevernskontoret i Trondheim Kommune og 
med beredskapsledelsen i NTNU. Varslingene knyttet til nye smittetilfeller har pr nå fungert godt 
og Sit er blitt raskt informert. Den sentrale beredskapsledelsen i Sit har jevnlige møter og 
frekvensen på møtene vurderes fortløpende basert på Covid-19 situasjonen. Det jobbes aktivt med 
risikomatrise og handlingsplaner for å redusere risiko både lokalt og sentralt. Beredskapsledelsen 
har også en jevnlig oppfølging av tiltak i våre faste beredskapsmøter.  

 

Campusutvikling 
Så langt denne høsten har arbeidet med campus dreid seg om flere prosjekter. Det største og 
viktigste har vært innspill til reguleringsplanarbeidet, som i grove trekk bestemmer hvor stor fysisk 
plass ulike funksjoner skal få innenfor nytt campus Trondheim. Hovedinnspillet fra Agraff 
rapporten, er delt med NTNUs rektorat, NTNU Campussamling, Statsbygg, Trondheim Kommune 
(TK), SINTEF og Trøndelag fylkeskommune. Fra Sit er de ønskede funksjonene bolig, 
studentsenter og idrettshall. Det er Statsbygg som eier reguleringsplanen, og det er Trondheim 
kommune som vedtar den i løpet av 2021.  

I tillegg har det vært jobbet med tomteplassering for en eventuell barnehage (egen styresak). I 
tillegg jobbes det med en plan for bruken av fristasjonsareal frem mot 2028.  

Sammen med Trondheim kommune jobbes det med oppføling av innovasjonsdistrikt Elgeseter og 
Lederforum for campus & byutvikling.   
  
  
Merkevareprosjektet 
Målet er at vi skal få på plass og implementert vår nye merkevareplattform og visuelle profil, og at 
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. Her vil HR være 
sentrale. 

Merkevareprosjektet vil bli ledet av et team bestående av prosjektleder i Sit, rådgiver Trond 
Stiklestad fra Posisjon og Inventas. Inventas skal stå for den grafiske utformingen og lage vår nye 
profil, med god støtte fra Stiklestad som skal sikre at det visuelle støtter opp om den nye 
plattformen og de mer overordnende forholdene. Brukertesting blant studentene vil også være 
sentralt underveis.  
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Det jobbes om en plan hvor del 1 – utvikling av vår nye profil - skal være ferdigstilt i løpet av 
høsten 2020, mens arbeidet med uttak (del 2 – oppsett av alle maler mm.) vil skje på nyåret 2021.  

 

Kundetilfredsundersøkelse (KTI) 
Årets KTI (måling for 2020), vil bli sendt ut til alle mottakerne onsdag 14. oktober, og deretter vil 
vi gjennomføre flere påminnelser for å sikre at flest mulig svarer før analysearbeidet starter. 
Excecutive summary av årets KTI vil bli presentert for LG1 den 10. november, og for styret den 
25. november. 

Vi gjennomfører i år vår KTI i samarbeid med Posisjon AS.  

Nytt av året er at vi har hentet inn epostlister fra alle våre campus og enheter. Det vil si denne 
KTI'en vil bli sendt ut til det største og mest representative utvalget som er mulig.  

Undersøkelsen vil bli sendt ut i 2 versjoner; en på norsk og en på engelsk (til internasjonale 
studenter som bor hos oss). Vi har tatt med flere spørsmål om Covid-19, for å avdekke hvordan 
studentene mener våre ulike enheter har håndtert pandemien.  

Systematisering av analysearbeidet sosiale medier (SOME) 
Vi har i den senere tid sett på systematisering av analysearbeidet og hvordan måle aktiviteter 
SOME og på hjemmesiden. 

Sosiale medier 
Vi ønsker å jobbe enda mer systematisk med analysearbeid knyttet til våre sosiale medier enn vi 
gjør per dags dato. Dette for å kvalitetssikre jobben vi vi gjør og for å kunne skape enda bedre og 
mere relevant innhold fremover.  

Presse/aktualisere Sit 
Det har vært en god del henvendelser fra presse; Khrono, VG, Adresseavisen og Studentmediene 
om pandemien på campus, håndtering etc. I tillegg har vi hatt oppslag om legevaktordning for 
studenter og mulige boligprosjekter på campus. 
 

 
Sit Bolig 
 
Prosjekter 
 
Rehabilitering leiligheter Herman Krags vei, Moholt 
Prosjektet er i rute. Igangsatt markedsføringstiltak med visningsvideo av møblert leilighet. Stor 
interesse. 
 
Sundebygget, Ålesund  
Kontrakt med Consto er signert. Oppdatert detaljprosjektering foreligger snarlig. Det er under 
etablering en intern «mottaksgruppe» for prosjektet som jobber med å se på driften av bygget. 
 
Røverdalen  
Prosjektet er under kontrahering i samarbeid med Gjøvik kommune. Vi har satt i gang rådgivere 
for å ferdigstille forprosjektet, slik at det er klart for utlysning i løpet av året. 
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Helgasetr 
Riving er godt i gang og prosjektet er i rute.  
 
Nardoveien 12 og 14 
Oppstart fase B, med de tre teamene vi har valgt å gå videre med, er under planlegging. 
Oppstartsworkshop gjennomføres 20.-21.oktober. Det ses på mulighet for støtte fra Enova på 
konseptutredningsprogrammet. 
 
Klostergata 56 
Avtale for samspill er signert med Betonmast. Oppstart samspill i uke 43. 
 
Oppgradering Moholt Allè 
Se egen styresak 
 
 
Andre aktiviteter 
 
Beredskap Pandemi 
Beredskapsgruppa og ledelsen på Sit Bolig jobber systematisk og godt med løpende 
risikovurdering og tiltak. 
 
Det er etablert kontakt med kommunen for å få verifisert de tiltak og planer vi har etablert. 
Tilbakemeldingen fra kommunen er at vi har gode planer og tiltak. Det er berammet et møte med 
kommunens smittevernledelse for å avklare roller og etablere et godt samarbeid dersom smitte 
oppstår i store kollektiv som f.eks. Teknobyen.  
 
De aller fleste ansatte er nå tilbake fra hjemmekontor. Det gjøres noen tilpasninger i våre lokaler 
for å gjøre de mer hensiktsmessige for gjennomføring av det økte antallet elektroniske møter.  
Drift- og renholdspersonell forholder seg fortsatt til ulike «kohorter» med baser på ulike steder for 
å redusere konsekvensene ved en eventuell karantenesituasjon. 
 
Aktivitetshuset Loftet er nå åpnet for vanlig studentaktivitet. Det er etablert rutiner og tiltak for 
forsvarlig drift og smittesporing. 
 
Boligutleie 
Vi har et godt belegg på boligene våre til tross for at det ikke kom internasjonale 
utvekslingsstudenter i høst.  
 
NTNU har besluttet at det kun tas imot studenter innenfor EU/EØS nå til våren. Det er fortsatt noe 
usikkerhet knyttet til hvor mange studenter som vil komme våren 21 bla. pga. uklarheter rundt 
karanteneregler for innreisende studenter som skal bo i kollektiv. 
 
Det er satt i gang arbeid med revidering av tildelingsreglement for å forenkle dette og gjøre det 
bedre tilpasset dagens (og fremtidens) behov. 
 
Strategi- utviklingsarbeid 
Det er jobbet videre med strategikart og handlingsplaner Sit 2025. Tiltak og handlingsplaner for 
2021 blir konkretisert og tatt med i budsjettarbeidet.  
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Av konkrete tiltak som allerede er iverksatt kan nevnes endring av fokus på Bomiljø og renhold fra 
«renholdskontroll» til «boveiledning». 
 
Medieoppslag 
Det har vært medieoppslag om bla. campusnære studentboliger og om boligsituasjonen knyttet til 
Korona.  
 
Markedsplan Bolig:  
Et viktig satsningsområde for bolig sin del kommende år vil være å lage enda bedre bilde- og 
filmmateriell av våre boliger, samt markedsføre de på nye flater som finn.no. Vi kjører et 
testprosjekt i Trondheim nå hvor vi har stylet en leilighet, tatt gode bilder og film, samt lagt den ut 
på finn.no og sosiale medier. Vi har også åpnet for å kunne booke visning, og på 48 timer har det 
strømmet inn både søknader og henvendelser om visning. Dette er noe vi skal jobbe videre med i 
2021, og dette underbygger også funn gjort i KTI for 2019. Budsjett for 2021 reflekterer det økte 
behovet for film og foto, og vi har også DigiSit i bakhode på denne prosessen». 
 
Sit Kafe 
Personal 
Det er iverksatt prosess for å tilpasse bemanning til et redusert omsetningsnivå. Vi legger til grunn å ha en 
god prosess hvor de ansatte holdes godt orientert.  Det er gjennomført lederforum hvor vi blant annet jobbet 
med ledelse og verdier, med bistand fra Mind. 
 
Strategi 
Det er gjennomført en strategisamling hvor eksisterende Kafe-strategi ble justert mot Sit 2025-strategien, 
samt oppfølging av strategisk handlingsplan. 
 
Beredskap 
Beredskapsgruppen og ledelsen i Sit Kafe jobber systematisk og godt. Det er gjennomført oppdatering av 
eksisterende risikovurderinger. Veileder for smittevern i serveringssteder, og Trondheim kommunes 
retningslinjer er lagt til grunn for vårt smittevernarbeid i alle tre byer. Det arbeides med å få på plass QR-
registrering av kunder på de enkelte serveringstedene. I Ålesund er dette allerede etablert. 
 
Prosjekter 

• Det er iverksatt et arbeid for å få på plass ny betalingsløsning på mobil. 

• Elgesetergate 10 er nå navngitt som Helgasetr, og samarbeidet mellom Sit, NTNU og Statsbygg om 
prosjektet fungerer godt.  

• Sit deltar i forprosjektet for Ocean Space Center som aktiv bidragsyter i knutepunktarbeidsgruppen. 

 
Markedsaktiviteter  
  
Konseptutvikling 
September og oktober har vært preget av stor aktivitet med konseptutvikling. For tiden har vi fem konsepter 
som er under planlegging og videreutvikling: 
 Trust Meal 
 Stilken, et vegetar- og plantebasert pop up-tilbud som i første runde rulles ut på Gløshaugen. 
 Take away-konsept  
 Pizzakonsept 
 Burgerkonsept 
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Aktiviteter 
Vi har kommet i gang med ordinær drift i serveringsstedene, med produktkampanjer, MorgenDeal, 
kanelbolleonsdag med mer. I september ble det solgt nesten 5800 kanelboller i kaffebarene, over 2000 
MorgenDeal i kantinene.  
 
Bilde- og videoprosjekt i Kafe 
Vi ønsker å presentere våre produkter og vår matfilosofi på en god måte, i tillegg til å formidle hva vi gjør 
av miljøtiltak i Sit Kafe. Vi har engasjert et byrå som skal fremskape de gode historiene gjennom bilder og 
videoer. 
 
Elektroniske gavekort 
I løpet av september får vi elektroniske gavekort som er beløps- og stedsuavhengig. I oppstarten kan de kun 
brukes i Sit kafe sine installasjoner da de er knyttet til vår kasseløsning. På sikt ønsker vi en heldigital 
gavekortløsning som kan brukes på tvers av alle enheter.  
 
Produktutvikling i samarbeid med Tine 
Vi starter et samarbeid med Tine om produktutvikling. Samarbeidet har i hovedsak to målsettinger: 
 Lære av de beste aktørene i markedet 
 Utvikle studenttilpassede produkter som skiller seg fra sortimentet til dagligvareforretningene.  
 
 
Sit idrett og trening 
Personal  
Det er ansatt vikar som idrettskonsulent i Gjøvik og vedkommende har startet i jobben.  
 
Drift 
Endringer i rutinene på treningssentrene denne høsten har vi beholdt: 
 Økt bemanning i resepsjonene for å kvalitetssikre rutinene for renhold og registrering av de trenende 

slik at vi kan spore smitte etter FHI sine krav. 
 Økt frekvens på renhold med interne renholdere og eksterne renholdere. 
 Tilrettelegging av vask av treningsutstyr for brukerne.  
 Brukerne må på forhånd booke egentrening og gruppetreninger. 
 Begrensninger av antall trenende i våre lokaler 
 Flere gruppetimer på morgen/formiddag og totalt gjennom dagen på grunn av redusert kapasitet per 

time.  
 
Salg treningskort 1.juli – 30 september 2020 
Trondheim 2020 2019 2018 
Helår 10119 10088 9574 
Halvår 850 1190 1363     
Ålesund 2020 2019 2018 
Helår 132 103 0 
Halvår 28 9 0     
Gjøvik 2020 2019 2018 
Helår 189 246 0 
Halvår 17 22 0     
Sum 2020 2019 2018 
Helår 10440 10437 9574 
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Halvår 895 1221 1363 
 
 

Koronasituasjonen har resultert i at flere konkurrerende treningssenter melder om nedgang i sine 
medlemstall. Sit har klart å holde våre medlemstall oppe. I perioden 1.juli til 30. september har vi økt salget 
på helårskort (10 119 i 2020 vs. 10 088 i 2019 i Trondheim), selv om det totale salget av halvårskort er 
mindre sammenlignet med 2019. En grunn til dette kan være at internasjonale studenter ikke kom til byen i 
høst.  
 
Økte utgifter til renhold, flere gruppetimer, innkjøp av papir, desinfeksjonsmiddel etc. gir vesentlig økte 
driftskostnader.  
 
De fleste medlemmene har nå fått tilbakebetalt kompensasjon for den perioden vi var koronastengt. 
 
Det første tilfellet av smittesporing av korona inntraff hos oss søndag 11.oktober. Det tok under 7 timer til 
alle 176 var blitt varslet med tekstmelding fra oss. Prosedyrene fungerte bra. Tiltak for å kunne informere 
enda raskere ved neste eventuelle hendelse er innført.  
 
Markedsaktiviteter:  
Salgsannonser treningsmedlemskap 
I august og september har vi kjørt annonser både på Facebook og Instagram for kjøp av 
treningsmedlemskap på våre treningssentre. Annonsene nådde ut til 21 488 unike personer og oppnådde 
368 lenkeklikk totalt. Annonsene gjorde det spesielt bra i Ålesund og Gjøvik, hvor vi oppnådde en 
klikkfrekvens på 3-5 %. 
 
Økning i følgerbase og satsning på Instagram 
Instagram er et satsningsområde for trening og idrett. Vi vil bygge en moderne, aktuell og inspirerende 
Instagramprofil som studenten vil følge. I den forbindelse kjørte vi en konkurranse hvor en student kunne 
vinne hengekøyen ved å følge oss. Konkurransen var veldig populær og resulterte i en øking i følgerbase på 
10 % sammenlignet med august måned. Vi er nå oppe i 1 923 følgere (72 % økning sammenlignet med 
fjoråret). 
 
 
 
Sit Velferd 
Styret er tidligere informert om at det er startet et arbeid med en strategiprosess internt i Velferd der målet 
er en levendegjøring av strategi 2025 for Velferdsområdet. Det er nå gjennomført to samlinger hvor alle 
tjenesteområdene innenfor Velferd har vært representert. Strategi og kommunikasjonsenheten og 
Organisasjonsenheten bidrar og gir støtte inn i prosessen. 

Ledergruppa i Velferd er i gang med å se på en egen beredskapsplan for Velferd der man også ønsker å 
trekke inn ulike erfaringer, blant annet etter smittetilfellet fra Moholt barnehage. Velferdssjef utarbeider et 
forlag. 

 

Sit Barn 
Vi har en positiv utvikling med flere nye barn i barnehagene og situasjonen ser vesentlig bedre ut. God 
markedsføring og åpning for barn som ikke har studentforeldre har gitt effekt. Pt. mangler vi 18 barn før 
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barnehagene er fulle. Det er avtalt drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende situasjonen 
og mulige tiltak. 

 

Sit Råd 
Samtaler, generelt for alle byer: 

Stor pågang av studenter som ønsker samtale. Samtidig – mange studenter uttrykker stor takknemlighet 
over at tilbudet finnes! Vi opplever at flere eksplisitt gir uttrykk for dette. Noe ventetid i perioder på 
samtale i alle tre byer. Flere studenter har hatt samtale i høst enn tidligere. Vi har en antakelse om at dette 
skyldes korona (ensomhet, usikkerhet, vanskeligere å studere, færre sosiale tilbud). 

I Gjøvik og Ålesund gjennomføres 5 – 10 samtaler i uka. Trondheim gjennomføres 40 – 50 samtaler i uka. 

Digitale kurs: 

Digitale kurs som markedsføres i alle tre byer. Dette er en stor suksess. Kursene blir fylt raskt opp, og 
studenter gir gode tilbakemeldinger 

Mestringskurs: 

I Trondheim fylles mestringskurs på kveldstid (15.00 og utover) opp, kurs på dagtid fylles – men mange 
melder seg av pga. undervisning/skoleaktiviteter. Meget gode evalueringer på kursene. Vi opplever økning 
av studieprogram som ønsker kurs for sine studenter. Studieveileder eller faglærer bestiller kurs. 

I Gjøvik og Ålesund sliter vi litt med å få deltakere på kurs. Men vi ser en positiv tendens til at 
linjeforeninger og andre foreninger bestiller mestringskurs, blant annet holdes det kurs i tankevirus for en 
linjeforening og for Start Ålesund.  

Helsestasjon for seksuell helse: 

Helsestasjon i alle tre byer fungerer godt. Både på campus og på helsestasjon med leger/helsesykepleiere. I 
høst har vi innført bookingsystem på helsestasjonen på Gløshaugen legesenter pga. smittevernhensyn 
(tidligere var det drop-in). Dette fungerer meget godt. Veldig fint å ha medisinstudenter med på laget! Godt 
samarbeid med Gløshaugen legesenter og kommuner om tilbudet.  

Helsestasjon på campus: 25 – 30 konsultasjoner hver uke. Helsestasjon på legesenteret: 65 – 70 studenter 
benytter tilbudet hver uke. 

Foreningskurs:  

Trondheim: Stor pågang av foreninger som ønsker kurs. 40 – 50 kurs hittil i høst. Særlig 
arbeidsmiljø/teambygging er etterspurt. Mange studenter som benytter seg av coachingtilbudet – der 
nøkkelpersoner og ledere kan ta opp forhold de opplever som problematisk med verv, eller i foreningen. 
Samtaler med 1-2 i uka, og det er det vi har kapasitet til. 

Vi ser meget positive tendenser til at foreninger i Gjøvik og Ålesund ønsker seg kurs og tilbud. Tre 
foreninger i Gjøvik har bedt om kurs i høst, og det er en sterk økning. Veldig positivt med det gode 
samarbeidet mellom Sit ansatte på Huset, på prosjekt og i Råd om tilbud til studentforeninger og studenter i 
frivilligheten i Gjøvik. Også et meget godt samarbeid med Ålesund. Når vi når ut med informasjon om 
tilbudene blir det tatt veldig godt imot. 

Vi opplever at foreningskurs bidrar til gode sosiale og trygge arenaer for langt flere studenter enn de som 
deltar. Har ringvirkninger! 

Ellers:  
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Med koronapandemien som bakteppe opprettet vi 7. september Grubletelefonen som et lavterskel kontakt 
tilbud for studenter. Telefonen betjenes av ansatte i Sit råd i tillegg til deres ordinære arbeidsoppgaver og er 
tilgjengelig for studentene i alle tre byer. Vi mottar fortsatt svært få telefoner; 2-4 telefoner i uka, men har 
valgt å opprettholde tilbudet da det krever lite ressurser og vi opplever at studentene som ringer har behov 
og får adekvat hjelp når de ringer. Noen av innringerne trenger en lengre samtale i etterkant og inviteres til 
en fysisk samtale. 

Studentsenter i Trondheim: 
Sit Råd har bidratt med en stilling for å dekke vakter. Dette er fordelt mellom ansatte. 

Vi mangler 1 rådgiver på Gjøvik, og 1,5 stilling i Trondheim. Vi er inne i rekrutteringsprosesser, men dette 
betyr noe redusert kapasitet for tiden. 

 

Sit Psykososial helsetjeneste 
Stillingen som leder for psykososial helsetjeneste er nå lyst ut med søknadsfrist 8.11.20 
https://www.searchhouse.no/stillinger/leder-psykososial-helse/ Inntil ny leder tiltrer fungerer direktør for 
Velferdstjenester som leder for tjenesten. 

På ventelista står det pr. 30 september 96 stk. Det er 20 færre enn i september 2019. Vi er nå, med stor 
pågang i september, snart tilbake til «normalen» på ventelista slik det har vært de siste årene.  
Ventetid på registreringssamtale er på 4 uker – 1 uke mindre enn i september i fjor. 
Ventetid før oppstart behandling er i dette månedsskiftet 1 måneder og 25 dager. Det er 4 måneder kortere 
enn i tilsvarende måned i fjor 

Samtidig har det vært gjennomført færre konsultasjoner i høst sammenlignet med fjoråret. I stor grad 
skyldes dette mindre kjøp fra private aktører, samt at våre behandlere har bidratt i prosjekt og inn i ulikt 
strategi- og utviklingsarbeid. Vi ser nå på mulige tiltak for å øke behandlerkapsiteten innenfor rammene. 

I Ålesund og Gjøvik sitter psykolog på campus i begge byer. Dette er nytt – mot tidligere da Sit hadde 
avtale med psykologer «på byen». Opplevelsen er at dette gir et mer Sit-rettet tilbud. Psykologtilbudet i 
Gjøvik og Ålesund har stor pågang. Flere studenter som ønsker dette tilbudet vurderes som for syke for 
tilbudet og blir henvist videre. Studentene henvises til psykolog via rådgiver. 

 

Sit Studenthusene 

Besøk og aktivitet har tatt seg opp utover høsten, både i Ålesund og på Gjøvik. 

Studenthuset v/ studentforeningen Huset på Gjøvik inviterte i september til et møte med hele foreningslivet 
på Campus Gjøvik. De fortalte om muligheter, om utstyret de disponerte og om vilkår. Da Campus i stor 
grad har vært steng for frivilligheten på kveldstid kan det ha bidratt til et svært godt oppmøte. Det var kun 
noen få foreninger som ikke møtte opp, og det var stor interesse for å bruke Huset fremover, noe vi håper 
skal føre til økt aktivitet.  

Det jobbes aktivt mot foreningslivet for å øke bruken på Banken. Aktiviteter man vet har virket på Gjøvik 
vurderes også i Ålesund. 

 
 
 
Saksbehandler: Audhild Kvam 
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Forslag til vedtak:  
Tatt til orientering. 
 
 
Trondheim, 20. oktober 2020 
 
Audhild Kvam 
 


