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Innledning og innhold i rapporten 
Arbeidsmiljø handler i Sit om hvordan arbeid planlegges, organiseres og gjennomføres, og bygger på 
internkontrollforskriftens krav om et kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid. Sit jobber på denne 
måten for hele tiden skape et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø, i tråd med vår 
overordnede HMS-målsetting og kravene i arbeidslivet. Dette er arbeid som gjør Sit i stand til å 
levere markedsorienterte og bærekraftige produkter og tjenester. 1 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal hvert år avgi rapport til virksomhetens styrende organer og 
arbeidstakernes organisasjoner. Styret i Sit fører på denne måten tilsyn med arbeidsmiljøarbeidet 
vårt, og følger opp at det avsettes nødvendige ressurser til arbeidet. 

 

Innholdet i rapporten oppsummerer hvordan vi er organisert, hva vi har jobbet med og endret siden 
sist, hva vi har prioritert, hva vi har lykkes med og hva vi må bli bedre på: 

 

 
HMS-SYSTEMET 2 
HMS-ORGANISASJONEN 2 
VIKTIGE HMS-AKTIVITETER I 2020 5 

SATSNINGSOMRÅDE RISIKO OG BEREDSKAP 5 
SATSNINGSOMRÅDE FORBEDRING OG AVVIK 6 
SATSNINGSOMRÅDE HMS OG LEDELSE I ENDRINGSPROSESSER 6 
SATSNINGSOMRÅDE NÆRVÆR OG INKLUDERING 7 

HMS-RESULTATER 2020 7 
NØKKELTALL OM Å FREMME ARBEIDSGLEDE, LÆRING, HELSE TRIVSEL 8 
TIDSSERIER OG NØKKELTALL KNYTTET TIL VERN MOT ARBEIDSRELATERT SYKDOM OG SKADE 9 
RESULTATER KNYTTET TIL VERN AV YTRE MILJØ, OG HINDRE FORURENSING OG OVERFORBRUK 12 

SATSNINGSOMRÅDER FOR 2021-2025 16 
AMUS UTTALELSE OM HMS-ARBEIDET 2020 17 
 

  

 
1 Bildet på fremsiden av rapporten kobler sammen HMS-målsettingen, bærekraft og forretningsmodellen i Sit i 
en forenklet modenhetsmodell for grønn vekst. 

https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-62/%C2%A77-2
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HMS-systemet  
Den systematiske jobbingen har til dels måtte vike i 2020, hvor en del løpende aktiviteter og utviklingsarbeid 
har utgått eller blitt satt på vent. På denne måten kunne vi rette innsatsen mot å beskytte menneskene, 
samfunnet og virksomheten berørt av koronapandemien. Likevel ser vi at vi har kunne lene oss på et godt 
organisert og fungerende HMS-system med en kompetent og fungerende lederlinje, en aktiv vernelinje og 
HMS-fora som løpende har kunne følge opp og sikre at leveranser og medarbeidere blir trygt ivaretatt i tråd 
med både planlagte aktiviteter og oppståtte behov. Verdien av Workplace som både en sosial kanal, en kanal 
for deling av løpende informasjon og tilbakemeldinger har vært høy for både ledelse og medarbeidere. 
Compendia har vært spesielt nyttig i et år hvor man raskt og ofte måtte oppdatere gjeldende retningslinjer. 
Teams har også blitt en naturlig del av arbeidshverdagen i 2020. Året har lært oss viktigheten av et HMS-
system som er sterkt, forberedt på hendelser som kan oppstå, og som samtidig er fleksibelt nok til å innrette 
innsatsen etter behovet. 

Modellen under beskriver vårt overordnede HMS-mål, og hvordan vi systematisk jobber mot dette målet 
gjennom å vise til sammenhengene mellom kravene for internkontroll, våre aktiviteter og våre digitale verktøy 
for ivaretakelse av dokumentasjon: 

 

 

 
 
HMS-organisasjonen 
HMS-organisasjonen i Sit har med noen tilpassinger ivaretatt behovene som har oppstått i 2020. HMS-arbeidet 
er organisert i tråd med kravene i arbeidsmiljølovverket, og rollene er dokumentert gjennom vår politikk og 
retningslinjer i HMS-håndboken. Lokale retningslinjer ivaretar en del av de mer bransjespesifikke og 
stedspesifikke behovene, men våre felles prinsipper er: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontroll
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- HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse. Leder kan aldri delegere sitt ansvar, 
men oppgaver kan gjennomføres og koordineres av andre, slik som prosjektledere, fagpersoner og 
kontaktpersoner innen spesifikke tema slik som smittevern, beredskap, brann med mer. 

- Ansatte har ansvar for aktiv medvirkning i arbeidsmiljøarbeidet. 
- Verneombudene skal ivareta ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og er viktige 

samarbeidspartnere for ledelsen og medarbeidere i Sit. De skal tas med på råd når det gjelder 
utvikling av arbeidsmiljøet, og har i tillegg en tilsynsfunksjon.  

- Bedriftshelsetjenesten bistår ledere og ansatte med å skape sunne og trygge arbeidsmiljøforhold, og 
har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. 

- HR-avdelingen koordinerer det overordnede HMS-arbeidet, og er en faglig ressurs og støtte i det 
løpende HMS-arbeidet sentralt og lokalt.  
 

Sit har i 2020 organisert verneområder, HMS-forum og AMU på følgende vis: 

 

 

Hovedverneombud Eva Irene Hansen ledet AMU i 2020. Det ble gjennomført 4 ordinære møter, og de viktige 
sakene i 2020 har vært byggesaker, utvikling og åpning av studentsenteret, status på bruk av 
forbedringssystem, kartlegging av arbeidsmiljø, valg av nye verneombud for perioden 2021 og 2022, og ikke 
minst status på beredskapsarbeid og konsekvensene av koronapandemien.  

Totalt 36 saker ble behandlet i 2020. 
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Andre HMS-fora og samarbeidspartnere som har vært aktuelle i 2020 

  

HMS-konferansen
•HR arrangerer normalt en årlig konferanse for alle i 
HMS-forum og AMU. Denne konferansen tar opp 
dagsaktuelle tema og skal bidra til godt samarbeid, 
erfaringsdeling og kompetanseheving for 
verneombud og ledere. Det ble igangsatt planlegging 
av en agenda knyttet til utviklingsorienter og 
fremtidsrettet HMS-arbeid,  men gjennomføringen 
utgikk for 2020.

Verneombudsforum
•Hovedverneombud kaller inn til årlig forum for 
verneombudene i SIt. I 2020 hadde verneombudene 
heller felles teamsmøter i juni og oktober for å dele 
erfaringer og koordinere vernetjenesten. Det ble 
også i mars opprettet en egen gruppe for 
verneombudene på Workplace for å senke terkelsen 
for å stille spørsmål og dele erfaringer mellom 
verneombudene.

Virksomhetsteam
•Samhandlingsmøter gjennomføres normalt 4 
ganger pr. år for IA-arbeidet med Sit, Nav, 
verneombud, NTL og UDF. I 2020 ble det 
gjennomført 3 møter hvor det viktigste fokuset var 
hvordan jobbe med helse, inkludering og fravær 
knyttet konsekvensene av koronapandemien.

Beredskapsorganisasjon
•Sit består av strategisk og operasjonell kriseledelse. 
Krisestøtteenheter for kommunikasjon, personal, 
liaisoner mm. operasjonaliseres i tråd med planverk. 
Kriseledelsen har vært operativ siden februar 2020 
med som oftest ukentlige møter på de ulike nivåene 
for å koordinere innsatsen internt så vel som ut mot 
våre kunder og samarbeidspartnere. 

AKAN-utvalg
•Hovedverneombud (HVO),  Organisasjonsdirektør og 
den aktuelle enhetens leder utgjør utvalg i 
enkeltsaker. HR, AKAN, ALOR-nettverket og BHT 
benyttes for å utvikle politikk, kompetanse og 
praksis. Det har ikke vært aktivitet i utvalget i 2020. :::

Andre samarbeidspartnere i 2020: 
•MINSO AS - Utstyr og veiledning og kurs innen 

brannvern og førstehjelp
•MIND – Ledelse og organisasjonsutvikling
•Safetec - Sikkerhet og beredskap
•Securitas - Varslingstjenester
•Asplan Viak – Bærekraftig utvikling …

AktiMed Bedriftshelsetjeneste  
• AktiMed bistår Sit med sine tjenester i tråd log og 

forskriftskrav, handlingsplan og oppståtte behov. 
Overordnet er antall timeforbruk i 2020 på 400,25t. 
Dette er en nedgang i alle byer og på alle 
virksomhetsområder med unntak av Fellestjenester. 
Mye av aktiviteten i 2020 har vært knyttet til 
direkte og indirekte konsekvenser av pandemien, til 
IA-arbeid, arbeidsmiljøkartlegginger og 
arbeidsmiljøprosesser. AktiMed opplever et godt 
samarbeid med Sit, og at det jobbes systematisk 
med læring og forbedring. I 2021 anbefaler AktiMed 
at Sit vektlegger å jobbe videre med kompetanse, 
retningslinjer og praksis knyttet til kommunikasjon 
og ytringsklima, forbedringsarbeid, 
konflikthåndtering og varsling. I tillegg pekes det på 
viktigheten av å jobbe risikobasert og systematisk 
med satsningsområdene våre for å forebygge 
sykdom og fremme helse. BHT-årsrapport vedlagt. 

 

http://arbeidsrom.sit.no/arbeidsrom/hms/Arbeidsromdokumenter/1.%20HMS-Ledelse%20og%20handlingsplaner/%C3%85rsrapporter/AMU%20%C3%85rsrapporter%202020/AktiMed%20BHT%20%C3%85rsrapport%202020.pdf
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Viktige HMS-aktiviteter i 2020 
Vedlagt HMS-handlingsplan for 2020 kommenterer på planlagte og gjennomførte aktiviteter i året som har 
gått. På mange måter er Sit i mål med formålstjenlige tiltak knyttet til krise og beredskap og 
medarbeiderundersøkelsen selv om vi har måtte tilpasse aktivitetene til behovene som har oppstått i året som 
har gått. En del aktiviteter slik som å videreutvikle HMS-systemet, lovpålagt HMS-opplæring, arbeide med 
tema slik som inkluderende arbeidsliv, har fått mye lavere fokus enn ønsket. I tillegg har det blitt gjennomført 
et stort omfang av oppståtte viktige aktiviteter som det ikke var planlagt for i starten av 2020, men som har 
svart opp behovene knyttet til nye krav, nye arbeidsformer og nytt arbeidsutstyr, læring, nye retningslinjer, og 
nye kartlegginger av arbeidsmiljø og beredskapsarbeid. 

I fjorårets HMS-årsrapport ble det pekt på 4 satsningsområder i 2020. Her utreder vi hvordan det har blitt 
jobbet med disse områdene og hva vi har lært.  

Satsningsområde Risiko og beredskap 
Sit skulle i 2020 jobbe mer systematisk med å identifisere og håndtere risiko. Beredskapsplanverket skulle bli 
et kjent og levende dokument i Sit. Vi skulle øke kunnskapen om beredskap og gripe muligheter for utvikling, 
og opplæring, og trene på riktig nivå. I 2020 skulle ROS-analyser, øvingsplan og revisjon følges opp og settes i 
et system som kunne etterleves over tid. 
 
 
Disse planene ble ganske tidlig i februar erstattet med å forberede innsats knyttet til å håndtere 
koronapandemien, og før utgangen av februar var beredskapsorganisasjonen etablert.  
 

I tidlig fase ble det gjennomført en risikovurdering hvor de første tiltakene handlet om å etablere praksis 
som etter hvert ble «koronahåndboken» med politikk og retningslinjer knyttet til håndtering av pandemien. 
Samvirke og kommunikasjon til ansatte og studenter, forsterket hygienetiltak og renhold og boligtilbud ved 
smitteutbrudd var blant de tidlige og prioriterte tiltakene. 12. mars var nedstengingen av samfunnet et 
faktum. Dette medførte: 

- Stenging av deler av våre tjenester og 234 permitteringer. Mesteparten av de permitterte jobbet i 
kafe, deler av idrett ble også permitterte sammen med enkeltpersoner i andre deler av 
organisasjonen. 

- Mesteparten av våre administrativt ansatte ble sendt hjem på hjemmekontor og «over natten» tok 
medarbeidere i Sit bruk digitale verktøy som Teams og Zoom og andre måter å samarbeide på, og 
ikke minst levere tjenester til våre kunder på.  

- Store deler av vår virksomhet slik som bolig og barnehagene var åpne deler eller hele perioden med 
nedstenging av samfunnet.  

- Ledere, vernetjeneste og medarbeidere la ned et stort arbeid for å sikre at leveransene var trygge, 
og i tråd med sentrale, bransjemessige, lokale så vel som Sit-spesifikke krav. Dette ga erfaring både 
med å jobbe risikobasert, raskt korrigere og iverksette nye tiltak og sikre god informasjonsflyt.  

- Kompetanseheving med kurs og veiledning om digitale verktøy og smittevern var viktige tiltak i 
tiden utover våren etter hvert som ulike deler av virksomheten gradvis gikk mer tilbake til en ny 
normal. Kafemedarbeidere kom tilbake til Sit 1. august hvor det ble jobbet målrettet med å sikre en 
god tilbakekomst for både ledere og medarbeidere etter langvarig permittering. 

 

HR kartla og rapporterte til AMU om «Arbeidsmiljø og behov i lys av koronapandemien (Covid-19)” i april og 
før sommeren var over var det også i samarbeid med Safetec gjennomført en «Midtveisevaluering av 
beredskapsarbeidet i Sit». Begge kartleggingene peker på at pandemien har påvirket arbeidshverdagen i stor 
grad selv om konsekvensene har vært svært forskjellige for de ulike virksomhetsområdene og byene. Det 
rapporteres om bekymring knyttet til situasjonen, og samtidig har det blitt rapportert om et sterkt samhold 
og at situasjonen i det store og hele har vært håndtert godt. Undersøkelsene har pekt på områder som det 
har blitt jobbet med og som må følges opp videre slik som internkommunikasjon, oppfølging av nærmeste 
leder, digitale sosiale treffpunkt, kompetanseheving innen digitale verktøy og beredskapsarbeid samt 
forebygging av sykdom og uhelse som følge av den nye arbeidshverdagen.  
 

Utover høsten fikk etter hvert alle virksomhetsområdene oppleve hvordan det var å jobbe i eller tett på et 
smitteutbrudd, og alt det som medføres av tett dialog med smittevernkontoret, arbeid i og med 
kriseledelsen, samvirke, kommunikasjon til kunder og medarbeidere, og koordinering av tiltak.  
 

http://arbeidsrom.sit.no/arbeidsrom/hms/Arbeidsromdokumenter/1.%20HMS-Ledelse%20og%20handlingsplaner/Overordnet%20HMS-%20plan%20og%20IA-%20plan/Overordnet%20handlingsplan%20for%20HMS%20i%20Sit%202020.docx
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Satsningsområde Forbedring og Avvik 
Forbedringssystemet knyttet til vår leverandør Compendia ble tatt i bruk i Sit i 2019, og med det fulgte en 
meget positiv utvikling i antall meldte avvik. Det uutnyttede potensialet som ligger i et digitalt 
forbedringssystem, skulle det jobbes videre med i 2020 både ved å se på interne rutiner og ved å jobbe på litt 
andre måter med ulike type saker. Tiltak skulle i 2020 gjennomføres for å øke antall registrerte saker 
ytterligere, i tillegg til at organisasjonen skulle få økt forståelse for mulighetene som ligger i 
forbedringssystemet vårt.  
  
 
AMU behandlet status på bruk av forbedringssystemet i september. På dette tidspunktet ble det vurdert at 
det fortsatt var litt ukjent hva som var forventingene til bruken av systemet både på saksnivå og rapportnivå. 
Til tross for dette, koronapandemien og en vår med mange permitteringer, så vi at alle 
virksomhetsområdene hadde aktivitet i form av å melde og behandle saker. Rapporten over bruken av 
systemet pr. september indikerer at systemet brukes for å håndtere mange ulike typer saker og tema i både 
Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Til tross for dette var det åpenbart at dette arbeidet ikke har fått det fokuset 
som var ønsket ved starten av året. Vi ser spesielt at vi må jobbe med å sikre 
- tilgang til systemet, og at riktige personer har riktige roller 
- riktig bruk av systemet med tydelige forventinger til type saker, antall saker, gjentakende saker, effektiv 

saksgang, rapportering, læring og utvikling 
- nødvendig opplæring/veiledning 
 

 

Satsningsområde HMS og ledelse i endringsprosesser 
I 2019 pekte AMU på at vi er en organisasjon i endring, og at utviklingen går raskt i en rekke 
virksomhetsområder i Sit. Gjennom god ledelse og kompetansepåfyll skylle vi styrke forutsetningen for å 
gjennomføre gode endringsprosesser i det påfølgende året. I 2020 var planen også å jobbe med innhold og 
form når det gjelder HMS-kompetanse og opplæring i Sit 
 
 
Selv om 2020 ikke har vært et år hvor ledere har fått den helt målrettede og planlagte lederutviklingen innen 
sunne endringsprosesser har alle lederne i Sit fått svært mye løpende praktisk erfaring og trening på å 
håndtere uforutsigbarhet, raske kursendringer, samt kriseledelse i året som har gått. Dette er erfaringer som 
vil være nyttige i å skape både endringskapasitet for planlagte strategiske endringer fremover og som bør 
nyttiggjøres i forberedelser til fremtidige omstillingsprosesser. Dette er et etterspurt tema blant lederne i Sit 
og vil ha fokus i lederutviklingsløpet for 2021.  
 
2020 kjennetegnes på mange måter av en «ny» dimensjon på læring; de mangfoldige ikke-planlagte og ikke-
formelle læringspunktene. 
 
Å lære seg å håndtere tilværelsen som permittert (ansatt) eller «hjemmekontorist», å imøtekomme et økt 
informasjonsbehov (ledere), å følge opp ansatte og kolleger som man ikke lenger møter fysisk (ledere, 
verneombud), å iverksette tiltak med svært kort varsel (ansatte, ledere) – er alle eksempler på uformell 
læring og kompetanseutvikling gjennom det daglige arbeidet på alle nivåer i Sit. 

Å jobbe scenariobasert, med ulike risikomomenter som løpende har blitt vurdert og fulgt opp med 
nødvendige tiltak på lokalt nivå har vært viktig for Sit. Pandemien har i 2020 hatt langvarige og ulike 
bransjemessige og stedlige utfordringer. Denne lokale tilpassingen har vært viktig for på ene siden å kunne 
innføre begrensinger som hindrer smitteoppblomstring og som slår ned på utbrudd, og som på den andre 
sikrer har innført tiltak som har sikret at vi har kunne holde åpent og holde hjulene i gang der det har vært 
mulig for å ivareta våre medarbeidere, kunder og Sit. Denne såkalte «dansen med pandemien» vil vi også 
leve med langt ut i 2021. Våren 2021 blir det spesielt viktig å lete etter «bakevjas fortrinn» for å minimere 
tiltakstrøtthet, og for å iverksette avbøtende tiltak som kan gjøre arbeidssituasjonen, og livssituasjonen gode 
for både medarbeidere og studenter.  
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I tillegg har det blitt satt opp en rekke e-læringskurs, webinar, og innlegg og videosnutter på Workplace som 
har ivaretatt de ulike løpende behovene i løpet av året i HMS-sammenheng. 
 
I 2019 opphørte leveransen av den lovpålagte HMS-opplæringen som Sit har vært en del av de siste tiårene, 
og det har i 2020 ikke blitt etablert en erstatning for dette. Den 12. mars ble det gjennomført et 
bedriftsinternt kurs om psykososiale faktorer for ledere og verneombud i Sit, og etter nedstigningen av 
samfunnet måtte vi se på alternativer og andre måter å jobbe med læring.  
 
Sit HR har også jobbet med å kartlegge fungeringen og ønskene til onboarding i Sit, og har begynt å se på 
hvordan fremtidens læringsplaner og læringsløp skal se ut. Her vil HMS inngå som naturlige 
læringselementer til ulike bransjer og roller.  
 

 

Satsningsområde Nærvær og inkludering  
Det totale sykefraværet i Sit har vært stabilt og uønsket høyt i Sit i noen år. Det er bransjemessige 
forskjellene er ganske vesentlige og i 2020 var det ønske om å sette søkelys på det forebyggende 
arbeidsmiljøarbeidet, og å jobbe tettere på IA-arbeidet lokalt. De gode tiltakene vi alt har i organisasjonen og 
som har effekt, må kartlegges og vi må i større grad lære av hverandre. I tillegg vil vi ha behov for å gjøre 
kjent ulike verktøy og mulige støttespiller i større grad. 
 
 
I 2020 handlet IA-arbeidet mye om løpende sykefraværsoppfølging, i tillegg til å håndtere tiltaksbyrde 
knyttet til koronapandemien, og hvilke avbøtende og forebyggende tiltak som skulle iverksettes.  
 
Sykefraværsoppfølgingen har blitt fulgt opp «som normalt» i året som har gått, og risikofaktorer knyttet til 
arbeidshverdagen har i stor grad blitt knyttet opp mot beredskapsarbeidet i Sit. På mange måter har 
pandemien styrket organisasjonens evne til å forutse mulige scenarier og hvordan de skal møtes for å 
minimere uønskede helseutfall, sykdom og frafall fra arbeidslivet. Dette er en kapasitet og arbeidsmetode 
som blir viktig å ha med seg også innen IA-arbeidet i året som kommer. I september rapporterer samtlige 
HMS-forumene på en større slitasje som direkte konsekvens av innsatsen knyttet til å møte og håndtere 
pandemien. Flere av HMS-forumene kommenterer også at pandemien har bidratt til å forsterke noen av de 
iboende risikofaktorene knyttet til arbeidsmiljø i ulike deler av Sit.  
 
Permitteringene, og endringer i arbeidsprosessen med å lage sykefraværsrapporter i Sit har medført avvik i 
statistikken i 2020 som det har tatt tid å undersøke, og korrigere. Det er et sterkt ønske om å jobbe videre 
med å forbedre rapportene på dette området slik at de kan brukes på ulikt nivå i virksomheten for å 
prioritere rehabiliterende, forebyggende og helsefremmende tiltak. 
 
Det etterlyses både kurs knyttet direkte til IA, og en revisjon av livsfasepolitikken i Sit. 
Medarbeiderundersøkelsen og oppfølgingen av den blir også spesielt viktig i IA-sammenheng i 2021.  
 

 

HMS-Resultater 2020 
Dette kapittelet søker å presentere og kommentere nøkkeltall, indikatorer og tidsserier knyttet til 
hovedmålsettingen for HMS-arbeidet i Sit. 
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Nøkkeltall om å fremme arbeidsglede, læring, helse trivsel 
 

Medarbeiderundersøkelsen i Sit er et sentralt styringsverktøy i arbeidet 
med det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet i Sit.  

Det var spesielt viktig å få innsikt i opplevelsen av ulike sider ved 
arbeidsmiljøet med bakgrunn i de endrede rammebetingelsene som 
koronapandemien medførte.  

Det var en betydelig nedgang i fremtidstro og tilhørighet i 2020. MTI-
skåren på 82 vitner likevel om en generell høy tilfredshet og motivasjon i 

jobben blant medarbeiderne i Sit, og at man ser en økning i opplevelsen av mestring i et år som dette er også 
gledelig. 

Viktige tema for 2021 overordnet er: fremtidstro, tilhørighet, sosialt klima, balansen mellom krav, ressurser 
og støtte i arbeidsmiljøet. 

Ledere og verneombud planlegger og følger sammen opp undersøkelsen med forbedringsområder og 
bevaringsområder. Sentralt er det lagt til rette for både e-læring, webinar, og bistand etter behov fra HR og 
BHT. 

 

Læring og kompetanseutvikling er en viktig del av robustheten og 
fleksibiliteten i Sit slik at vi har kompetansen vi trenger ved endringer. 

Vi ser at andelen av ledere og verneombud med gjennomført lovpålagte 
HMS-opplæring har gått ned til 63 % i 2020. Dette er fordi det er kommet 
mange nye til i løpet av året kombinert med at det ikke har vært 
tilstrekkelig med læringsaktiviteter i året som er gått.  

Følgende opplæringsaktiviteter er gjennomført i Sit 

- 1 dagskurs i psykososiale faktorer med 19 påmeldte 
- 156 har gjennomført generelt kurs om smittevern 
- 57 har gjennomført kurs i smittevern på kontoret 
- 7 har gjennomført kurs om medarbeiderundersøkelsen i Sit, og 23 har gjennomført kurs om digital 

oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. (publisert 26. nov. 2020) 
- Introdag for nyansatte på zoom ble gjennomført i november.  
- 47 ledere deltok på den Lille Sit-dagen med søkelys på lederutvikling i tiden fremover. 

Det blir viktig å få på plass den lovpålagte HMS-oppæringen tidlig i 2021, samtidig som man følger opp 
strategiske målområder knyttet til læring og kunnskap som gjør oss bedre rustet for morgendagens 
utfordringer og som ivaretar ulike behov gir en tygg og utviklende arbeidssituasjon. 

 

Inkludering og mangfold er to tema som setter likeverd og frihet i 
høysetet, og som gir et rikere samfunn for oss alle.  

Det overordnede nasjonale IA-målet frem mot 2022 er å skape et 
arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og 
på denne måten øke sysselsettingen. Den nye avtalen fra 2019 til 2022 
omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen 
for IA-arbeidet.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/ia-avtalen-2019-2022.pdf
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I 2020 var 92 % av arbeidstakere i Sit på jobb hver eneste dag, kombinert med MTI-resultatene vet vi at det er 
mange gode jobber i Sit med friske, stolte og motiverte medarbeidere som opplever at jobben gir mestring og 
mening. 

Vi har registrert 3 arbeidspraksisplasser i Sit i 2020 som er lavere enn hva vi har erfart de siste årene. 
Erfaringene med kandidatene som har vært hos oss er bare positive. Det oppleves at både samarbeid og 
leveransene fra kandidatene er gode. 

Gjennomsnittlig avgangsalder i Sit gikk opp fra 63,3 år i 2019 til 63,6 år i 2020. Resultatene er beregnet med 
gjennomsnitt for de ti siste årene. De 10 siste årene finner vi også at 11 medarbeidere har hatt avgang til 
uførhet. Dette omfatter kun kvinner, hvorav 8 av tilfellene er medarbeidere som har jobbet i Sit Barn. 

 

Tidsserier og nøkkeltall knyttet til vern mot arbeidsrelatert sykdom og skade 
 

Sykefraværsarbeidet vårt retter seg mot målet i den nye nasjonale IA-avtalen hvor sykefraværet skal 
reduseres med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet i 2018. Sykefraværet i Sit var i 2018 på 8,2%, 10% 
reduksjon tilsvarer et fravær på rett under 7,4 % i 2022.  

  

Grafen over viser det totale sykefraværet i Sit de siste 5 årene. Nedgangen på sykefraværet i Sit i 2019 fra 8,2 
% til 8,0 % i 2020 er så marginal at utviklingen i det store bildet ansees som flat.  

Denne stabiliteten i tallene sammenfaller med tendensen eller utviklingen vi ser på nasjonalt nivå, hvor man 
har hatt stabile sykefraværstall de siste 7 årene. De nasjonale tallene er 2 prosentenheter lavere enn for 
sykefraværet i Sit, samtidig vet vi at det er store variasjoner mellom både næringer og virksomheter når det 
gjelder sykefravær. Dette kan forklares med ulike rammevilkår, arbeidsmiljø, og sammensetning av 
arbeidstokken når det kommer til utdanning, alder og kjønn. 
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 De nasjonale utviklingstrekkene om sykefravær forteller oss at: 

- De næringsvise forskjellene var i 2019 fra høyest i helse og sosialtjenester 8,4 % til lavest i 
informasjon og kommunikasjon på 3,6 %. Næringsvise forskjeller ser vi også igjen i Sit, og selv om det 
å sammenligne våre sykefraværstall med nasjonale tall ikke kan gi forklaringer, så kan de gi oss noen 
betraktninger.  

o Sykefravær i Velferd i 2020 som landet på 6,9 % dette er ganske tilsvarende som fraværet 
man ser for barnehager nasjonalt.  

o Bolig sitt fravær på 8,1 % i 2020 ligger en noe høyere enn tall man finner i bransjer som 
Elektrisitet, vann og renovasjon, og noe lavere enn tall for rengjøringsvirksomheter.  

o Kafe har et fravær på 10,4 % i 2020 og her ser vi at sykefraværet for serveringsvirksomheter 
over tid har ligget på rundt 6 %.  

o Fellestjenester sitt fravær er i 2020 på 4,6 % og når vi ser på nasjonale fraværstall for typiske 
kontorarbeidsplasser slik som administrative tjenester, IKT, informasjon og kommunikasjon 
så ligger disse tallene ganske flatt på rundt 3 % (+/- ett prosentpoeng). 

- Nasjonalt har kvinner 3 prosentenheter høyere sykefravær enn menn. I Sit er 71 % av sysselsatte 
kvinner og 29 % menn i 2020, mens nasjonalt er denne fordelingen jevnere og det vil kunne utgjøre 
en forskjell på fraværsstatistikken. 

- Sykefravær øker med økende alder og kvinner har i tillegg en topp i fraværet i forbindelse med 
svangerskap. I 2019 kunne vi se at der er noe større andel sysselsatte i aldergruppen 55-66 år i Sit (26 
%) enn nasjonalt (20 %). 

På virksomhetsområde kan vi i tillegg se større variasjoner og endringer av sykefravær fra år til år enn hva vi 
ser nasjonalt, og HMS-forumene i Sit rapporterer ofte at det er forklarbare årsaker til svingningene i 
sykefraværet, at de jobber både systematisk med det forebyggende perspektivet, og følger opp saker i et 
rehabiliterende perspektiv. I 2020 går sykefraværet for virksomhetsområdene ned med unntak av for Kafe, 
hvor fraværet igjen har økt.  

Tallgrunnlag fra Sit og Nav peker også på at det er langtidsfraværet vi må jobbe med å redusere 
rekrutteringen til. Lik som nasjonale tall er også om lag 4 av 10 sykefravær i Sit knyttet mot muskel-skjelett 
relaterte plager, og ca. 2 av 10 knyttet mot psykiske plager. Av tall fra 2. kvartal de siste 5 årene er mellom 30-
40 % av de legemeldte fraværene graderte. Dette er en høy andel og anses som positivt da det er på jobben 
mange løsninger finnes.  

Sykefraværet i Sit ligger altså høyere enn det nasjonale gjennomsnittet, men når man ser på underliggende 
faktorer er bildet noe mer nyansert.  

Det viktigste er at det jobbes risikobasert og målrettet, hvor man legger vekt på faktorer som vi vet er med på 
å skape helse, forebygge helseplager og frafall fra arbeidslivet. I 2021 blir det også viktig for Sit å ta tak i mange 
av de nye gode virkemidlene på IA-området som nå jobbes frem på nasjonalt nivå slik som for eksempel, men 
ikke begrenset til ekspertbistand, kompetansetiltak, risikohjelpen, arbeidsmiljøportalen.  

 
 Overtid etter tariffavtale peker i Sit på innrapporterte timer definert som overtid utover 7,5t pr dag, og 
37,5t pr uke for alle ansatte.  
 
Dette følger vi opp i HMS-arbeidet fordi forskning viser sammenheng mellom lange arbeidsdager/økter og økt 
ulykkesrisiko, redusert ytelse og en rekke plager og helseutfall (STAMI 2008).  

I Sit brukes overtid for å kunne møte uventede sesongmessige svingninger eller kundebehov eller andre 
uforutsette hendelser i arbeidsmiljøet. Samtidig skal vi jobbe for å være innenfor arbeidsmiljølovens grenser 
for arbeidstid.  

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/399b7d6c07f44eefae6fbb24c345587b/faggrupperapport-2020.pdf
https://risikohjelpen.arbeidstilsynet.no/
https://www.arbeidsmiljoportalen.no/
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Overtid utgjør i 2020 totalt 3878 timer som tilsvarer 2 årsverk (1950t/årsverk), eller 13 timer pr. årsverk. 
Overtid hos Campustjenester og Bolig utgjør mesteparten av bruken i Sit. Overtidsbruk på Bolig har økt 
betraktelig med 770 timer det siste året, mens i Campustjenester er reduksjonen på 1523 timer sammenlignet 
med 2019.  Endringene i Campustjenester er nok en konsekvens av færre, selskap og arrangement og den 
tidvis omfattende permitteringen av store deler av arbeidsstokken. Det registreres 21 forekomster på bruk av 
overtid på mer enn 25t pr. mnd. og 3 forekomster av mer enn 200t overtid i hele 2020. Alle forekomster er 
registrert på Sit Bolig, dette skyldes sannsynligvis vekterstreiken mellom september og desember 2020. 
 
 
Forbedringssystemet i Sit har registrert 71 saker i 2020, noe som betyr at bruken av systemet er til dels 
opprettholdt i 2020 sammenlignet med 2019. Det er fint å se at systemet brukes i alle virksomhetsområder og 
byer, og på ulike type saker. Det rapporteres om 10 personskader i 2020, og disse skadene omhandler en 
hendelse med kjemikalie-søl på øyet, 2 fallulykker, 2 Klemskader, 2 kuttskader og 3 brannskader.  

Av disse er det tre hendelser som viser til legebesøk og fravær. Omfanget av personskader samsvarer med 
antall og typer skader som vi har sett tidligere år i Sit. Sit ønsker å jobbe videre med kontinuerlig forbedring 
som tema, og bruken av digitalt forbedringssystem som et verktøy for saksbehandling og læring i 2021.  

Sakstype Ingen personskade Personskade/fravær Totalsum 
Farlig forhold / farlig handling 1 2 3 
Forbedringsforslag 4  4 
HMS-avvik 5 2 7 
IK-mat 5  5 
Kvalitetsavvik 3  3 
Personvern 2  2 
Risiko 4  4 
Uønsket hendelse 37 6 43 
Totalsum 61 10 71 
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Resultater knyttet til vern av ytre miljø, og hindre forurensing og overforbruk   
I 2020 har Sit jobbet med strategien knyttet til markedsorienterte og bærekraftige tjenester hvor strategi- og 
kommunikasjonsavdelingen har jobbet med innramming av arbeidet med bærekraft fremover. 
Rådgivningsselskapet Asplan Viak har blitt koblet på for å bistå med å utvikle et rammeverk for 
bærekraftsrapportering. I dette inngår utarbeidelse av en vesentlighetsanalyse som grunnlag for videre arbeid 
internt og rådgivning for å sikre forankring i organisasjonen for vårt arbeid med FNs bærekraftsmål.  

Samtidig som det strategisk og utviklingsorientert jobbes med å gjøre HMS og bærekraft en integrert del av 
forretningsmodellen, foregår det allerede på flere nivå ulike satsningsområder som viser ambisjon og 
innsatsvilje. I Sit «ryddes det i eget hus» både med tanke på innsatsfaktorer og prosesser, til å stille 
leverandørkrav eller å tilpasse produktporteføljen til en grønnere linje. 

Sit Kafe har i 2020 jobbet med å utvikle forretningsetiske retningslinjer. Med flere tusen gjestebesøk hver dag 
og over 100 medarbeidere på våre spisesteder, er Sit Kafe en av de største drivere av spisesteder innenfor 
studentsamskipnadene i Norge. Våre forretningsetiske retningslinjer beskriver de grunnleggende prinsipper vi 
forventer at våre ansatte og leverandører følger. De interne og eksterne forretningsetiske retningslinjene 
omfatter: 

1. Våre retningslinjer for miljøbevissthet og bærekraft 
2. Våre prinsipper for god forretningsskikk 
3. Våre standarder på arbeidsplassen 
4. Vårt forhold til leverandørene og hva vi forventer av dem 
5. Vårt serviceløfte 
6. Varsling og melding om avvik  

I Sit bolig har flere prosjekter knyttet til studentboligene våre og våre byggeprosjekt hatt grønn profil. For 
eksempel ble det sendt søknad til ENOVA for utredning av Bærekraftige studentboliger i Nardovegen hvor vi 
fikk fullt tilskudd. Dette i hard konkurranse med 20 andre søkere innen feltet: Innovative energi- og 
klimaløsninger i bygg, områder og energisystem. 

Sit Barn har vært grønt flagg sertifisert i 20 år og samarbeider med Sit bolig om å etablere bikuber på taket til 
Moholt barnehage.  

HMS i seg selv er rettet mot flere av bærekraftsmålene direkte og det er også leveransen av produkter og 
tjenester som studentsamskipnad. Sit tilbyr tjenester rettet mot å utjevne økonomisk og sosial ulikhet mellom 
studenter, tilrettelegger for god helse, gode studiehverdager og god utdanning.  

 
  

«Bærekraftig og helsefremmende utvikling søker å skape mer enn det skader» 
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HMS-forum hos Sit Bolig evaluerer året  
På Sit Bolig har hovedfokuset gjennom året vært på å følge smittevernlov/forskrifter og smittevernråd. Det har 
gitt oss en del erfaring med risikovurdering som kan brukes på andre områder. Alle ansatte har vært inkludert 
i smittevernarbeidet og bidratt til gode løsninger gjennom lite nærkontakter (arbeid i kohorter og 
hjemmekontor). De ansatte har vist stor omstillingsevne og ansvarlighet i den utfordrende situasjonen vi har 
vært og er i. Til tross for alle utfordringene og endringene dette har medført, har studentene sagt seg svært 
fornøyde med oss gjennom en veldig god kundetilfredshetsmåling – fra 71 poeng i 2019 til 78 poeng i 2020.   
  
Sykefraværet har gått ned fra 2019 (8,8%) til 8,1% i 2020. Det er gjennomført helseundersøkelser og 
yrkesvaksinering av drift- og renholdspersonell.  
  
I 2020 har HMS-opplæring vært begrenset grunnet koronasituasjonen, men vi har som tydelig mål å få 
gjennomført grunnopplæring for alle som er aktuelle i 2021. Forbedringssystemet er tatt i bruk, men ikke i den 
grad vi ønsker. Dette arbeidet vil bli videreført i 2021.  
   
Arbeidet med Grønt kort er igangsatt og skal videreføres i 2021. Arbeidet med anskaffelse av et digitalt 
stoffkartotek er ikke avsluttet og videreføres/fullføres i 2021.  
  
I forbindelse med oppfølging av resultater fra medarbeiderundersøkelsen (MTI) er det gjennomført 
tilbakemeldingsmøter med alle ansatte og igangsatt arbeidsmiljøkartlegging med bistand 
fra bedriftshelsetjenesten AktiMed. Det uttrykkes tilfredshet med hvordan oppfølgingen av årets MTI blir 
håndtert. Hovedfokus for 2021 ligger på å videreføre MTI-arbeidet og kulturbygging samt ivaretakelse av 
ansatte i koronasituasjonen – arbeid i kohorter, hjemmekontor, smittevernarbeid, informasjon og sosiale 
treffpunkt.  
 
Måltall 2021: Sykefravær < 6 % og MTI 81 på årsrapporten 
 
  
HMS-forum hos Sit Velferd evaluerer året  
Sit Velferd har endret strukturen på HMS-forumet sitt slik at alle ledere og verneombud (VO) deltar. Dette for 
å bedre muligheten til et tett og godt samarbeid mellom leder og VO. Erfaringen fra dette har vært bare 
positiv. Vi har hatt gode erfaringer med å ha flere HMS-forum for i fellesskap å ivareta arbeidsmiljøet på tvers 
i enheten. Vi deltok også i aktiviteter på tvers i Sit som f.eks. Task force og mener at Sit har jobbet godt 
sammen for å løse årets utfordringer.   
  
Koronapandemien medførte en brå nedstenging av virksomhetene og en forventning om å tilby tjenestene i 
en annen form. Tilbudene i Sit Velferd ble endret kontinuerlig i tråd med statlige, kommunale og interne 
føringer, selv om det noen ganger kunne være usikkerhet om hva som gjaldt. I barnehagene fulgte vi «Veileder 
for smittevern i barnehager» med en trafikklysmodell for ulike nivå. På avdelingene Psykososial og 
Råd var «Smittevernveileder for helsevirksomheter med en-til-en kontakt» gjeldende. Sit sin Korona-temaside i 
Medarbeiderhåndboken ble også en viktig støtte, den samlet informasjon om hva som gjaldt særskilt i Sit. Det 
har vært stor endringsvilje og ønske om å greie utfordringene som pandemien har gitt oss, og vi er stolte av at 
vi er så omstillingsdyktige som vi er. Teams og Workplace er plattformer som har blitt aktivt tatt i bruk internt 
i organisasjonen. Den digitale kompetansen har økt betraktelig i perioden gjennom arbeidet med å endre det 
fysiske tilbud til digitale tilbud.   
  
Pandemien har utvilsomt påvirket arbeidsmiljøet, og arbeidshverdagen mistet den vante forutsigbarheten. Alle 
medarbeiderne viste stort engasjement når det gjelder å yte det beste for studentene, selv om planlegging og 
organisering av arbeidet og ledelse måtte gjøres på en annen måte. Det ble samarbeidet godt om ulike 
fremtidige scenarier, generelt om forberedelse av arbeidshverdagen og ikke minst om utvikling av nye digitale 
løsninger. Vi kjenner på stolthet av å ha etablert nye tilbud og tjenester i pandemien og ha vært en viktig 
bidragsyter i etableringen av Studentsenter 1.0.   
  
Samtidig ser vi nå at det i akuttfasen gikk lett for medarbeiderne å sette alle kluter til, mens opplevelsen av 
tretthet utover høsten ble mer fremtredende da det er krevende å stå i en annerledes hverdag over tid.  
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Sit Velferd sin MTI er fortsatt på et høyt nivå i forhold til at vi er i en pandemi. Ikke uventet er det dog nedgang 
på flere områder og forskjeller mellom avdelingene, så det er viktig å se på bakgrunnen for 
dette. Sykefraværet har gått ned fra 7,5% i 2019 til 6,8% i 2020, inkludert barnehagene. Vi vil fortsatt ha stort 
søkelys på arbeidsmiljø i 2021.   
  
Enheten har ansatt 3 nye ledere i 2020, 2 har startet og 1 starter februar 2021. Vi ser frem til å jobbe videre 
med å styrke ledelsen og utvikle Sit Velferd i 2021 gjennom det igangsatte strategiarbeidet.   
 
Måltall 2021: Sykefravær 6,8 % og MTI 85 på årsrapporten 
  
HMS-forum hos Sit Campustjenester evaluerer året  
For Sit Campustjenester har året vært preget av store organisatoriske endringer og mye læring. Fra mars til 
studiestart i august var Sit Kafe nødt til å permittere alle ansatte unntatt ledelsen og noen få 
nøkkelpersoner grunnet den brå nedstengingen av virksomheten. Alle kantineledere fulgte opp sine ansatte i 
permitteringsperioden via telefonsamtaler, SMS og lignende. Før studiestart i august ble det i Sit Kafe 
gjennomført en ukelang innfasing av ledere og ansatte i samarbeid med HR, 
bedriftshelsetjenesten, Mind og verneombud. Oppmerksomheten lå på kompetanseheving 
innen smittevern og bearbeiding av opplevelser knyttet til permitteringen.  
 
I tredje kvartal måtte vi igangsette en prosess for bemanningstilpasning for å møte konsekvensene av mye 
lavere omsetningen (medio september hadde Sit Kafe 65 % av budsjettert omsetning). Det ble gjennomført 
allmøter med ledere og medarbeidere og drøftingsmøter med tillitsvalgte i NTL. Oppsigelser av flere ansatte 
ble bestemt gjennomført.  
 Sit Idrett fikk ny leder 1. mai, men før den planlagte omstruktureringen i løpet av høsten var gjennomført, 
endret betingelser seg over natta som følge av pandemien. Fra mars til medio juni ble fem personer delvis 
permittert grunnet nedstenging. Vi ble nødt til å tilpasse oss en ny hverdag og er i dag stolt over å ha bidratt til 
høyere standarder i bransjen enn minimumskravene mht. tilpassing av drift og smittevern. For eksempel er 
innføring av digital booking på egentrening og reduksjon av samtidige plasser i lokalene noe som har bidratt til 
at vi har kunnet tilby tjenestene våre til mange studenter og gitt dem gode og trygge rammer for treningen. 
Booking på denne måten er fremtidsrettet og noe andre aktører har tatt – eller vil ta – etter nå. Videre har vi 
trolig, som en stor og solid aktør med høy kompetanse, mange besøk og godt datagrunnlag, bidratt til at 
myndighetene prioriterer å holde åpent for trening og folkehelse i tider som dette. Vi har også utviklet 
nye digitale treningstilbud, som online digitale gruppetimer og digitale løpetimer i en vanskelig periode, og økt 
vår kundetilfredshet i et år preget av kriser. Det kan vi være stolte av. Å bruke kriser til å forbedre oss og 
utvikle bedre tjenester er noe vi gjerne tar med oss videre.  
  
Sit Campustjenester fikk gode resultater på årets medarbeiderundersøkelse hvor 77 % av de ansatte valgte å 
besvare. Årets KTI ga også et meget godt resultat, og vi ser at ledertrening gjennom flere år har gitt resultater. 
Ledere og ansatte har deltatt på Sits strategiprosess, og det er gjennomført samlinger for lederutvikling. Det 
var god deltakelse på den Lille Sit-dagen fra avdelingslederne. Ledergruppen har i løpet av året tatt i 
bruk Workplace for å kunne informere våre medarbeidere bedre. Løpende under året er de forskjellige 
byggeprosjektene tatt inn og orientert om i HMS-forum. Kantinen på Realfag (Element) er tilnærmet ombygd, 
det er gjennomført ombygging på Cafe-sito realfag som et HMS-tiltak, og Sit Kafe Øya er ombygd og åpnet i 
slutten av august.   
  
Det er gjennomført flere risikovurderinger ved samtlige avdelinger og utarbeidet tiltaksplaner i 
etterkant. Arbeid med «business review» har resultert i tiltak og oppfølgingspunkter. Vi har 
videre gjennomført ukentlige operasjonelle beredskapsmøter i etterkant av Sits sentrale 
beredskapsmøter. Vernerunder er utført, og HMS-håndboken er tilgjengelig for alle ansatte på egen PC. 
Avvikssystemet har ikke vært brukt i tilstrekkelig grad, og her bør vi se på hva som kan gjøres for å øke 
avviksrapporteringen.  
  
Viktige tema for 2021  

• Sykefraværsoppfølging   
• Grønt Kort  
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• Ledertrening og oppfølging av ledelse   
• Oppfølging av permitterte ansatte. Varighet og fremtidig omfang av den pågående 

permitteringen vet vi ikke i dag, og behovet for oppfølging fra øverste ledelse og nærmeste 
leder vil være økende jo lengre de er permitterte.   

• Flere nye prosjekter i Sit Kafe: Trust Meal, ny betalingsløsning, Stilken samt nye prosjekter 
på Helgasetr og Sundebygget. I de to sistnevnte prosjektene er hovedverneombud med i 
flere prosjektgrupper. For de tre førstnevnte prosjektene kan arbeidsdagene og 
arbeidsoppgavene bli nye, og godt samarbeid med medarbeiderne og verneombud vil være 
viktig for å lykkes.  

• Alle prosjekter i Sit Campustjenester skal det rapporteres på i hvert HMS-forum.  
  
Måltall for 2021: Sykefravær (Kafe < 8 % Idrett < 2 %) og MTI (Kafe 87 poeng Idrett 81 poeng) 

 
HMS-forum hos Sit Fellestjenester evaluerer året  
Året har for Fellestjenester vært preget av større omstillinger med flere nye ledere og medarbeidere, og 
kronapandemien, begge deler som generelt har medført endringer i våre arbeidsforhold.   
Det har vært en økt læring rundt hvordan vi kan fungere tilfredsstillende «digitalt». Hjemmekontor og hyppige 
møter har preget hele 2020. Tilrettelegging for gode arbeidsformer og utstyr har vært viktig.   
Flere aktiviteter/prosjekter har vært vanskeligere å gjennomføre på grunn av pandemien, og i starten var det 
mye å gjøre knyttet til å få resten av organisasjonen til å fungere «digitalt». Dette har medført en noe forhøyet 
arbeidsbelastning på IT-medarbeiderne.  
Strategi og kommunikasjonsavdelingen var nyopprettet i 2020. Avdelingen har brukt tid på å bli kjent med 
hverandre, samt avklart de ulike ansvarsområdene. Det har til tider vært utfordringer med dette sett i lys av 
den situasjonen vi har vært i med pågående smitte, sentrale og lokale påbud og anbefalinger, hjemmekontor 
og sosial distanse.  
Økonomi går fra å være en regnskapsavdeling til å være en avdeling for økonomi og virksomhetsstyring, og 
dette har betydd å jobbe med fordeling av oppgaver, veiledning og opplæring. Dette ser vi igjen i MTI-
undersøkelsen som blir viktig å følge opp. Organisering blir også viktig i 2021.   
HR har hatt økt oppdragsmengde i forbindelse med pandemien og samtidig redusert antall ansatte. Økt 
arbeidsbelastning har vært en konsekvens, men avdelingen har hatt god faglig og sosial støtte mellom 
hverandre.   
Viktige tema for 2021  

• Hvordan lykkes med hjemmekontor og tiltak som kan ivareta det sosiale og behov for informasjon og 
kommunikasjon på avdelingene våre.  

• Dagens lokaler for Fellestjenester må bedre tilpasses behovene, og også sees i lys av 
campusutviklingen. Arbeidsform og arbeidsutstyr i fremtidens arbeidsliv blir viktige stikkord.  

• Rolleklarhet, håndtering oppdragsmengde og prioritering av leveranser er noe Fellestjenestene må 
sammen må jobbe med i 2021.   

• Kompetanse og læring blir viktig for å ivareta ulike individuelle behov i fellestjenester knyttet til 
oppdrag, men også knyttet til nye systemer. Fellestjenester har også mange leveranser knyttet til 
HMS og læring som skal ivaretas både for virksomhetsområdet og Sit som helhet.   

• Kultur, merkevare er et arbeid vi jobber videre med i 2021 og som vil påvirke arbeidsmiljøet i Sit 
fremover.  

• Jobbe med HMS-systemet og felles innsats for videreutvikling av forbedringssystemet blir viktig, så vel 
som å jobbe med å knytte sammen ledelsessystemene i Sit og deres innvirkning på 
virksomhetsstyringen.   

 
Mål MTI 2021: 85 poeng  
Mål Sykefravær 2021: lavere enn 4%  
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Satsningsområder for 2021-2025 
I lys av årsrapportens nøkkeltall og enhetenes evalueringer vurderer AMU at det er fortsatt viktig å satse på 
forbedring og arbeid med våre ledelsessystemer. Endring og utvikling er noe vi må lykkes stadig bedre med på 
mange områder fremover, og ivaretakelse av inkludering og mangfold blir viktig fokus for å sikre ulik 
kompetanse og perspektiv, og samtidig hindre rekruttering til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. 3 av 4 
viktige satsningsområder kan beholdes slik de står. Det nye satsningsområdet blir knyttet mot fremtidens 
arbeidsliv og læring: 

 

Forbedring og avvik 
I 2021 skal vi jobbe videre med kontinuerlig forbedringstankegang i Sit. Forbedringsystemet skal bli bedre 
tilpasset våre behov, bedre kjent og i større grad bidra til læring og utvikling. På denne måten skal 
organisasjonen få økt forståelse for mulighetene som ligger i forbedringssystemet vårt.  

 

HMS og ledelse i endringsprosesser 
I 2021 skal Sit jobbe videre med sine strategiske satsningsområder, og i tillegg til dette vil det være mange 
endrede rammebetingelser, trusler så vel som muligheter med den pågående koronapandemien som gjør at 
ledere må jobbe fortløpende med å lykkes med stadig endringsarbeid. Den gode erfaringen vi har hatt i 2020 
med å sikre medvirkning, jobbe med scenario og risiko knyttet til ulike fremtidsbilder vil styrke evnen vår til å 
tilpasse oss behovene internt så vel som eksternt. Gjennom å jobbe med kompetanseheving kan vi få enda 
bedre forutsetninger for å gjennomføre gode endringsprosesser i året som kommer.  

 

Inkludering og mangfold 
Sykefraværet har ligget stabilt på rundt 8 % de siste 3 årene. Dette er høyere enn det nasjonale 
gjennomsnittet, og når man ser på underliggende faktorer er bildet noe mer nyansert. I 2021 ønsker vi å jobbe 
enda tettere opp mot både målene og virkemidlene i IA-avtalen. Vi ønsker å legge vekt på faktorer som vi vet 
er med på å skape et mangfoldig arbeidsliv med helse og trivsel i sentrum.  Sit skal være et sted hvor 
medarbeidere opplever arbeidsglede og ønsker å utvikle seg.  Det er også viktig å jobbe systematisk med 
sykefravær slik at medarbeidere kan returnere til arbeidslivet, så vel som å forebygge helseplager og hindre 
frafall fra arbeidslivet. 

 

Morgendagens arbeidsliv 
Hva skjer med arbeidslivet etter koronapandemien? Hvordan står vi støtt i møte med det ukjente, og hvordan 
vil mer varige endringer påvirke oss som virksomhet? Hvilke arbeidsformer og kompetanse trenger vi for å 
lykkes i 2021 og i møte med strategien til Sit? Vi ønsker å bygge videre på erfaringene vi har gjort oss i året som 
er gått knyttet til beredskap og risikostyring, digitalisering, og hjemmekontor, etablering av trygge og gode 
tjenester og arbeidshverdager som er tilpasset endrede behov. Arbeidet med innovasjon og læring vil være 
viktige temaer i forlengelsen av dette. Grunnleggende HMS kompetanse må legges til rette for i tråd med krav. 
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AMUs uttalelse om HMS-arbeidet 2020  
 

Koronapandemien har utfordret vår robusthet og fleksibilitet i Sit. AMU opplever at Sit har et HMS-system som 
er sterkt nok til å håndtere store, sammensatte og langvarige hendelser som kan oppstå, og som samtidig er 
fleksibelt nok til å innrette innsatsen dit behovet er. Kartlegginger av organisasjonen og beredskapsledelsen 
forteller om bekymring knyttet til koronasituasjonen som oppstod, og samtidig har det blitt rapportert om et 
svært sterkt samhold, og at situasjonen i det store og hele har vært håndtert godt.   

Løpende arbeid med scenario, risikostyring og beredskap har vært viktig for å beskytte menneskene, 
samfunnet og virksomheten berørt av koronapandemien i 2020. Verneombud har også hatt en rolle i 
beredskapsarbeidet for å sikre medvirkning og ivareta ulike perspektiv knyttet til arbeidsmiljø, og dette har vi 
høstet gode erfaringer fra.  

Samarbeidet om HMS-arbeidet oppleves som godt både internt og i møte med våre samarbeidspartnere.  
AMU ser at medarbeidere, ledere og vernetjenesten har jobbet systematisk, sammen og intenst både med å 
forutse og veve arbeidsmiljøaspekter i alt de har gjort for å lykkes med sine leveranser. Onboarding av 
medarbeidere i Campustjenester etter permitteringen i vår, planlegging av oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen i Bolig, etablering av nye digitale tjenester for studenter hos Idrett og Velferd, og 
hvordan Fellestjenester har jobbet for å øke den digitale kompetansen i Sit er eksempler på dette. Både et 
MTI-resultat på 82 og et KTI-resultat på 75 kan indikere at vi har lyktes. 

Årets MTI-undersøkelsen ble tilpasset situasjonen vi stod i, og AMU synes det er fint å så se en såpass høy MTI, 
og en oppgang i opplevelsen av mestring til tross for et krevende år. Viktige tema for 2021 overordnet er: 
fremtidstro, tilhørighet, sosialt klima, balansen mellom krav, ressurser og støtte i arbeidsmiljøet. Det ble på 
slutten av året lagt til rette for både E-læring og planlagt et webinar for både verneombud og ledere for å 
skape trygge og gode prosesser som engasjerer, og som gir rom og retning for utvikling av arbeidsmiljø.  

2020 kjennetegnes på mange måter av en «ny» dimensjon på læring; de mangfoldige ikke-planlagte og ikke-
formelle læringspunktene. I 2021 er dette et tema vi vil jobbe videre med, i tillegg til mer strukturert læring 
gjennom læringsløp for onboarding, tematisk e-læring i XtraMile, for å ikke snakke om å legge til rette for den 
lovpålagte HMS-opplæringen.  

AMU er stolt over arbeidet som er lagt ned for å legge til rette for arbeidsglede, læring, helse og trivsel, og 
samtidig ønsker vi å jobbe med å fortsette å redusere sykefravær og skader. Dette skal vi gjøre gjennom å 
jobbe enda sterkere med å styrke helse og nærvær, tilrettelegge for forebyggende og systematisk HMS-arbeid 
hvor kontinuerlig forbedringsarbeid er godt etablert i hverdagen i Sit. 

I morgendagens arbeidsliv er koronapandemien bare en av mange bølger som vil treffe Sit i de kommende år.  
Markedsorienterte og bærekraftige tjenester er en stor ambisjon som vil løfte både HMS-arbeidet og Sit som 
organisasjon. Alle store ambisjoner krever en god dose omsorg for fellesskapet, evne til å se muligheter, vilje til 
å ta modige grep og stadig korrigere kursen. 

 

HMS-årsrapport for 2020 er vedtatt av AMU den 22.01.2021 
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