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Bakgrunn 

En av styrets viktigste oppgaver er å legge føringer for den strategiske utviklingen av Sit. De 
siste årene har dette vært gjort gjennom at styret har diskutert Sit sin strategi i styrets 
strategisamling i juni.  

Sit jobber gjennom året med en strategiske spørsmål på flere nivå, og i denne saken ønsker 
administrasjonen tilbakemeldinger fra styret hvordan styret ønsker å involvere seg i 
strategiarbeidet i Sit. 
 

Vurdering 

Vi kan illustrere det strategiske arbeidet i Sit som vist i figuren under: 

 

 
Styret vedtok sist en revidert overordnet strategi – Sit 2025 i sitt styremøte i oktober 2020. 
Strategien ble diskutert i styrets strategisamling i juni, og administrasjonen innarbeidet da 
innspillene i den oppdaterte strategien. Styret vedtok også ny visjon for Sit: «Vi skaper rom 
for meningsfulle studentliv» i februar 2020. 

Administrasjonen i Sit ønsker å intensivere arbeidet med virksomhetsstrategier og bli mer 
systematisk i hvordan vi jobber med disse. Virksomhetsstrategiene skal synliggjøre hvilke 
strategiske veivalg vi kan ta innen et virksomhetsområde basert på overordnet strategi, 
markedsanalyser, rammebetingelser og interne faktorer.   
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Vi jobber også med å legge føringer for arbeid med overordnede tema som for eksempel 
bærekraft, organisasjonsutvikling, digitalisering og merkevareutvikling. Innenfor disse 
temaene vil vi også ta valg som påvirker utviklingen av Sit framover.  

Administrasjonen mener det er viktig å løfte disse veivalgene til styret for diskusjon, slik at 
administrasjonen får viktige innspill. Det er derfor administrasjonens forslag at styret blir 
involvert gjennom året i en strategisk diskusjon knyttet til virksomhetsområder eller 
overordnede tema. 

Administrasjonen ønsker fremdeles å bruke styresamlingen i juni som hovedsamlingen for 
den overordnede strategien. 

Under har vi skissert et strategisk årshjul som illustrerer dette. Tanken er at vi har et strategisk 
tema på omtrent hvert styremøte der vi involverer styret i en diskusjon. Årshjulet er ment som 
et utgangspunkt, og tema kan endres eller flytte tidspunkt for diskusjon basert på behov for 
framdrift og andre forhold.  

 

 
 

Administrasjonen ønsker at styret diskuterer: 

- Hvordan ønsker styret å involvere seg i Sit sitt strategiarbeid? 
- Når ønsker styret å komme inn i diskusjonene i utarbeidelsen av virksomhets-

strategier? 
- Hva er forventninger til strategisamlingen i juni? 

 

Saksbehandler: Audhild Kvam 
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Tilrådning: 
Styret diskuterte hvordan de ønsker å involvere seg i Sit sitt strategiske arbeid. 
Administrasjonen tar innspillene som framkom i styrets diskusjon til etterretning. 
 

 

Trondheim, 26. februar 2021 

 

Audhild Kvam 
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