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Bakgrunn for saken 
I Sits strategi er satsing på bærekraft og miljø et mål. Denne saken handler om hvordan vi skal 
arbeide for å nå det strategiske målet.  
 
Hva blir styret bedt om å ta stilling til? 
Styret blir bedt om å diskutere forslag om hvilke satsingsområder Sit skal konsentrere seg om 
i bærekraftsarbeidet, og hvor sterkt vi skal satse på de ulike områdene og gi innspill til det 
videre arbeidet med bærekraft. 
 
Fra Sits strategi 
Bærekraft og miljø er i hovedsak beskrevet i punkt 4.3 i strategien: 
4.3 Bærekraft/ Miljø  
Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for å definere vårt samfunnsansvar innenfor bærekraft 
og miljø. I tillegg tar vi bevisste miljøvennlige valg i alt vi gjør, og har som mål å redusere 
vårt klimafotavtrykk mest mulig. Vi skal gjøre kost/nytte betraktninger for å finne gode, 
bærekraftige alternativer.  
Bærekraft blir viktig for alt vi gjør knyttet til vår virksomhet. Både hvordan vi utvikler 
produkter og tjenester, men også hvordan Sit sin interne drift kan bidra til å nå 
bærekraftsmålene ………. 
 
FNs bærekraftsbegrep og Sits tilnærming til dette 
FN har 17 bærekraftsmål som skal bidra til en global bærekraftig utvikling frem mot 2030. 
Målene kan samles i 3 områder: 

• Miljø 
• Økonomi 
• Sosial utvikling 

 
Et hovedspørsmål er hvordan Sit kan bidra best til at målene nås, med vår aktivitet og egenart. 
Og hvordan vår ressursbruk for å nå målene skal gi mest mulig positiv effekt. Vi må altså 
klargjøre hvilke bærekraftsmål Sit skal konsentrere sin innsats om, og hvordan vi skal arbeide 
med dem. 
 
Bærekraftsarbeidet så langt 
Med det samfunnsoppdraget Sit har, bidrar mye av vårt arbeid til et mer bærekraftig samfunn. 
For flere av våre mål samsvarer med bærekraftsmålene. I Norge er det særlig lagt vekt på 
miljømålene i bærekraftsarbeidet. I Sit har vi før 2019, ikke hatt en strategisk tilnærming til 
disse målene, men det gjennomføres likevel mye godt miljøarbeid rundt om i virksomheten. 
Bolig har for eksempel lagt sterk vekt på å redusere miljøutfordringene ved bygging av nye 
studentboliger, og Sit Kafe har utviklet forretningsetiske retningslinjer med miljøtiltak for sin 
virksomhet. 
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Bærekraftsarbeid med utgangspunkt i vår strategiske målsetting 
Vi har nå tatt tak i den strategiske målsettingen om å bidra til bærekraft og miljø ved å 
gjennomføre en vesentlighetsanalyse. Dette er en kartlegging av hvilke muligheter og risikoer 
Sit står overfor på bærekraftsområdet. Målet er å identifisere de mest kritiske 
bærekraftsområdene, både for oss og våre interessenter, og samtidig finne relevante 
indikatorer for bærekraftsarbeidet som skal følges opp. Vi har hatt bistand av Asplan Viak i 
dette arbeidet. De har både gjennomført kildesøk hos våre interessenter og workshops med 
ledelse og ansatte i Sit, samt studentrepresentanter. Disse innspillene, samt Asplan Viaks egne 
faglige vurderinger er så lagt til grunn for forslaget til hvordan Sit skal satse på bærekraft 
videre, for å kunne utgjøre en forskjell.  
  
Vesentlighetsanalysen 
I presentasjonen av vesentlighetsanalysen – kalt «Sit i arbeid for en bærekraftig utvikling» 
foreslås det at Sit satser og rapporterer sitt arbeid innen 10 av bærekraftsmålene. Arbeidet 
med rapporten har avdekket at det er store og sammenfallende ambisjoner på Sits vegne på 
bærekraftsområdet – både blant ledelse, ansatte og våre studenter. Lærestedene signaliserer 
også tydelig ambisjoner om å satse på bærekraft. De høye ambisjonene, samt bredden i Sits 
aktivitetsområde gjør at det foreslås å arbeide med disse 10 målene.  
 
I analysen forslås indikatorer som Sit skal rapportere på for å avdekke om vi bidrar til mer 
bærekraft. Halvparten av indikatorene viser til aktiviteter vi allerede gjennomfører, mens vi 
må sette i verk nye aktiviteter for å nå målene i de øvrige indikatorene. Dette forteller at vi må 
løfte oss på en del områder dersom vi skal følge opp ambisjonene som foreslås. 
 
Nå er det delvis overlapp mellom flere av bærekraftsmålene, slik at målene foreslås delt inn i 
5 klynger. Det er ingen form for prioritering mellom målene eller klyngene. De 5 klyngene er: 

1. Mål 3 - god helse - indikatorene går på studentenes og ansattes helse. 
2. Mål 5 - likestilling mellom kjønnene, mål 8 - anstendig arbeid og økonomisk vekst, og 

mål 10 - mindre ulikhet. Disse målene er knyttet til ulike former for likhet. 
3. Mål 11 - bærekraftige byer og samfunn, og mål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon. 

Disse målene peker på hvordan vi kan bidra i vår interne drift. 
4. Mål 7 - ren energi for alle, mål 13 - stopp klimaendringene, og mål 15 - liv på land. 

Dette er miljømålene. Disse kan ha synlige tiltak med stor signaleffekt og 
kommunikasjonsverdi for Sit. 

5. Mål 17 - samarbeid for å nå målene. Vi må samarbeid med andre for å nå målene og 
her foreslås tydelige indikatorer på samarbeidet.  

 
Veien videre 
I tillegg til selve analysen har vi har også fått noen tydelige råd til hvordan vi skal arbeide 
videre med bærekraftsmålene:  
 
Vi bør lage en årlig bærekraftsrapport, der vi rapporterer ved å dele konkrete bærekraftstall, 
figurer, tekst på nettsider, i sosiale media, som del av årsrapport og til mediene. At Sit går i 
front og viser vei mot bærekraft, vil gi ringvirkning i form av ambisjoner, engasjement og 
tiltak hos våre interessenter. Rapportering av data gjør oss også ansvarlige for handlingene 
våre.  
 
2021 bør handle om å rigge seg for å måle og forbedre bærekraft fra neste år. Første steg er å 
sørge for forankring og eierskap i alle ledd av organisasjonen. Ansvar må plasseres hos 
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relevante enheter eller helt ned på personnivå slik at hver av indikatorene følges opp. Det 
anbefales at vi framskaffer tall for hver av indikatorene allerede i år. 
 
Det anbefales videre at vi blir Miljøfyrtårnsertifisert. Denne ordningen gir oss definerte 
miljøkriterier for indre- og ytre miljøaspekter. 
 
Vi blir også anbefalt å levere bærekraftsrapporten til FN hvert år, gjennom FNs Global 
Compact. 258 norske bedrifter og organisasjoner er medlem i UN Global Compact, og viser 
vei mot et mer bærekraftig næringsliv. 
I denne prosessen er det lagt vekt på å løfte fram bærekraftsmål og indikatorer som Sit kan 
påvirke mest mulig direkte. På sikt vil det være naturlig for Sit å også vurdere tiltak for å 
adressere studentforbruk og påvirke leverandører til å gjøre bærekraftige valg. Det er ofte her 
vi finner de største miljøavtrykkene og CO2-utslippene, men dette arbeidet er også langt mer 
omfattende, og er et prosjekt i seg selv. Dette danner et naturlig skille for hva Sit bør gå i gang 
med nå, og hva som ligger lengre fram. 
 
Spørsmål til styret  
 

 
 
FN har 17 bærekraftsmål. I den vedlagte rapporten er det foreslått at Sit skal jobbe med 10 
mål. Er disse 10 målene de riktige for Sit å satse på? Eller er det noen mål som bør ut eller 
legges til? 
Er nivået på satsingen innen disse målene riktig? Eller er vi for lite ambisiøse eller har vi for 
høye ambisjoner innen enkelte av områdene? Nivået på satsingen framkommer gjennom de 
indikatorene som er foreslått. 
 
Saksbehandler: Halvard Danielsen 
 
 



Styret i Sit 
Styresak D 05 / 2021  05. mars 2021 
 

Strategisk tema: Bærekraft i Sit  Side 4 
 

Tilrådning: 
Styret har diskutert Sits satsing på bærekraft og er tilfreds med at Sit løfter dette arbeidet. 
Styret ber om at Sit i løpet av 2021 utvikler bærekraftsrapportering og forutsetter at de innspill 
som kom i styremøtet tas med i dette arbeidet. 
 
 
 
 
Trondheim, 26. februar 2021 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
 
Vedlegg: Presentasjon av vesentlighetsanalyse 
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