
Strategi for Sit 2025 
Oppdatert 25. november 2020 

1. Formål  
Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og at flere ønsker å studere her. 
Vår omsorg skal gi studentene muligheter for vekst og utvikling, og mestring i sin utdanning.  

Sit skal støtte studentfrivilligheten og utvikle attraktive velferdstilbud med varer og tjenester som 
studentene har behov for.  

Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. 
Engasjerte ansatte og tett samarbeid med studenter og læresteder er grunnpilarene i vårt arbeid. 

(sist endret 09.09.2016) 

2. Internanalyse 
Internanalysen peker på de viktigste styrkene og utfordringene vi har identifisert i organisasjonen. 

2.1 Samskipnadsordningen  
Lov om studentsamskipnader gir flere fordeler for Sit som våre konkurrenter ikke har, blant annet 
eksklusivitet på campus, og en stor kostnadsfordel. Sit har fristasjon på deler av virksomheten. Det 
betyr at Sits administrasjon, Sit Kafe, Sit Råd, Psykososial helsetjeneste og deler av Sit Idrett ikke 
betaler husleie. Fristasjonsordningen inkluderer også drift av lokalene.  Fristasjonsordningen er 
fleksibel, og vi har også arealer i dag hvor vi kunne hatt, men ikke har fristasjon Dette gjelder for 
eksempel Sit Boligs administrasjon. 

I tillegg får Sit tilskudd fra KD til bygging av studentboliger, samt et årlig grunntilskudd til drift av 
virksomheten. Vi er fritatt for merverdiavgift på våre velferdstjenester og har også fritak for 
eiendomsavgift i Gjøvik kommune.  

Semesteravgiften som betales inn av studentene til våre læresteder bidrar også til finansieringen av 
flere av våre tjenester.   

Selv om det er mange økonomiske fordeler ved samskipnadsordningen, har vi også kostnader andre 
ikke har. For Sit er det viktig å ha et godt og likeverdig tilbud til alle studenter, det betyr at vi for 
eksempel velger å ha serveringstilbud på campuser der kundegrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å 
oppnå lønnsomhet. I tillegg bruker vi betydelige midler på å støtte opp om studentfrivilligheten.  

2.2 Nærhet til studentene 
Vi er nær studentene ved tilstedeværelse på campus og en styringsmodell der studentene har 
avgjørende makt gjennom flertall i styret. I tillegg har vi har gode tradisjoner med å samarbeide med 
studenter i vårt utviklingsarbeid. Gjennom Sit sin 70-årige historie er vi blitt godt kjent med 
studentene som kunder. Til sammen gir dette gode forutsetninger for å fange opp studentenes 
særlige behov, og kunne tilby relevante tjenester som studentene har behov for.  

Sit har også en god relasjon til studentfrivilligheten. Gjennom ulike former for samarbeid med 
studentenes organisasjoner bidrar vi med penger, samtidig som vi har et felles mål om å gi 
studentene et samlet godt tilbud. Eksempler på dette er samarbeidsavtalen vi har med NTNUI der et 
kombinert Sit Idrett/ NTNUI-medlemskap er billigere enn om du kun melder deg inn i Sit Idrett. Sit 



bidrar dermed vesentlig til drift av idrettslaget og modellen bidrar til at det samlede idrettstilbudet er 
rimelig og godt for studentene. 

Sit har også samarbeidsavtaler med UKA og ISFIT som bidrar til finansieringen av disse to store 
kulturarrangementene, og vi bidrar med økonomisk støtte til annen studentfrivillighet gjennom 
tildeling av sponsormidler. Sit er også en betydelig bidragsyter av kurs og rådgivning til frivilligheten. I 
Ålesund og Gjøvik bidrar Sit i tillegg med drift av studenthusene Banken og Huset.  

Semesteravgiften til Sit forvaltes i samarbeid med Velferdstinget som beslutter hvordan disse 
pengene skal benyttes.  De gode samarbeidsrelasjonene med studentenes frivillige organisasjoner er 
viktig, og deres bidrag til en god fysisk og psykisk helse for studentene er uvurderlig. Vi har altså et 
sammenfallende målbilde her. 

2.3 Relasjon til lærestedene 
Sit har et godt samarbeid med sine læresteder. Samarbeidet er særlig godt mellom Sit og NTNU. Vi 
jobber sammen både på ledernivå og på operativt nivå for å finne gode og praktiske løsninger som 
kan bidra til god studentvelferd.  

Sit har hatt lagt stor vekt på å tilby tjenester tilpasset studentene. Dette har samtidig ført til at vi har 
lagt lite svekt på de øvrige brukerne av våre sine tjenester. Særlig tenker vi da på ansatte ved 
lærestedene. I en tilfredshetsundersøkelse blant ansatte ved NTNU scoret Sit vesentlig lavere på 
tilfredshet med tilbudet på campus enn blant studentene.  

Vi har også mindre samarbeid med våre øvrige læresteder enn vi har med NTNU. Dette har mer med 
størrelse enn noe annet å gjøre, og Sit sin administrasjon har her et forbedringspotensial. 

Koronapandemien har medført store endringer for lærestedene. De har endret studiehverdagen, 
med en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på campus og digital undervisning. Sit må tilpasse sine 
tjenester til den nye hverdagen, og blant annet utforske og utvikle nye tilbud til studentene, både på 
og utenfor campus.  

2.4 Samarbeid i studiebyene  
Sit har et nært samarbeid med flere aktører i studiebyene for å bidra til at byene er et godt sted å 
være for studentene. Slikt samarbeid foregår i alle de tre byene, men gjennom StudyTrondheim-
nettverket har vi kanskje kommet lengst. Study Trondheim er et samarbeid mellom kommune, 
næringsliv, universitet, studentene selv og Sit. Her settes i verk ulike tiltak og aktiviteter som bidrar til 
at studiebyen blir bedre for studentene. Vi samarbeider også med kommunene om helsetilbudet. 

2.5 Ansattes engasjement for Sits formål 
Ansatte i Sit har jevnt over høy medarbeidertilfredshet, og scorer særlig høyt på at de ser jobben som 
meningsfull. Dette forteller om et sterkt engasjement og eierskap til organisasjonen og formålet som 
er særlig viktig når vi driver utviklingsarbeid. 

2.5 Ansattes kompetanse 
Våre medarbeidere har jevnt over god fagkompetanse innen våre operative virksomhetsområder. Vi 
stiller krav til fagbrev i stillinger der dette er naturlig, og dette bidrar til høy faglig kvalitet i flere av 
våre tjenesteområder. Samtidig mangler vi kompetanse på andre områder. Dagens 
samfunnsutvikling med hurtig innovasjon og digitalisering, stiller krav til stadig raskere endringer og 
tilpasninger i vår virksomhet.  Vi har behov for mer kompetanse på strategisk utvikling og 
digitalisering for å kunne møte disse endringene.  
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2.6. Organisasjonskultur 
Virksomheten i Sit er jevnt over preget av et godt arbeidsmiljø. Det er imidlertid grunn til å stille 
spørsmål ved om vår organisasjonskultur i for stor grad er preget av å være en skjermet virksomhet. 
Organisasjonen er ikke vant til store endringer. Samtidig det har vært lite fokus på digitalisering og 
effektivisering. Det har heller ikke vært veldig høy bevissthet om konkurransesituasjonen Sit befinner 
seg i.  

Sit er en ansvarlig arbeidsgiver, og har lagt vekt på gode rammebetingelser for ansatte. Vi har lav 
turnover og legger til rette for at våre ansatte kan stå i arbeid lenge. I flere av de bransjene vi 
opererer i, finnes aktører som ikke opptrer så ansvarlig som oss. Dette kan bety at vi sannsynligvis 
har en kostnadsulempe i forhold til våre konkurrenter. 

Vi skal utvikle en sterk og utviklingsorientert organisasjon. Dette skal vi nå gjennom tydelige 
strategiske mål, målstyrte og utviklingsorienterte ledere og innovasjonskraft blant våre 
medarbeidere. Vi utvikler fremtidsrettede strukturer og gode digitale plattformer og systemer i Sit, 
som skal gi oss robuste løsninger og rammevilkår for studentvelferden. De konsepter vi utvikler og 
tester ut skal sikre en god økonomisk framtid. 

2.7 Solid økonomi 
Sit har en solid økonomi med en egenkapitalgrad på over 30%, god likviditet og positive driftsresultat 
fra de operative virksomhetsområdene der dette er et krav. Vår gode økonomi gir mulighet for å 
kunne drive utvikling. Samtidig må vi være oppmerksomme på at vår solide økonomi ikke skal være 
en «sovepute». Vi må gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for å effektivisere driften og 
holde kostnadene nede. Det er grunn til å spørre om vi har tatt for lite risiko i vår kapitalforvaltning. 

Koronaepidemien har også svekket Sits økonomi.  Men vi har fortsatt en solid økonomi, som gir oss 
mulighet til videreutvikling frem mot 2025. Vi skal tilpasse utviklingen framover til de økonomiske 
utfordringene vi står ovenfor. Den nye normalen, med en hybrid studiehverdag har bidratt til at 
færre er til stede på campus til enhver tid.  Vi må å tilpasse virksomheten vår til redusert 
etterspørselen på noen områder, samtidig som det har oppstått nye behov som vi kan imøtekomme.  

3. Eksternanalyse 
I eksternanalysen har vi sett på trender, drivkrefter og aktører.  Vi har så laget framtidsscenarier 
basert på de mest relevante trendene drivkreftene og aktørene, for å utforske hva slags endringer 
som kan komme, og som vil påvirke vår virksomhet. 

Bruk av scenarier gir oss fleksibilitet til raskt å justere retningen utfra endringer som skjer rundt oss. 
På bakgrunn av scenariene vil vi blant annet kunne utvikle mangfoldige konsepter, både for fysiske og 
digitale tjenester. Disse vil bidra til fleksibilitet ved at vi raskt kan ta dem i bruk når endringer skjer i 
våre omgivelser. 

3.1 Trender, drivkrefter og aktører 
3.1.1 Megatrender: 
Megatrender vi har sett på er hentet fra Instituttet for Fremtidsforskning i København. For mer 
utfyllende forklaring på disse, se vedlegg. 

1. Teknologisk utvikling/ digitalisering 
2. Individualisering 
3. Kunnskapseksplosjon 
4. Globalisering 



5. Demografiske skift 
6. Bærekraft 
7. Mindre vekt på materielle verdier 
8. Økt kompleksitet og tempo i utviklingen 
9. Økt polarisering 
10. Nettverk som samfunnsstruktur  
11. Økt fokus på demokrati 
12. Økt vekt på helse og hygiene 
13. Økonomisk vekst 

3.1.2 Drivkrefter 
I tillegg har vi sett på disse drivkreftene som særlig relevante for oss: 

- Endring i rammebetingelser 
- Konkurranseutsetting av virksomhet som tidligere har hatt monopol 
- Campusutvikling hos NTNU 
- Mer ensomhet og negativ utvikling i studentenes psykiske helse 

 

3.1.3 Aktører: 
De aktørene som er særlig relevante for oss, har vi vurdert til å være følgende 

- Studenter 
o Generasjon Z 
o Studentfrivilligheten 
o Heltids- og deltidsstudenter 

- Lærestedene våre 
o NTNU  
o BI Trondheim 
o Dronning Mauds Minde 
o Norsk fotofagskole 
o Fagskolen innlandet 
o Ålesund kunstfagskole 
o Ansatte ved lærestedene 

- Konkurrenter 
- Kommuner 
- Politikere  

o Lokale 
o Sentrale 

- Helsemyndigheter 
- Andre helseaktører 
- Media 
- Leverandører 

 

3.2 Fire scenarier 
Basert på trendene, aktørene og drivkreftene vi identifiserte som viktigst for oss, har vi laget 
scenarier. Disse scenariene beskriver samfunnet slik det kan bli i 2025, og er en subjektiv fortelling 
om verden fra et perspektiv om hva som vil være best/ verst, og hva vi tror er sannsynlig og 
usannsynlig. Scenariearbeidet har gitt oss et grunnlag for å ta gode strategiske valg. 



Våren 2020 besluttet vi å oppdatere våre scenarier, på bakgrunn av gjennomgang og oppdatering av 
eksternanalysen fra 2019 og den pågående Koronapandemien. Vårt usannsynlig beste scenario 
består, Soria Utopia. De andre tre scenariene har blitt oppdatert med ny innsikt om mulige scenarier 
inn i fremtiden. 

3.2.1 Sannsynlig best – Det innovative og bærekraftige samfunnet 
Norge leder an i den medisinske forskningen og får en sterk posisjon globalt. Fokus er dreid fra 
behandling til forebygging og forbedring. Vi lever lenger og vi er i alle livsfaser opptatt av å leve sunt. 
Gode digitale hjelpemidler hjelper oss med trening og kosthold.  
 
Solidariteten står sterkt, både nasjonalt og globalt. Tillitssamfunnet vokser frem med økt 
internasjonalt samarbeid og det etableres en global modell for utviklingsarbeid i 2021.  
 
Det legges mer vekt på klima- og bærekraftproblemene. Myndighetene legger til rette for nye 
innovasjoner som skal bidra til å løse klimakrisen, ikke bare i Norge, men også globalt. Samfunnet har 
tatt et kvantesprang inn i det grønne skiftet. 
 
Oppdaterte og fornyede lovverk hjelper til med å rive ned gamle strukturer som ikke lenger passer i 
vår moderne samfunnsøkonomi. Innovasjon og disrupsjon bringer frem nye aktører som skaper nye 
arbeidsplasser. Vi beveger oss ut av en bølgedal og det er ny giv og fremtidstro i samfunnet.     

Kapitalismen svekkes. Vårt verdigrunnlag har endret seg. Vi tar mer vare på familie og venner og de 
gode opplevelsene. Endringen i arbeidsmønsteret har påvirket samfunnet positivt. Begrepet 
familietid har fått en ny dimensjon og tidsklemmen er vesentlig redusert. Det er harmoni i hjemmet 
og mer mental robusthet hos barn og unge. 
 
Campuslivet bidrar med innovative og bærekraftige miljøer, der studenter, læresteder og næringsliv i 
fellesskap skaper samfunnsøkonomisk utvikling. De bedrifter som har lykkes godt har klart å skape 
nye kombinasjoner av teknologi og «human touch».  
 
Den tradisjonelle utdanningsmodellen er endret. Det er etablert nye kombinasjoner av undervisning 
og praktisk trening. Universitetene samarbeider i større grad om fagkombinasjoner, og 
digitaliseringen har gjort dette mulig. Innovasjonsdistrikter er etablert og campusutviklingen har 
stimulert til at dette er blitt mulig. Campus er et naturlig bydelssentrum, med mange gode 
knutepunkter og møtearenaer.  

Studentfrivilligheten blomster mer enn noen gang. Studentene har en sterkere stemme i det politiske 
miljøet og engasjerer seg i utviklingen av samfunnet, lokalt og nasjonalt. Lærestedene har etablert 
egne fag og stillinger for å forsterke studentfrivilligheten, og studentene får studiepoeng for å ta 
disse fagene. Det er etablert samarbeid mellom kommune, næringsliv og andre frivillige aktører for å 
fremme studentfrivilligheten.  

3.2.2 Sannsynlig verst - Det digitale samfunnet 
Nedgangstider og global økonomisk krise har ført til at samfunnet oppleves mer utrygt og usikkert. 
Klasseskillet har blitt større og vi ser mindre sosial mobilitet. Vi har havnet i et overvåkingssamfunn 
på grunn av den økte mistilliten, i tillegg til økt bruk av IoT og big data.  
 
Kompetansebehovet innenfor helse og samfunnskritiske funksjoner har økt radikalt. Nettbasert 
utdanning har blitt den foretrukne formen for undervisning. Studentene har dermed tilgang på alle 
verdens universiteter og utdanninger. Rammevilkårene for utdanning i Norge har vært under sterk 



press. Flere av aktørene som tidligere samarbeidet om studentvelferden har falt bort, og færre, 
større private aktører har tatt over. Det norske prinsippet om gratis utdanning gjelder ikke lenger. 
Færre har råd til å studere, og dette påvirker det økende klasseskillet og verdiene i det norske 
samfunnet. 
 
Vi har nådd langt med digitalisering. Vi jobber smartere. Mindre arbeid skjer på kontoret, og vi har 
etablert digitale møter som standard.  
 
Klima har ikke det fokus vi skulle ønske oss. Mange i næringslivet har hatt nok med å kjempe for å 
overleve økonomisk. Helse og hygiene har fått en helt ny vektlegging i samfunnet. Det er 
gjennomført store investeringer i infrastruktur for god hygiene, som skal forhindre smittespredning.  
 
Generasjon Z elsker de digitale mulighetene og bruker disse tilpasset sine individuelle behov. De 
forventer digital tilgang til alt. Et resultat er reduserte sosiale evner og nedbygging av 
tillitssamfunnet. 
 

3.2.3 Usannsynlig best – Soria Utopia 
Soria Utopia er et tillitssamfunn. Tillit til medmennesker, og tillit til myndigheter og 
samfunnsinstitusjonene. Tillit er merverdi for verdiskaping i samfunnet så vel som for en bedrift og 
fundamentet for et velfungerende samfunn og organisasjon.  
 
I Soria Utopia er frivillighetsarbeid naturlig, og det er et vell av frivillige aktiviteter som studentene 
kan ta del i, der de kan oppleve mestring, vekst og tilhørighet.  
 
I Soria Utopia er studentene aktive, kompetente og lykkelige. Det finnes ikke ensomhet. Studentene 
passer på hverandre, tar vare på hverandre og inviterer alle inn i sine nettverk.  
 

3.2.4 Usannsynlig verst – Det kontrollerende samfunnet 
Den politiske uroen i verden er massiv og vanskelig å stoppe. «Fake news» gjør at vi blir usikre på hva 
som er sant. 

Den norske velferdsmodellen brytes ned. Individualismen og proteksjonismen styrer oss, og 
solidariteten er borte.  

De norske lærestedene har slitt og mange er nedlagt. Læresteder er ikke lenger knyttet til 
organisasjoner som ivaretar studentvelferd. Ingen snakker lenger om studentvelferd. Det globale 
forskningssamarbeidet er rasert.  Innovasjoner og investeringer uteblir da utdannings- og 
forskningsmiljøene er svekket.  

Arbeidet med klima- og bærekraftproblemene har stoppet opp, og klima- og miljøproblemene øker.  



4. Strategisk retning 
Basert på intern og ekstern analyse, peker vi i dette kapitlet på hvilken strategisk retning vi ønsker å 
utvikle Sit i, og valg knyttet til den ønskede retningen. Vårt viktigste strategiske valg er å være 
proaktive og robuste for å møte mulig framtidsutvikling. 

 

(Illustrasjonen viser en oppsummering av workshop i Sit april 2019 med tema strategiske valg) 

4.1 Markedsorientering 
Sit ønsker å være en markedsorientert aktør. Dette betyr at vi skal være opptatt av hva studentene 
og andre kundegrupper har behov for, hva de er opptatt av, hva våre konkurrenter tilbyr, og hvordan 
vi kan gi kundene merverdi. Det viktigste ved å være markedsorientert er å sette markedet i sentrum 
og la det danne grunnlag for utviklingen i virksomheten. 

4.1.1 Tjenestetilbud 
Sits tjenestetilbud skal styrke studentvelferden. Dette skal skje både ved at vi tilbyr tjenester direkte 
til studentene, ved samarbeid med andre og gjennom å utvikle kommersielle tjenester.  

Studentene er Sit sin primære målgruppe. Sit skal tilby grunnleggende studentvelferdstjenester som   
skal være tilpasset studentenes særlige behov, og bidra til et inkluderende studentliv.  
 
Sit tilbyr følgende grunnleggende tjenester til studenter: kafe, bolig, barnehage og trening. Disse 
finansieres ved egenbetaling fra studentene. 

I tillegg tilbyr vi tjenester som er subsidiert av semesteravgift, tilskudd fra andre og overskudd fra 
kommersielle tjenester: Psykososiale helsetjenester, rådgivning og støtte til studentfrivillighet. 

Sit sin sekundære målgruppe er ansatte ved lærestedene og andre eksterne.  



4.1.2 Utvikling av tjenestetilbudet 
Sit ønsker å både utvikle nye tjenester, og videreutvikle dagens tjenestetilbud. Dette kan være 
medlemsfordeler, portalløsninger der studentene enkelt finner tilbud på tjenester man trenger, 
tjenester levert av underleverandører eller andre tjenester. Dette vil vi arbeide videre med gjennom 
konseptualisering og business-caser. 

4.1.3 Kommersialisering 
Sit kan utvikle kommersielle tjenester basert på våre fortrinn. Disse kan enten være tilleggstjenester 
til dagens tjenester for studenter, eller tjenester som tilbys andre målgrupper. Dersom vi skal tilby 
tjenester til andre målgrupper, skal disse baseres på eksisterende ressurser eller styrker som finnes i 
organisasjonen. De kommersielle tjenestene til Sit skal finansiere en vekst i de studentrelaterte 
tjenestene.  

4.1.4 Helhetlig studentfokus 
Studentene skal oppleve oss som en student-nær virksomhet. Det betyr at vi skal lytte til studentene, 
og sette deres behov i sentrum for vår tjenesteutvikling. Sit skal tilby velferdstjenester som dekker 
basisbehovet til de fleste studenter. Tjenestene skal ha god kvalitet til lavest mulig pris. Vi skal se 
etter merverdi ved å koble tjenester sammen, og arbeide for et inkluderende studentliv innen alle 
våre tjenesteområder. Det betyr at alle våre ansatte skal ha nok kompetanse til å vite hvordan vi kan 
bistå studenter videre hvis de trenger hjelp.  
 
Våre tjenester skal ha god tilgjengelighet, og vi skal bruke digitale plattformer for å tilpasse 
tjenestene våre til den ulike students individuelle behov. Våre tjenester skal være enkle å bruke. 
 

4.1.5 Samarbeid med andre  
Vi vil bidra til å gi studentene et best mulig tilbud. Derfor vil vi vurdere hvordan vi kan få et best mulig 
utfyllende tilbud til studentene ved å samarbeide med andre. Dette blir et viktig prinsipp når vi skal 
utvikle alle tjenestene våre. Enklest er det kanskje å se for seg samarbeid om helsetjenester og 
student-tjenester. Vi kan samarbeide med alle relevante aktører som studentfrivilligheten, 
lærestedene og kommunene.  
 

4.1.6 Markedsorientering i alt vi gjør 
Vår markedsorientering skal gjennomsyre alt vi jobber med. Studentene og våre andre kunder skal 
stå i sentrum både når vi utvikler strategier, og i vår operative drift. 
 

4.2 Levende campuser 
Sit ønsker evende campuser for å øke velferden til studentene og attraktiviteten for studenter, 
ansatte, byenes befolkning og besøkende. For å få til dette ønsker Sit en aktive, urbane og 
inkluderende campuser.  

En aktiv campus vil skapes ved å legge til rette for organisert og uorganisert fysisk aktivitet samtidig 
som kulturell og ideell frivillighet gis rom til å blomstre. En urban campus vil skapes gjennom 
attraktive serveringssteder, et mangfold av tjenester og trygge, sentrale studentboligstrøk. En 
inkluderende campus skaper sosiale møteplasser, tilrettelegger for læring og et godt studentliv, samt 
gir et tilbud til byens øvrige befolkning og studentforeldre.  

For å sikre at studentvelferden fremdeles blir styrket når campuser utvikles med flere tjenesteaktører 
inn, foreslår vi en forretningsmodell der aktører som tilbyr tjenester på campus bidrar med deler av 
overskuddet tilbake til studentvelferden.  Dette er dermed en modell som sikrer fortsatt vekt på 
studentvelferd samtidig som vi ønsker å skape et mangfoldig tjenestetilbud på campus både for 
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studenter, ansatte og besøkende.  At Sit får en rolle i å koordinere dette arbeidet, bidrar til at vi får 
tjenester studentene ønsker, samtidig som vi vil være opptatt av at tjenestetilbudet skal være godt 
for alle som befinner seg på campus. Sit er i dag en tjenestetilbyder, og har gode forutsetninger for å 
drive utviklingen av tjenestetilbudet på campus slik at campus oppleves som levende og attraktivt for 
alle som jobber, studerer og eventuelt bor på campus. 

4.3 Bærekraft/ Miljø 
Sit erkjenner at vi har et samfunnsansvar og vil bidra til bærekraft og godt miljø. Vi tar utgangspunkt i 
FNs bærekraftmål i dette arbeidet.. I tillegg tar vi bevisste miljøvennlige valg i alt vi gjør, og vil 
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 vår interne drift kan bidra til å nå bærekraftmålene. 

4.4 Optimalisert drift 
Sit skal ha en kostnadseffektiv og best mulig drift av sine tjenesteområder. Det betyr at hvert enkelt 
tjenesteområde skal driftes slik at vi får best mulig kvalitet på være tjenester til en lavest mulig 
kostnad. Sit har som sagt en kostnadsfordel gjennom ulike støtteordninger/ fristasjon. Denne 
kostnadsfordelen skal komme studentene til gode gjennom lavere priser, og ikke spises opp av 
ineffektivitet. Dette betyr at Sit må kunne tilby samme kvalitet til en lavere pris enn våre 
konkurrenter, bedre kvalitet eller andre fordeler til studentene. 

4.5 Digitalisering 
Sit vil aktivt ta i bruk ny teknologi og digitalisering for å videreutvikle våre tjenester, bedre 
kundeservicen, utvikle individualisert dialog og utforske nye forretningsmuligheter. Sit vil utvikle 
kompetanse i digitalisering, investere i digitale løsninger og bruke digitalisering for å optimalisere 
driften der dette gir positiv inntjening på sikt. 

  

froydisad
Notat
Her er det to punktum, går ut i fra at det skal være et. 



 

5. Strategiske mål 
Basert på scenariene, våre styrker, og de strategiske valgene skal Sit arbeide for å nå følgende 3 
strategiske mål i 2025.  

 

 

5.1 Mål 1: Markedsorienterte og bærekraftige tjenester 

Sit sikrer god studentvelferd gjennom å 
tilby velferdstjenester tilpasset 
studentenes behov. I tillegg skal vi 
utvikle kommersielle tjenester til 
studenter, ansatte og andre 
målgrupper som skal finansiere bedre 
studentvelferd.  Alle tjenester Sit leverer 
skal være bærekraftige.  
 
Dette betyr at Sit skal sikre studentvelferden 
gjennom å tilby velferdstjenester som studentene etterspør og trenger. Tjenestene Sit skal tilby er 
beskrevet i lov om studentsamskipnader.  Sit skal øke merverdien til studentene ved at: 
- alle tjenestene for studenter skal være tilpasset studentenes særlige behov 
- alle tjenester for studenter bygger opp under et inkluderende studentliv 



 
Sit skal i tillegg tilby kommersielle tjenester både til studenter, ansatte og andre målgrupper. Disse 
tjenestene skal utvikles med utgangspunkt i på Sits konkurransefortrinn, styrker og ressurser.  
 
Alle tjenester Sit leverer skal baseres på bærekraftige og miljøbevisste valg. I tillegg skal tjenestene 
fra Sit ha god tilgjengelighet og være enkle å bruke.  
 
Våre produkter og tjenester skal markedsføres på en slik måte at tilbudet er godt kjent, og at 
samskipnadens formål kommer fram på en tydelig måte der dette er relevant. 
 
Figuren under illustrerer hvordan vi kan kategorisere tjenestetilbudet til Sit og forklarer hva som 
kjennetegner de ulike tjenestene. 
 

 
 

Hvorfor har vi dette målet? 
Tjenestene skal dekke basisbehovet til studentene slik at de har gode liv mens de studerer og best 
mulig forutsetninger for å lykkes med studiene. Ved å tilby tjenester som dekker studentenes 
grunnleggende behov, og samtidig bygge opp under mulighetene til å leve et inkluderende 
studentliv, øker sjansen for at studentene lykkes med sine studier. 

 
Hvordan når vi målet  
Sit deler tjenestetilbudet i 3 hoved-kategorier, basert på følgende forretningsmodell: 

 

 
 



For hvem er dette målet viktig 
Sits primærmålgruppe er studentene ved våre læresteder. Studentene er en stor og sammensatt 
gruppe med ulike behov. Det er heltidsstudenter, deltidsstudenter og tilreisende og hjemmeboende 
studenter. Vi har unge og uerfarne studenter og studenter som er godt etablerte. I tillegg har vi 
studenter med god og dårlig råd. For å kunne tilby relevante tjenester må Sit forstå de ulike 
behovene og tilpasse tjenestetilbudet. 

 
Vår sekundærmålgruppe er ansatte og andre målgrupper som Sit kan tilby tjenester til, basert på 
våre fortrinn. 

 
Hva må til for å lykkes 
 
- En markedsorientert organisasjon 
- Vi må kjenne studentene og våre andre målgrupper godt 
- Gode grunnleggende IT-systemer.  
- Kostnadseffektiv drift 
- Riktig organisering av virksomheten vår 
- En kultur og struktur for å utvikle kommersielle tjenester 
- Riktig kompetanse blant våre medarbeidere 
- Tillitt fra studenter og læresteder 
- Gode samarbeidsrelasjoner med studentfrivillighet, studentdemokrati og vertskommuner 
- Ledere som gir ansvar og myndighet ut i organisasjonen 
- Utviklingsfokus 
 

5.2 Mål 2: Levende campuser gir økt studentvelferd 

 
Sit bidrar til en levende campus for 
å øke velferden til studentene. Sit 
ønsker en aktiv, urban og 
inkluderende campus.  
 

Sit vil bidra til aktive campuser ved å legge 
til rette for organisert og uorganisert fysisk 
aktivitet samtidig som kulturell og ideell 
frivillighet gis rom til å blomstre. En urban 
campus skapes gjennom attraktive serveringssteder, et mangfold av tjenester og trygge, sentrale 
studentboligstrøk. En inkluderende campus skaper sosiale møteplasser, tilrettelegger for læring og 
forebygger ensomhet, samt gi et tilbud til den øvrige befolkningen. Gjennom en rolle som 
campuskoordinator kan Sit bidra til å øke attraktiviteten til området for studenter, ansatte, byens 
befolkning og besøkende.  

Hvorfor har vi dette målet? 
En levende campus som pulserer hele døgnet, bidrar til å styrke studentens velferd og at 
lærestedenes muligheter til å nå sine mål.   

Hvordan når vi målet? 
Sit er en aktiv deltaker i campusutviklingsarbeidet i samarbeid med lærestedene og andre.  



Sit kan utforske en forretningsmodell som en koordinator der vi er lærestedets medspiller og 
garantist for studentvelferd og byliv. Lærestedene vil kunne rendyrke sine kjerneoppgaver, mens Sit 
tar ansvar for studentenes og ansattes behov utenom det faglige, samt tilbud for tilreisende og 
byenes befolkning. Modellen kan utvikles slik at deler av det økonomiske overskuddet fra 
tjenesteaktørene på campus gis tilbake til studentvelferd. Dette vil styrke finansieringen av 
studentvelferden. 

Som koordinator kan Sit sørger for mangfold av tjenester med den nødvendige attraksjonskraften og 
innholdet. Rollen legger til rette for at de viktigste interessentene på campus – studenter og ansatte, 
næringsliv og lokalsamfunn kan møtes for å skape en samlende og urban campus. Sit vil bidra til at 
studentvelferd og frivillighet fåren naturlig plass i campusbildet.  

For hvem er målet viktig? 
Sit ønsker en levende campus for å øke velferden til studentene og attraktiviteten til området for 
studenter, ansatte, byens befolkning og besøkende. Levende campuser er viktige for lærestedene og 
bidrar til et godt studentliv. De bidrar til at flere studenter fullfører sine studier som planlagt og med 
god kvalitet, i tråd med lærestedenes mål.  

Hva må til for å lykkes? 
For å lykkes må vi ha markedet som utgangspunkt og tilby konsepter som dette markedet etterspør.  

Vår organisasjon må kjennetegnes av medarbeidere og ledere som bidrar til utvikling og innovasjon. 
Vi skal ha markedsorienterte ledere som utvikler sine medarbeidere, og medarbeidere som tar 
ansvar og eierskap til de produkter og tjenester som leveres. Vi jobber tett på studentene, kartlegger 
behov, tester og utvikler våre tjenester.   

Sit og lærestedene må samspille og bidra til å utvikle gode lokaler for studentfrivilligheten. Vi må 
samarbeide godt med studentfrivilligheten, studentdemokratiet, vertskommunene og næringslivet.  
Sit skal være en proaktiv samarbeidspartner for lærestedene og bidra til at de når sine mål for 
campus. 

5.3 Mål 3: Rammevilkår for best mulig 
studentvelferd 
 
Sit skal sikre gode rammevilkår for 
studentvelferd ved å være en tydelig og synlig 
samfunnsaktør som samarbeider med andre. 
 

Hvorfor gjør vi dette?  
For å ivareta samfunnsoppgaven som 
studentsamskipnad er det viktig at Sit selvstendig og 
gjennom relevante samarbeidspartnere arbeider for en 
best mulig studentvelferd. Vi er avhengige av å 
samarbeide med de andre samskipnadene for å utvikle våre virksomheter og styrke 
samskipnadsordningen.  



 
Hvordan når vi målet? 
Vi når målet gjennom å ta en posisjon som ledende aktør innen vårt felt, som kompetent og den som 
kjenner studentenes behov best. Dette må vi gjøre alene og i samspill med andre aktører.  

Vi må jobbe systematisk med å nå felles mål og utvikle planer med våre samarbeidspartnere.  
Aktiviteter kan blant annet være: 

1. Å legge til rette for best mulig rammevilkår for studentorganisasjoner 
2. Å samarbeide med studentorganisasjoner slik at vår og deres stemme blir hørt i politiske og 

administrative beslutningsorganer, lokalt og sentralt. 
3. Å samarbeide med lærestedene og andre for å skape best mulig studentvelferd og 

læringsmiljø.   
4. Å samarbeide med studentsamskipnader og andre for å skape gode tjenester som er 

tilgjengelige og enkle å bruke basert på miljøvennlige valg og som samtidig kan gi lavere 
kostnader gjennom at vi er flere som deler på kostnadene. 

5. Å samarbeide med studentsamskipnader og andre for å tilrettelegge for best mulig 
økonomiske rammevilkår. 

6. Å samarbeide med offentlige etater og andre for å sikre best mulig tjenester tilrettelagt for 
studenter.  

7. Å samarbeide med offentlige etater og andre for å tilrettelegge for best mulig rammevilkår.  
8. Å bruke media aktivt for å styrke våre rammebetingelser.  

 

For hvem er dette målet viktig?  
Dette er viktig for studentenes velferd i et langsiktig perspektiv. Samarbeid er viktig for 
studentorganisasjoner, læresteder, offentlige etater, studentsamskipnader, politikere på alle nivåer, 
andre interesseorganisasjoner, næringslivsaktører og enkeltstudenter. 
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