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Adm. dir. orientering 
 

 
1. Overordnet 

Campussamlingsprosjektet 
Endelig forslag til regulering for idrettshall og studentboliger i delområde 4 og 5 er 
utformet, og vedlagt. Kort oppsummert blir det plass til en idrettshall med to 
håndballflater ved rundkjøringen ved Berg studentby, og i området som strekker seg 
videre sør mot bussdepoet reguleres det for et potensiale på 1000 boliger. I tillegg 
arbeides det med en mulighetsstudie for barnehageplassering.  
 
Videre arbeider Sit for å kartlegge vårt totale tilbud på NTNUs campuser i Trondheim, 
med den hensikt å lage en oversiktlig plan for campustjenester etter samlet campus. 
Servering, trening, velferdstjenester og administrasjonen ses på i dette arbeidet.  
 
DigiSit 
DigiSit prosjektet er nå i implementeringsfasen. Vi har fra 1. januar implementert nytt 
ERP-system på økonomi, og tatt i bruk dette. Så langt fungerer alt som det skal, men 
noen feil oppdages og rettes etter hvert. 
 
Bolig-systemet implementeres i løpet av februar måned. Da får studentene en helt ny 
bolig-portal, og vi i Sit får nye system for boligutleie og forvaltning.  
 
DigiSit avsluttes som prosjekt i løpet av 1. kvartal, og det jobbes nå med å overføre dette 
til linjeorganisasjonen. Den videre it og forretningsutviklingen vil overføres til vår nye 
avdeling for digitalisering og forretningsutvikling. 
 
Pandemi 
Etter en periode med gjenåpning og lettelser, ga Omikron en ny smittebølge fra starten 
av desember 2021. Sit har på nytt satt beredskapsorganisasjon, og vi har jevnlige møter 
på alle beredskapsnivåer i Sit, og med kommuner og universitet.  Vi har gjort en ny 
risikovurdering, og konkludert med at den største risikoen vi ser nå, er at vi ikke klarer 
å opprettholde drift innen våre virksomhetsområder grunnet fravær av ansatte. FHI 
forventer smittetopp i månedsskiftet januar/ februar. Alle enheter har kartlagt kritiske 
oppgaver og laget beredskap for disse ved sykdom. Det er også laget planer for 
nedskalering av drift ved behov på alle områder. Se ellers informasjon om pandemien 
under de enkelte virksomhetsområdene 
 
Oppfølging av MTI- fellestjenestene 
Alle fellestjenestene jobber med forbedringsarbeid etter fjorårets MTI-resultater.  
 
I kommunikasjonsavdelingen jobber man spesielt med optimalisering og organisering av 
ressurser, ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Avdelingen jobber for å bygge et 
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fagmiljø som bidrar sterkt til å utvikle Sit i ønsket retning, samt tydeliggjøre sin rolle 
med innsikt, kompetanse og gjennomføringskraft som gjør Sit bedre i stand til å nå sine 
overordnede mål.  
 
Kultur og verdier i Sit 
Organisasjonsutviklingsprosessen Kultur og verdier i Sit er et strategisk grep og et av 
flere virkemidler på veien mot å nå Sits strategiske mål. Etter Kulturfestivalen har det 
vært jobbet med å detaljere ut skisse og kommunikasjonsplan som inneholder ulike 
aktiviteter for en inkluderende, engasjerende og styrkebasert kulturutviklingsprosess 
for Sit.  
Som et verktøy som skal støtte ledelsen i dette arbeidet gikk det i 14. januar ut en 
kartlegging til alle ansatte med spørsmål om opplevelsen av kulturen i dag og ønsker 
for fremtidig kultur i virksomheten. Den 3. og 4. februar arrangeres samling for alle 
ledere i Sit med fokus på ledernes rolle i prosessen spesielt og som kulturell arkitekt 
generelt, i tillegg til å jobbe med resultatene av kartleggingen.  
 
SHoT 2022 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert 4. år, og 8. 
februar sendes undersøkelsen ut til ca. 200 000 norske studenter i både inn- og utland. 
Undersøkelsen er den største norske undersøkelse om studenters helse og trivsel 
(kanskje også internasjonalt). Det har samfunnsverdi å få innsikt i hvordan studentene 
har det, og se utviklingen innenfor helse, psykisk helse, trivsel, økonomi og flere andre 
temaer fra da vi startet undersøkelsen i 2010. 
 
Hovedundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2021, 2014 og 2018. For å fange opp 
endringer under koronapandemien ble det i 2021 gjennomført en kortere versjon av 
undersøkelsen. Kunnskapsgrunnlaget fra SHoT benyttes både til å utvikle bedre 
studenttilbud og som datagrunnlag for helseforskning.  
Tema for undersøkelsen i 2022: Forhold på studiestedet, studieferdigheter, sosiale 
forhold, boligsituasjon, økonomi, trivsel og livskvalitet, fysisk helse, rusmidler, søvn, 
suicidalitet og selvskading og mobbing. 
Nytt i 2022 er at en også inkluderer studenter over 35 år, samt studenter ved 
fagskolene. 
 
Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra SiO, Sammen og 
Sit. 
 
 

2. Sit Bolig 

Prosjekter 
 
Moholt Alle 
Første byggetrinn Moholt Alle 5-7 og 1-3 blir innflyttingsklart i løpet av våren 2022. 
Geovarme-bygget (Moholt Alle 9) blir også ferdig i løpet av våren.  
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En del uforutsette kostnader påløper, men foreløpig er ikke investeringsrammen truet. 
Kostnadene knyttes til bl.a individuell måling, utskifting av høyspent el-anlegg, og 
prosjekteringsfeil, noe som også medført 10 ukers forsinkelse. Saken vedrørende 
prosjekteringsfeil er varslet rådgivningsfirma og krav vil bli sendt. 
 
Herman Krags veg – tak/vindu 
Prosjektet er ferdig, og resultatet er i henhold til beskrivelse og budsjett. Det ble noe 
ekstra arbeid med sikring av teglstein i fasader som var løse på enkelte bygg. Alle bygg 
er kontrollert og sikret. 
 
Klostergata 56 
Ny reguleringsplan ble vedtatt i bystyret før jul. Grunnforholdene er fortsatt utfordrende. 
Fotavtrykket er redusert og vi har økt med en ekstra etasje, fra 5 til 6. Tidligere mottatte 
tilskudd er returnert, og det er søkt om tilskudd med ny kostnadsramme. Det er i 
søknaden lagt inn en forutsetning om at kostnadene til de ekstraordinære 
grunnkostnadene kan holdes utenfor. Forventet avklaring i løpet av mars måned. 
Styresak kommer. 
 
Nardovegen 12-14 
Planforslag innsendt kommunen 4. november. Første tilbakemelding mottatt, og 
supplerende informasjon innsendt. Støy og byggehøyder har blitt utrede ytterligere. Det 
er ila høsten gjennomført en konseptutredning for hvordan sekundærarealer i 
studentboliger kan utformes for å redusere ensomhet blant studenter. ENOVA-
utredningen leveres i februar og det er positive resultater med tanke på å etablere 
energibrønner igjennom leire. 
 
Helgasetr 
Detaljprosjektering er forlenget, og det er en reell forsinkelse på byggeplass som følge 
av forurensning i grunnen. Statsbygg har akseptert utsettelse til 02.01.24. Reell 
konsekvens som følge av forsinkelsen jobbes det med i samarbeid med NTNU og 
Statsbygg. Gebyr fra Arbeidstilsynet til Statsbygg er trukket. Reell lønns- og prisstigning 
presser reservene i prosjektet. Brukerprosesser går med detaljprosjektering og 
møbleringsplaner. 
 
Ålesund – Sørsida utvikling 
Det jobbes med å få på plass en avtale om mulighetsstudie for studentboliger i Ålesund 
sentrum ifm Sørsida utvikling. Dette vil i så fall bli et samarbeidsprosjekt mellom Sit, 
Sørsida utvikling og Ålesund parkering. Mulighetsstudie legges frem for styret når den 
foreligger. 
 
Bydelsbasseng Moholt 
Det arbeides med å samle inn overordnede behov. Naboer er kartlagt for videre arbeid 
med interessentanalyse og kommunikasjon. Trondheim kommune arbeider med 
anskaffelse av rådgiver/arkitekt for mulighetsstudiet, og neste fase blir å sammen 
evaluere og tildele oppdrag med mulighetsstudiet. 
 
Sundebygget 



Styret i Sit  

Styresak O 02 / 2022 
  02.02.2022 

 

Adm. dir. orientering  Side 4 

Prosjektet går fremover og vi har snart tett bygg. Det har vært mye utfordringer knyttet 
til vær og vind som har forsinket prosjektet noe. Med revidert fremdriftsplan og gode 
tiltak ser det ut til at sluttfristen likevel står ved lag – Åpning høstsemesteret 2022. Det 
jobbes nå med innspurten av byggherreleveranser og detaljer med farger og møblering i 
disse dager. Kommunikasjonsavdelingen jobber med å forberede åpning av 
Sundebygget. Foreløpig åpningsdato er satt til 25. august 
 
Røverdalen 
I høst har det vært utlyst en anbudskonkurranse for prosjektet. På bakgrunn av de 
mottatte anbudene er det vurdert at dagens budsjett ikke gjenspeiler den nåværende 
markedssituasjonen. Anbudskonkurransen er avlyst, ny konkurranse utlyses våren 2022 
etter vi har fått svar på om vi får nye tilskudd. Ny fremdriftsplan kommer i løpet av 
våren, byggestart er planlagt i løpet av 2022. Sit Geovarme AS har fått godkjent støtte av 
Enova til alternativ løsning for termisk energi ved bruk av isvannstanker og 
varmepumper til studentboligene. 
 
Nybygg Kallerud (driftssentral og studentboliger) 
Arkitektkonkurranse er gjennomført. Vinner av konkurransen ble Sanden + Hodnekvam 
arkitekter med sitt bidrag «kollokvie». Prosjektet går nå inn i en bearbeidelsesfase før 
kontrahering av entreprenør. Det er søkt om tilskudd til studentboligene. Før en 
eventuell investeringsbeslutning vil det bli fremmet en egen styresak. 
 
Andre aktiviteter 
 
Søknad om tilskudd til studentboligbygging 
I slutten av desember mottok vi invitasjonsbrev fra departementet for søknad om 
tilskudd for 2022. Fristen for søknad var 10. januar. Vi søkte om tilskudd til to nye 
hybelenheter i forbindelse med rehabilitering av Magnus den godes gate 2, 
tilbakelevering av tidligere tilskudd og søknad om nye for Røverdalen og Klostergata 56. 
I tillegg ble det søkt om tilskudd til 70 nye studentboliger i forbindelse med ny 
driftssentral på Kallerud, Gjøvik. 
 
Boligutleie 
Belegget på boligutleien var også i desember høyere enn budsjett. 2022 starter også 
med høyt belegg på boligutleien.  
 
Mediesaker 
I januar hadde vi en sak i Kveldsnytt på NRK vedr. samarbeid med andre aktører for 
gjenbruk av inventar i forbindelse med rehabilitering av Moholt Alle. Dette var en meget 
positiv sak som viser bærekraftsarbeid i praksis. 
 
Koronasituasjonen 
Det har vært en markant økning av smitte blant våre beboere i januar og p.t. er 60-80 
studenter som bor hos oss smittet. Vi har et meget godt samarbeid med Trondheim 
kommune som innebærer at alle smittede studenter, som bor i våre kollektiv, flyttes til 
isolasjonshotell. Vi følger opp og bistår smittede studenter og andre studenter som har 
koronarelaterte spørsmål så godt vi kan. Tilbakemeldinger fra studenter viser at de 
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setter stor pris på denne servicen da det er vanskelig å komme gjennom i kommunens 
kanaler pga. meget stor pågang. 
 
Loftet på Moholt holder åpent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Dette er et 
populært tiltak blant studentene i en tid med lite sosial kontakt. 
 
Ansatte som kan ha hjemmekontor jobber hjemmefra og de som må være fysisk til 
stede på jobb er igjen delt opp i kohorter for å redusere risiko for smitte mellom 
ansatte. Det er laget planer for hvordan viktige oppgaver skal håndteres dersom mange 
ansatte blir borte fra jobb samtidig. 
 
Ekstremvær 
I forbindelse med varslet ekstremvær (Gyda) ble det satt beredskap. Det ble 
gjennomført forebyggende tiltak og vaktordning i Trondheim og Ålesund slik at vi hadde 
tilgjengelig personell som tok runder ute på studentbyene for å overvåke situasjonen og 
gjøre nødvendige tiltak. Med unntak av noe forventet vanninntrenging i noen kjellere er 
det ikke meldt om noen skader som følge av ekstremværet. 
 
DigiSit 
Det foregår nå testing av og opplæring i nytt boligsystem med planer om å ta dette i 
bruk i februar. 
 
 

3. Sit Kafe 

Drift 
Omsetningen i desember lå på et høyt nivå, og det lå inne mange bestillinger på selskap 
da regjeringen innførte nye koronarestriksjoner. Med kraftig fall i omsetningen og 
avlysning av alle arrangementer ble Sit Kafe igjen nødt til å permittere de fleste av sine 
ansatte. Denne gangen ble det besluttet å permittere ansatte 50%. Vi kalte tilbake alle 
permitterte 18. januar.  
 
Til tross for koronarestriksjonene oppnådde Sit Kafe budsjettert omsetning, men fikk 
høye personalkostnader på grunn av at bemanningen var planlagt i forhold til høyt 
aktivitetsnivå. I tillegg ble det utbetalt ca. kr 800 000 i kompensasjon til ansatte på 
forkortet år som var permittert i sommer i det som egentlig skulle være friperioden 
deres. 
 
Alle serveringsenhetene ble holdt åpne i desember frem til permitteringene ble 
gjennomført den 17.desember. Da ble Sit Kafe Elgeseter, Sit Kafe Tyholt, Sit Kafe Øya og 
Sit Kafe MTFS stengt. Fra 24. januar har vi alle serveringssteder åpne med unntak av Sit 
Kafe Elgeseter, Sit Kafe Elektro, Sit Kafe Kjelhuset og Sito på Stripa.  
 
I november ble ny Trust Meal-enhet i Topasbygget ved NTNU Gjøvik planlagt og tegnet 
ut. Det er planlagt godkjenning av tegninger i januar og deretter produksjon av enheten. 
 
 



Styret i Sit  

Styresak O 02 / 2022 
  02.02.2022 

 

Adm. dir. orientering  Side 6 

Markedsaktiviteter  
Studentene har satt stor pris på å få servert gratis havregrøt to ganger i uka i 
eksamensperioden, og det har vært stor økning i antallet som benytter seg av tilbudet. 
 
Alle kantinene ble utfordret til å lage juletorg på sine enheter, og Sit Kafe Gjøvik 
utmerket seg spesielt med sitt juletog med en vogn for hver dag frem til julaften. 
 
Som en oppmuntring i eksamensperioden, gav vi bort 300 kanelboller via Glede-app i 
desember. 
 
Ved SITO Dragvoll ble det vist julefilmklassikere på storskjerm ved tre anledninger. 
 
For å motivere til økt treningsinnsats før jul ble det delt ut gratis snack til 
treningsmedlemmer. 
 

4. Sit Trening 

Personal  
I periode 15.desember til 14. januar kunne vi ikke ha gruppetimer pga nasjonale covid-
tiltak og vi måtte permittere våre 65 instruktører.  
 
Drift  
Vi følger nasjonal smitteveileder i vår drift og i våre lokaler. Størst innvirkning på vår 
drift er redusert antall på gruppetimer.  
 
I julen holdt vi åpent alle ubemannede senter, Portalen og Gløshaugen. Besøk i denne 
tiden var svært lavt pga juleferie og nasjonale covid-tiltak. Under eksamensperioden 
med fysisk eksamen var Dragvoll rigget for eksamen på dagtid mens idrettslagene 
kunne bruke hallene på kveldstid. 
 
Før jul hadde vi meget høyt besøk med over 3 200 trenende enkelte dager og 18 000 
trenende pr uke. 
I Ålesund har vi fått signaler om at gymsalen skal tilbakeføres til gymsal siden NTNU 
Ålesund har funnet andre lokaler for undervisning. Dette vil være ett stort løft for 
studentene når det gjelder studentidretten, men også like viktig for andre 
studentaktiviteter som trenger større arealer. 
 
I Gjøvik utreder vi i disse dager muligheten for å kjøpe ett treningssenter 1,5km fra 
campus. Løsningen vil være en midlertidig løsning til ett evt studenthus med 
treningssenter blir bygd på campus. KTI undersøkelsene 2021 viser at studentene er 
fornøyde med treningstilbudet i Trondheim, (score 74), mens i Gjøvik (score 57) og 
Ålesund Score 60) scorer vi relativt lavt.  
 
24.1-2022 har vi 15 500 medlemmer.  
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Markedsaktiviteter 
I slutten av desember markedsførte vi påmelding til instruktørkursene for 
vårsemesteret. Både annonsene og innlegg i sosiale medier skapte gode resultater og 
kursene fikk 96% belegg. I første periode kjørte vi annonsene kun på Snapchat som 
resulterte i 508 swipe-ups, men i underkant av 80% i belegg. Vi valgte derfor å kjøre en 
til annonserunde på Facebook og Instagram som økte antall påmeldinger. 
 
I starten av januar startet vi opp med salgskampanje for treningsmedlemskap. 
Salgskampanjen vil gå i 4 uker. Dette er en digital salgskampanje som kjøres på 
Facebook, Instagram og Snapchat med mål om å øke antall treningsmedlemskap. 
Grunnet endringer i betalingsformen har vi valgt å ikke kjøre en «gratis trening» periode 
i årets kampanje.  
 
 

5. Sit Velferd  

Som i fjor arrangerte VT og Sit vennespleisen «Nye venner til jul». Dette ble en ubetinget 

suksess med til sammen nærmere 300 deltakere i våre tre studiebyer. 

 

I disse dager er det ventet at Stortinget vil vedta en tilleggsbevilgning over 

statsbudsjettet Sak - stortinget.no. Totalt er det ventet at bevilgningen er på 40 mill. 

kroner til fordeling mellom studentsamskipnadene og skal gå til tiltak rettet mot den 

psykiske helsen til studentene  

 

5.1. Sit Psykisk helsetjeneste  

 Des Nov Okt Sept Aug Juli Juni Mai April Mars   

 

Feb  

 

Jan  

 Ny henvendelser/ 

registreringssamta

ler 

147 229 234 224 72 6 70 86 144 128  103 113 

Konsultasjoner ved 
Psykisk 
helsetjeneste   
(inkl. 

konsultasjoner fra 

eksterne i 

parentes) 

510 

(134) 

708 

(144) 

596 

(57) 

528 

(36) 

279 

(93) 

170 

(34) 

551 

(203) 

673 

(258) 

622 

(173) 

747 

(193)  

694 

(114)  

415  

(119) 

Annet 
pasientarbeid                                                                       
(telefonkontakt, 
rapporter/epikriser 
mm) 
 

763 875 685 997 571 151 400 415 562 507 487 628 
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Tabellen viser en svært høy behandlingsaktivitet på slutten av året, samt økte 

ventelister for oppstart av behandling. Vi har prioritert kartleggingssamtaler og har 

klart å redusere ventetiden på disse helt. Dette er viktig for å kunne være et 

lavterskeltilbud og samtidig unngå at studenter med problematikk som faller utenfor vår 

kjernevirksomhet, blir stående unødvendig lenge i kø før de henvises til riktig 

behandlings- eller tjenestenivå. 

 

Som et langsiktig tiltak for å redusere ventelister og øke treffsikkerheten med de 

ressursene vi rår over, starter vi i slutten av januar en prosess der vi ser på alle deler 

av arbeidsmetodikken for tjenesten vår, dette gjelder inntaksprosedyrer, 

inntakskriterier og ulike kriterier knyttet til selve behandlingen vi tilbyr studentene.  

 

5.2. Sit Barn 

Pandemi, Sykefravær og bemanning: 
Flere tilfeller med smittede barn, samt ansatte. Vi har likevel unngått store utbrudd som 
kan føre til stenging av enkelt avdelinger.  
 
Vi står i en krevende bemanningssituasjon med høyt sykefravær samtidig som det er 
vanskelig å få tak i vikarer. Terskelen for å holde seg hjemme skal være lav for denne 
yrkesgruppen som jobber tett med barn. Vi opplever at ansatte er flinke til å teste seg 
og kommer tilbake på jobb så raskt de kan.  
 
Barnehagene opererer per 20.1.22 på gult nivå ifølge trafikklysmodellen. Dette 
innebærer blant annet kohortinndeling og er mer bemanningskrevende enn ved en 
normalsituasjon. Tiltak som karantenefritak for ansatte i barnehage, samt noe reduserte 
åpningstider virker positivt på bemanningssituasjonen.  
 
Diverse: 
Det er gjennomført lokale forhandlinger i LOBen (Landsoverenskomst for barnehager). 
 

Antall ikke møtt                                                                            32 28 36 37 21 9 20 19 24 19 16 18 

Antall på venteliste 

siste dag i mnd. 

280 238 153 136 96 107 110 132 147 179 163 134 

Lengst ventetid på 

behandling siste 

dag i mnd. 

4m 

5d 

3m 

5d 

2m 

15d 

3m 

20d 

6m 4m 

4d 

4m 

5d 

4m 

3d 

3m 

12d 

5m 

21d  

4 m 

14d 

3m 

20d 

Ventetid på 

kartleggingssamtal

er siste dag i mnd. 

0 

dage

r 

3 

uker 

5 

uker 

5 

uker 

4 

uker 

2 

uker 

0 d 8 d 2,5 

uke 

2 

uker 

3 

uker 

8 

dage

r 
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Det er ansatt kokk på Dragvoll og kjøkkenassistent på Gjøvik, disse hadde oppstart 1. 
januar og blir viktige bidrag til merverdien vi tilbyr i barnehagene våre, samt arbeidet 
med likeverdige tjenester i alle byer. 
Jevnt over gode resultatet på MTI undersøkelsen, spesielt hyggelig med en svarprosent 
på over 80 % i barnehagene. 
 

5.3. Sit Råd 

Tjenestetilbudet 

Vårsemesteret er i gang, og alle tilbud fra Sit Råd er oppe og går. Etter en noe rolig start 

er studentene tilbake for fullt, og melder seg på samtaler og kurs. 

 

Vi prioriterer fysiske kurs, grupper og samtaler så lenge vi kan overholde godt 
smittevern. Samtidig har vi også digitale tilbud der studentene ikke kan eller ønsker å 
møte fysisk. Vi opplever i større grad avbookinger, avlysninger og utsettelser grunnet at 
studenter blir syke eller sitter i karantene. Dette krever økt fleksibilitet fra vår side. 
 
Vellykkete prosjekter fra Sit Labs som DiggiLounge og Finn din forening tas inn i 
porteføljen vår og blir en del av vårt ordinære tjenestetilbud.  
 
Samarbeidet om studentene med Psykisk helsetjeneste oppleves som svært godt. 
Sammen skal vi se på hvordan koordinere, markedsføre og organisere tjenestene slik at 
vi utfyller hverandre og møter studentenes behov på beste måte. 
 
Vi er nå i gang med et arbeid med å se på helsesamarbeidet med Trondheim kommune, 
dette er et arbeid som har ligget brakk en god stund. Dette omhandler samarbeid knyttet 
til helsestasjon, psykiske helsetilbud og fastlegetjenester. I første omgang ser vi på 
samarbeid om helsestasjon og har ambisjon om at dette skal føre til én ekstra dag med 
helsestasjon til studenter hver uke. Vi bruker midler avsatt fra Sit til frikjøp av 
helsesykepleier i prosjekteringsfasen og har søkt Helsedirektorat om midler til drift av 
tilbudet. 
 

5.4. Sit Studenthusene, aktivitet og frivillighet i Gjøvik og Ålesund 

Studenthusene hadde økende besøk og avholdt flere godt besøkte arrangementer i den 
korte perioden mellom full gjenåpning og ny nedstengning før jul. Forenings- og 
arrangementsaktiviteten rundt Banken i Ålesund er blitt beskrevet som en «all time 
high», det har derfor vært tungt å gå inn i en ny periode med begrensninger og 
nedstengning. Til tross for dette har Studenthusene holdt åpent to dager i uken fra 6. 
januar. Det planlegges ordinær drift fra 24. januar. 
 
Svært gledelig at begge studenthus gjør et markant byks på Studentundersøkelsen med 
en kundetilfredshets indeks på 72. 
 
Fra Helsedirektoratet har vi fått overført ubrukte midler i SISU prosjektet for å bygge 
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kultur som gjør det attraktivt og engasjerende å være frivillig. Det gir oss en mulighet til 
i større grad å innlemme Ålesund i prosjektet. 
 
 
Saksbehandler: Audhild Kvam  

 
 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
 
Trondheim, 26. januar 2022 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
 
 
 


