
Styret i Sit  

Styresak O 02 / 2023 
  08.02.23 

 

Adm. dir. orientering  Side 1 

 
 
 

Adm. dir. orientering 
 

 
1. Overordnet 

Campusprosjektet 
Trondheim kommune skal nå behandle reguleringsplanene for planområdet rundt Gløshaugen. 
Vi i Sit har gitt innspill underveis i prosessen til NTNU og Statsbygg, i møte med byplankontoret, 
og 18. januar en orientering til areal og samferdselskomiteen i kommunen. Våre hovedbudskap 
til planene som nå foreligger er: 

- Sit støtter campussamlingen 
- Planene har mulighet for å få til et løft for helsemessige velferdsfunksjoner og 

spisesteder på campus 
- Planene viser gode muligheter for idretten, og vi er særlig fornøyd med forslagene som 

ligger inne for dødens dal. Her foreslås det at det skaffes erstatningsarealer i 
byggeperioden, at fyllingen skal gjøres i ett steg og at område skal settes i stand til minst 
like god standard som før bygging. 

- Sit er ikke fornøyd med potensialet for studentboliger i området. Det er overordnet satt 
av for lite plass i forhold til det framtidige behovet, og området som er satt av er i 
konflikt med Sintef sine planer i samme område. 

 
NTNU har siden i sommer jobbet med et revidert forslag til campussamling etter at prosjektet 
fikk kutt i rammen fra regjeringen. Det har vært mye oppmerksomhet i media der både interne 
og eksterne interessenter har uttalt seg for eller imot forslaget. NTNUs styre skal behandle 
dette i styremøte i mars. Styrebehandlingen vil avgjøre hvordan den videre behandlingen i 
regjeringen vil bli. 
 
 
Oppsummering av HMS-året 2022 
Org/HR har i samarbeid med AMU og ledelsen i Sit utarbeidet en årsrapport knyttet til HMS-
arbeidet i Sit for året 2022. Dette er en egen sak til styret. 
 
Sit 75 år 
Sit fyller 75 år 23.04.22 og det skal feires med aktiviteter sammen med medarbeidere, studenter 
og samarbeidspartnere. Det er etablert en arbeidsgruppe som har ansvar for planleggingen av 
en jubileumsfest for de ansatte 22.04.23, samt og planlegging og koordinering av ulike 
aktiviteter, markeringer og arrangement i jubileumsåret, både internt og eksternt.  Vi skal feire 
Sits bursdag, og samtidig benytte anledningen til å synliggjøre vår virksomhet til 
nøkkelinteressenter. Vi skal vise hvordan Sit og studentene jobber sammen og vår funksjon i 
økosystemet. Sit er en viktig bidragsyter i samfunnsdialogen, og setter studentorienterte saker 
på agendaen.   
 
 
Samling Virke 
Den 1. og 2.februar er det en samarbeidskonferanse i Stjørdal mellom arbeidslivets parter 
innenfor samskipnadene. Dette er i regi av fellestiltakene LO-Virke. Deltagerne er 
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representanter fra ledelsen i de ulike samskipnader, hovedtillitsvalgte fra Norsk 
Tjenestemannslag, Utdanningsforbundet og Parat.  
 
Samarbeidskonferansen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom de tillitsvalgte og ledelsen. 
Målet for konferansen er å være arena for faglig påfyll, dialog, refleksjon og tillitsbygging 
mellom partene. Tema for samlingen er bl.a. rammevilkår som påvirker samskipnadene og 
hvorfor partsamarbeid er viktig både lokalt og sentral. 
 
 
Kommunikasjon og marked 
 
Metode for benchmarking  
KoM-avdelingen jobber sammen med Framm for å få på plass en metode for sammenligning av 
priser på våre produkter og tjenester, med konkurrerende / sammenlignbare aktørers priser. 
Metoden skal brukes av alle virksomhetsområdene, men må tilpasses særegenhetene for hver 
praksis. Slik kan vi følge prisutviklingen vår vs. markedet over tid. Sluttresultatet skal bli en 
benchmark-rapport per enhet. Denne blir klar i april/mai.  
 
Markedsportal 
Vi jobber med å få på plass en selvbetjeningsportal for bestilling av markedsmateriell, rekvisita 
og merch, samt maler for utforming av enkle plakater som vil gjøre organisasjonen mer 
selvhjulpen. 
 
Implementering av forretningspartnere 
Det jobbes med å få på plass en struktur for forretningspartnere i Sit. Forretningspartnerne fra 
fellestjenester skal være en samarbeidspartner når det kommer til utvikling av nye og 
eksisterende produkter og tjenester, og bidra til helhetlig og planmessig utvikling i Sit på tvers 
av virksomhetsområder. 
 
 
Kommunikasjon, PR og media 
 Det har vært mye mediedekning, både lokalt og nasjonalt, av saken knyttet til depositum og 

forsinkelsesrente.  
 Studentfrivilligheten er en av gruppene vi skal vektlegge i forbindelse med 75-

årsmarkeringen. Tirsdag 31. januar skal vi lage videohilsen til frivillighetsgallaen i Gjøvik 
kommende helg. I hilsenen gir vi kr. 75 000 til frivilligheten som gave. En tilsvarende hilsen 
og gave gis til Ålesund senere. Det kommer mer om de ulike aktivitetene rundt markeringen 
senere.  

 E-CIDI-undersøkelsen (oppfølging av SHoT, rettet mot psykisk helse) er sendt ut, og vi deler 
informasjon om dette på sit.no og SoMe. Godt samarbeid med SiO og Sammen her, og vi har 
en plan for videre samarbeid i 2023, hvor vi regner med at fokus blir på formidling av 
forskning som gjøres på SHoT-undersøkelsen. 

 
Mediesaker 
 Garderober på idrettsbygget – sak på sit.no som deles i SoMe når vi åpnet midlertidig 

garderobe fredag 27. januar. Tidligere har Under Dusken, Universitetsavisa og Adressa 
skrevet om stenging av garderobene. 

 VG har tatt kontakt og vil vite om prisøkning på serveringsstedene. Dette følges opp i dialog 
med Kafeledelsen. 

 TV2 har tatt kontakt om kø på treningssenter – her ble Sit omtalt og med sitat i saken fra 
ledelsen i Sit Trening. 
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 NRK Tønsberg har tatt kontakt med oss om studentøkonomi og rådgivning, hvor vi har svart 
ut med informasjon om kursene våre. Her er det ikke blitt publisert noen sak enda. 

 Framom har produsert sak for oss om ISFiT , som er publisert i våre egne kanaler. 
 
 
 

 

2. Sit Bolig 

Prosjekter 
 
Sundebygget 
Oppfølging av reklamasjoner og avvik. Prøvedrift. Utfordringer knyttet til trapp er varslet 
entreprenør og følges opp. 
  
Bydelsbasseng Moholt 
Mulighetsstudiet er ferdigstilt. Foreslåtte programmer og utnyttelser for Sit må testes og 
vurderes i de neste fasene. Det er startet opp arbeid med å se på samarbeidsavtale for 
regulering av tomta sammen med Trondheim kommune. Det ligger en forventing i Trondheim 
kommune sitt budsjett de neste fire årene om fremdrift i prosjektet.   
  
Nye Carporter i Frode Rinnans veg 1 
 Entreprenør er kontrahert. Rammetillatelsen er innvilget og det er startet prosess med å søke 
om igangsettingstillatelse for arbeidene. Det gjenstår å få siste gjennomgang og godkjenning av 
prosjektering på vannledning inntil høyspent med Tensio. Forutsatt godkjenning fra Tensio 
planlegges det igangsetting april/mai.   
 
  
Rehabilitering av teglfasader i Herman Krags veg 
Rivning av to fasader i Herman Krags veg 32 er igangsatt i uke 4. Gjennomføringen av Herman 
Krags veg 32 danner grunnlag for revisjon av gjennomføring på adresser som har dårlig 
tilstand. Ut ifra faseplan gjennomføres Herman Krags veg 30, 34 og 38 som egen konkurranse 
og anbud vinter/vår 2023 med planlagt gjennomføring fra 20. juni til medio oktober 2023. Det er 
etablert dialog med Veidekke for å undersøke om tegl som skal rives kan gjenbrukes. 
  
Moholt Alle 
Første byggetrinn Moholt Alle 1,3,5,7,2,4,6 og 8 er overtatt og utleid. Andre byggetrinn er under 
produksjon og Moholt Alle 14 og 16 blir overtatt i februar 2023. Prosjektet tilbake i planlagt 
fremdrift.  
Saken vedrørende prosjekteringsfeil følges opp, ingen avklaring enda.  
Omfattende vannlekkasje som oppsto i mellomjula i Moholt Alle 6. Tre kollektiv er vannskadet. 
Skaden er en forsikringssak. 8 studenter er omfattet av skaden og omplassert på andre hybler. 
  
Røverdalen 
Godkjent investeringsbeslutning fra styremøte i oktober med ny kostnadsramme. Prosjektet blir 
sendt ut på offentlige anbud i løpet av uke 5. Utsendelsen er forsinket pga. noe godkjenning 
dokumenter og sykdom hos innleid prosjektleder i Gjøvik. 
Fremdriftsplan: 
Februar 23 – mai 23 - offentlige anbud/ regne periode/kontrahering/karenstid 
Mai 23 – april 25 – avklaringer og utførelse 
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Helgasetr 
Prosjektet er under utførelse, og fremdriften er god. Grunnet force majeure hendelse 
vedrørende leveranse av stål (fra Ukraina), er det gitt Backe 6 ukers fristforlengelse. Oppstart 
prøvedrift er pr nå satt til 12.04.24. Det pågår tetting av bygget med montering av fasade og tak, 
og dette vil pågå frem til slutten av februar. Det er ikke kommet en avklaring på saken om 
grunnforurensning og erstatning fra forurenser, men Statsbygg har fokus på saken gjennom sin 
advokat og det er tatt ut stevning mot ST1 (eier av forurensende tomt). Prosjektet jobber 
sammen med virksomhetsområdene for å komme tilbake med en sak for hvordan 
totaløkonomien løses i driftsfasen. Prosjektledelsen jobber for øvrig med AV-utstyr og løst og 
fast inventar i prosjektet. 
  
Powerhouse Moholt 
Det er inngått utviklingsavtale med Powerhouse-partnerne Snøhetta, Skanska og Asplan Viak 
for utvikling av Powerhouse Paris Proof studentboliger på Moholt studentby. Avtalen omfatter 
foreløpig kun en mulighetsstudie for å se om tomt og konsept lar seg gjennomføre som 
Powerhouse. Tomtene som vurderes er området rundt og inkludert de gamle 
barnehagetomtene. Mulighetsstudien leveres 2. februar. 
  
Klostergata 18 
Se egen styresak. 
 
Klostergata 56 
Se egen styresak. 
 
Nardovegen 12 og 14 
Se egen styresak. 
 
Nybygg Kallerud 
Se egen styresak.  
 

 
Andre aktiviteter 
 
Eiendomsmuligheter og samarbeid 
Sit har bistått Clemens eiendom i utvikling av en mulighetsstudie for Berg prestegård med tanke 
på studentboliger. Clemens eiendom er eiendomsutvikleren til Opplysningsvesenets fond. Det er 
også gitt innspill i høring for kommuneplanens arealdel for å lette på begrensningene som ligger 
på eiendommen slik at realisering av studentboliger kan bli mulig. 
  
Kommuneplanens arealdel (KPA) 
Sit har gitt innspill til i høringsrunden av KPA for Trondheim kommune. Her er det synliggjort 
utfordringer knyttet til det at studentboliger skiller seg i stor grad fra ordinær boligutbygging.  
 
Depositumspraksis 
Depositum er nå avviklet for alle nye kontraktsinngåelser. Alle dagens leietakere er informert 
pr. mail om at depositum avvikles og anmodes om å legge inn kontonummer på «min side» slik 
at depositum kan tilbakebetales. I tillegg er alle orientert om muligheten for å kreve 
forsinkelsesrente. Informasjon om avvikling av depositum og muligheten for å kreve 
forsinkelsesrenter ligger også ute på våre nettsider. De fleste leietakerne har nå fått 
tilbakebetalt depositum og det sendes nå en ny oppfordring om å oppgi kontonummer slik at alle 
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depositumsbeløp kan bli tilbakebetalt så raskt som mulig. Pr. utgangen av januar har vi mottatt 
ca. 1000 krav om forsinkelsesrenter. Vi er i gang med å behandle disse og utbetale til alle som 
har berettigede krav. Det kan kreves forsinkelsesrenter inntil tre år tilbake i tid. Det betyr at 
også tidligere leietakere kan ha krav på dette.  
 
Boligutleie 
Vi har godt belegg i alle våre studentbyer.  
 
Mediehenvendelser 
Det har vært mye mediehenvendelser knyttet til avvikling av depositumspraksis og krav om 
forsinkelsesrente. I tillegg har det vært en henvendelse vedr studenter med betalingsvansker.  
 
 
 
 

3. Sit Kafe 

Strategi 
 
For å skape forståelse, eierskap og handling inn mot de strategiske veivalgene har Sit Kafe 
utarbeidet en onepager for sin strategi Sit Kafe Fremover. 
I første halvår skal vi spesielt jobbe med veivalget: Fremover skal vi utvikle lønnsomme 
utsalgs- og serveringssteder. 

 
Personal 
Ledere i Sit Kafe har jobbet bra med sykefraværsoppfølging i 2022, spesielt med tilpasning av 
arbeidssituasjonen for gravide. Ved utgangen av 2022 var den akkumulerte 
sykefraværsprosenten 6,9 % mot målsettingen på 8 %. 
Sit Kafe har gjennomført samling med alle avdelingsledere sammen med Mind hvor tema var 
styrkebasert ledelse. 

 
Drift 
På ledersamlingen jobbet man med tiltak for å redusere varekostnad og personalkostnad i 2023. 
Det ble laget en liste med tiltak som våre ledere nå tar ut i organisasjonen for å implementere.  
 
Planleggingen av matleveransene fra Sit Kafe til ISFiT er godt i gang, og det legges opp til tett 
samarbeid med organisasjonen for en god gjennomføring av festivalen. 
Sit Kafe har levert anbud på levering av catering og selskapsmat til NTNU. Sit Kafe fikk anbudet 
for catering i alle tre byer og for selskap i Gjøvik og Ålesund, men tapte anbudet om 
selskapsmat i Trondheim. 
 
 

Prosjekter og konseptutvikling 
Nye møbler er levert og montert i Sit Kafe Gjøvik. I samarbeid med NTNU er det gjennomført en 
fin markering og nyåpning av sittearealet. Dette er et ledd i Sit Kafes strategi Fremover skal vi 
skape gode møteplasser.  
 
Det er igangsatt et arbeid i samarbeid med NTNU studenttjenester om etablering av studentenes 
informasjonssenter. Formålet med dette arbeidet er å skape et sted studentene kan henvende 
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seg for å få hjelp til alt fra å finne frem på campus, til spørsmål rundt studieveiledning eller Sit 
sine tjenester. Planen er å åpne til studiestart høsten 2023. 
 
Sit Kafe har vært en aktiv bidragsyter i NCS, og like før jul kom byggeprogrammet hvor areal for 
servering er tegnet inn. Vi arbeider nå med å tegne ut forslag til serveringssteder i Hovedbygget, 
og forslag til en helhetlig plan for servering på Campus. 
 

 
Markedsaktiviteter  
Studentenes matforum ble gjennomført før jul, med deltakere fra ulike campus. Studentenes 

matforum er et fora hvor deltakerne gir innspill til vårt serveringstilbud, kampanjer, lokaler med 

mer.  Sit Kafe har dialog med en gruppe Eksperter i Team-studenter som jobber med effekten av 

ulike kommunikasjonsformat knyttet til miljøtiltakene som gjennomføres i Sit Kafe. 

 

Arbeidet med konseptutvikling for SITO fortsetter, og foregår nå på to arenaer: Løsninger for det 

fysiske uttrykket i våre lokaler og justering av den grafiske profilen. For SITO Stripa vil arbeidet 

med lokalet ses i sammenheng med NTNUs behov for å møtesteder og knutepunkt på campus. 

 

 

4. Sit Trening 

Personal 
Avdelingen har hatt noen sykemeldinger i desember og januar, dette er løst med at andre 
ansatte har fått en noe større arbeidsmengde og noe endrete arbeidsoppgaver. En person er ute 
i foreldrepermisjon til 01.02.23. 

 
Drift  
Sit Trening økte prisen for trening fra januar 2023. Endringen i prisen har i svært liten grad blitt 
kommentert av studentene.  
 
Vi har gode medlemstall med økning på ca. 20% i forhold til 2022. 25. januar har vi ca. 18.200 
medlemmer. 
 
 
Sted Medlemmer Besøk 

Ålesund 605 192 

Gjøvik 416 73 

Gløshaugen  
 
 
17 179 

1 831 

Portalen 1 200 
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Dragvoll 752 

Moholt 260 

DMMH 51 

Total 18 200 4 359 

Besøk- og medlemstall tirsdag 25.januar  
 
I Gjøvik jobber vi med treningsareal hos Mustad eiendom på Kallerud. Vi har fått avklart at NTNU 
stiller med fri stasjon. Nytt treningsareal er tenkt ferdigstilt til høstsemester 2023.  
 
I arbeidet med reklamasjonssaken på Gløshaugen ble det i desember 2022 tatt muggprøver, 
disse ble analysert og rapporten viste at det var tildeles høye konsentrasjoner av mugg. NTNU 
har vasket ned der det ble funnet fant mugg i løpet av julen 2022. På bakgrunn fra funnene 
besluttet Sit å stenge garderobene til disse er frie for mugg, og arealene er utbedret i henhold til 
reklamasjon. Utbedringene vil komme til å ta tid. Sit Trening har leid inn midlertidige 
garderobeløsninger som vil stå til 1. april, men med mulig forlengelse. Teltløsningen har 
dusjmuligheter, 12 dusjer til damer og 16 dusjer til herrer. De midlertidige garderobene åpner 26. 
januar, 14 dager etter nedstengning av garderobene. Det er også tatt muggprøver andre steder 
på idrettsbygget på Gløshaugen uten funn av mugg.  
Reklamasjonssaken på idrettsbygget er dessverre ikke blitt avgjort, men det er forståelse fra 
entreprenør at garderobene ikke kan være slik de er i dag, og de har begynt å jobbe med 
løsninger. Sit Trening, teknisk sjef fra Sit Bolig, og NTNU jobber sammen med entreprenør om å 
finne gode løsninger på sikt, og slik at studentene kan være i aktivitet i idrettsbygget.  
 
 

Markedsaktiviteter 
 

Salgskampanje 
Fra 5. januar har man kjørt en ny periode med salgskampanje for Sit Trening. Januar er 
høysesong for tegning av nytt treningsmedlemskap, så det er viktig at vi er synlig og har 
annonser ute i en periode som er preget av høy konkurranse. Vi har satt oss konkrete 
konverteringsmål om antall medlemskap vi ønsker å oppnå: 17053 medlemmer (T), 850 
medlemmer (Å) og 450 medlemmer (G). 
Tall fra kampanjen vil rapporteres når kampanjen er avsluttet.  
 
Nye konsepter: StepIntro og SpinIntro 
I perioden november til desember har vi utviklet et helt nytt mini-kurs-konsept; StepIntro og 
SpinIntro, som skulle være klar for lansering i starten av januar. På disse kursene vil deltakerne 
lære grunnleggende instruktørspråk, trinn og teknikk for økt grad av mestring. Ved å gjøre dette 
vil flere av våre medlemmer få en bedre opplevelse i gruppetimesalen – som igjen kan resultere 
i at flere tar steget til å teste ut gruppetimer. Tall fra kampanjen vil rapporteres ved neste 
orientering.  
 
Kurs: yoga og styrkeløft 
I januar har vi også markedsført vårens yogakurs (del 1) i Trondheim og et helt nytt 
styrkeløftkurs i Ålesund. Begge kursene ble fulltegnet etter å ha markedsført det i våre sosiale 
medier, på nettside og via SMS.  
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5. Sit Velferd  

Virksomhetsoverdragelse av tre av de fire ansatte helsesekretærene ved Gløshaugen 

legesenter er gjennomført. Den fjerde ansatte sto i fare for å miste sin opptjente AFP og det 

jobbes derfor med en egen avtale mellom Sit og Gløshaugen legesenter om utleie av denne 

ansatte. 

Revidert avtale om kjøp av fastlegetjenester fra Trondheim kommune ved Øya legesenter er nå 

signert og gjeldende. 

 

 

5.1.         Sit Psykisk helsetjeneste  

Vi ser i enda større grad effekten av nytt inntakssystem og av den tydeligere prioriteringen på 

vår målgruppe for terapi. Samtidig ivaretar vi de som faller utenfor vår målgruppe ved å gi klare 

råd om hvor de kan henvende seg for å få hjelp. 

Vi klarer nå i større grad å ta unna køen av ventende, og vi opplever nå en ventetid på under 3 

måneder.  

Fra å ha 269 studenter på venteliste med en ventetid på 5 måneder i februar hadde vi 73 

studenter på venteliste med 2 måneder og 20 dager ventetid per 31.12.22.  

 

Vi har opplevd stor pågang hittil januar med til sammen 200 nye henvendelser de tre første 

ukene i januar, og har i dag 55 studenter på venteliste med en ventetid på 2 måneder og 8 dager. 
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Fotnoter: (1) antall nyhenvendelser som ble telt før innføring av digitalt henvendelsesskjema er kun de som fikk  

 

kartleggingssamtale. Alle som henvendte seg og ble avvist eller anbefalt andre hjelpetilbud uten 
kartleggingssamtale er ikke med i tellingen. Antallet nyhenvendelser før og etter innføring av digitalt 
skjema er derfor ikke sammenlignbare. Vi fortsetter å vise tallet slik vi har telt inntil 01.07.22 for 
sammenligning med tidligere år. (2) Tallet viser antallet nyhenvendelser vi har fått etter innføring av 
digitalt skjema, uavhengig av om de har fått kartleggingssamtale eller ikke. 

 

Sit Psykisk Helse er nå inne i en periode der man internt evaluerer testperioden (fra juli til 

desember 2022) for ny metodikk. Jobber med justeringer som må foretas og beslutter om man 

 mars april mai juni juli aug sept okt nov des 
Antall 
nyhenvendelser 
total (1) 

213 

 

100 

 

109 

 

57 

 

25 

 

112 
 

149 
 

130 107 52 

Antall nye 
henvendelser 
via digitalt 
skjema (2) 

Innført 
01.07.2
2 

Innført 
01.07.2
2 

Innført 
01.07.2
2 

Innført 
01.07.2
2 

88 360 

 

 

323 
 

 

301 256 71 

Antall 
konsultasjoner 
ved Psykisk 
helsetjeneste 
   
(konsultasjoner 
fra eksterne i 
parentes) 

881  
(113) 

672  
(202) 

679 
(61) 

548 
(105) 

204 
(24) 

408 
(60) 

672 
(7) 

686 
(47) 

741 
(75) 

397 
(37) 

Annet 
pasientarbeid                                                                             
(telefonkontakt, 
rapporter/epikri
ser mm) 
 

1165 662 660 711 404 1043 1159 1074 1094 682 

Antall ikke møtt       35 26 31 31 6 35 30 33 34 35 
Antall på 
venteliste siste 
dag i mnd. 

201 200 183 141 147 150 117 107 108 73 

Lengst ventetid 
på behandling 
siste dag i mnd. 

5 mnd. 
og 10 d 

5 mnd. 
og 6 d 

4 mnd. 
og 10 d 

5 mnd. 
og 17 d 

6 mnd. 5 mnd. 
og 20 d 

4 mnd. 
og 15 d 

2 mnd. 
og 20 d 

3 mnd. 
og 7 d 

2 mnd. 
og 20 
dager 

Ventetid på 
kartleggingssa
mtaler siste dag 
i mnd. 

4 uker 
og 5 d 

3 uker 1 uke 0 uker 0 uker 0 uker 0 uker 0 uker 5 d 0 uker 
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skal fortsette med metodikken. Langtidseffekten av tiltakene med tanke på tilfredshet med 

endringene fra studentene vil vi ikke kunne måle tidligst før vi har erfaring med endringene i ett 

år, høsten 2023 

I samarbeid med Råd og KoM jobber Psykisk Helse også med å endre hjemmesiden for bedre 

kommunikasjon og tilgjengeliggjøring av tjenestene. En viktig del av arbeidet er å jobbe med 

informasjon om andre hjelpetilbud enn Sits, om selvhjelp og om normalisering av psykologiske 

reaksjoner og fenomener 

 

Ekstern aktivitet i desember 2022:  

 Godt i gang med å svare på spørsmål og produsere innhold til Studenter Spør 

 Månedlig samarbeidsforum med Trondheim kommune og spesialisthelsetjenesten ved 

DPS 

 Veiledning til ansatte ved senter for kjønnsforskning 

 

 

5.2. Sit Barn 

 

Virksomhetsoverdragelsen av Sit Barn som følge av ny barnehagelov er nå gjennomført. Våre 

tre barnehager er selvstendige rettssubjekt med egne styrer og ligger som datterselskaper 

under Sit. 

Endringen vil i liten grad påvirke den daglige aktiviteten og driften i barnehagene, men vi må 

bruke 2023 til å erfare hva den nye hverdagen medfører og tilpasse oss den. 

 

 

5.3. Sit Råd 

Sit Råd har gjennom 2022 hatt en betydelig økning i aktivitet. Sammenlignet med 2021 har det 

vært en økning på 20 % i gjennomførte samtaler, 60 % økning av gjennomførte kurs, en økning i 

antall konsultasjoner på helsestasjon med drøyt 23 % og antallet studenter som har benyttet 

helsestasjon på campus tilbudet har økt med 163 %. 
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Økningen i aktivitet klarer dessverre ikke å møte den økte etterspørselen fullt ut, dette gjelder 
spesielt for helsestasjonstilbudet og samtaletilbudet.  
Noe økt pågang skyldes også at noe flere studenter henvises videre fra Sit psykisk 
helsetjeneste da Råd sine tjenester vurderes å være det beste for studenten i den situasjonen 
hen er i. 

 
 
 

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

 
Ann Kristin Angelsen har begynt i jobben som koordinator for Sundebygget. 
Studenthusene har ordinær drift med faste åpningstider, det arrangeres konserter, temafester, 
spillekvelder og quiz med mer. Studenthuset i Ålesund har hatt en god økning i antall 
arrangementer og generell aktivitet.  
På Gjøvik brukes Huset fortsatt aktivt av en større del av frivilligheten enn det vi opplever i 
Ålesund. Vi jobber med å kartlegge årsakene til dette, og samarbeidet mellom Sit og ÅSS 
angående driften av Sundebygget skal evalueres i starten av februar.  
Det gjennomføres gode arrangementer, aktiviteter i Sats og Sisu i begge byer, for eksempel 
bålpanne, inspobonanza, eksamensboost, julevenn, turgrupper, «velkommen tilbake», meet & 
greet, og planlegging av frivillighetsgallaer. I Gjøvik går frivillighetsgallaen av stabelen allerede 
4. februar, og er i hovedsak finansiert av samarbeidspartnere. 
 
Hanna Kristine Lønstad, prosjektleder SiSU og prosjektmedarbeider i Lykkepromille, samt 
Andreas Hagen, seniorrådgiver NTNU presenterte G- lounge på «Årskonferansen til 
Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning». G-lounge er en 
studentmøteplass i Gneisbygget på Gjøvik og har blitt til som et samarbeid mellom studentene, 
NTNU og Sit. 
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Saksbehandler: Audhild Kvam  

 
 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
 
Trondheim, 1. februar 2023 
 
 
Audhild Kvam 
 

 


