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Adm. dir. orientering 
 

 
1. Overordnet 

 
Utredning av samarbeidsmodeller mellom samskipnadene 
Det pågår nå et arbeid i regi av samskipnadsrådet for å se på hvordan samskipnadene kan 
samarbeide bedre på en mer formalisert måte. Det er gjennom de siste årene synliggjort stor 
effekt av samarbeid der man har lyktes med dette. I tillegg er det mange samskipnader som nå 
står foran store løft på digitalisering og utvikling. Det er derfor satt ned en arbeidsgruppe som 
skal foreslå en prosess for å utrede dette nærmere. Arbeidsgruppen skal legge fram sitt forslag 
før samskipnadsmøtet i november. Styret vil bli orientert om arbeidet når et konkret forslag 
ligger på bordet.  
 

Campusprosjektet 
Sit har avgitt høringssvar for reguleringsforslagene for delområde 3, 4 og 5 innen fristen. I 
forslagene som foreligger er det sikret muligheten for å bygge mellom 500 og 650 HE i 
delområde 4 og 5 samt avsatt arealer for en idrettshall i S.P Andersens veg. Sit har gitt innspill 
på behovet for å sikre at Høgskoledalen og aktiviteten der ikke blir negativt påvirket av 
campusutbyggingen. I tillegg har Sit fremmet forslag om å regulere en mulighet for å utvikle 
legesentertomta til framtidige velferdsfunksjoner. Forslagstiller bearbeider nå innspillene som 
er kommet, og skal levere justert planforslag til kommunen i løpet av desember. Fram til mars 
2023 skal justert planforslag behandles i alle politiske komiteer i Trondheim kommune før 
sluttbehandling i bystyret i mars 2023. Parallelt pågår det arbeid med å imøtekomme kravene 
fra kunnskapsdepartementet om å holde totalkostnaden og arealrammen for campussamling 
nede innenfor rammene av reguleringsplanene. Arbeidet med byggeprogram for nybygg og 
ombygging som følge av campussamling skal ferdigstilles innen utgangen av november. 
Vedtatte reguleringsplaner og byggeprogram danner grunnlaget for en ekstern kvalitetssikring 
(KS2-2) av hele campussamlingsprosjektet. Den eksterne kvalitetssikringen må vise 
tilstrekkelig grad av måloppnåelse for hele prosjektet for å kunne anbefale en 
investeringsbeslutning for statsbudsjettet i 2024.  
 
Området «Øvre Grensen» ble tatt ut av reguleringsplanene for campus pga. «reguleringsrisiko» 
knyttet til fredede bygninger og trehusmiljø. Bygningsrådet vedtok at det skulle reguleres og 
satte dermed i gang egen reguleringsplan for Øvre Grensen. I denne reguleringsplanen er 
kommunen selv forslagstiller og det er ønske om å behandle planen samtidig som 
campussamlingsplanene behandles i bystyret i mars 2023. Sit har gjennomført mulighetsstudier 
for området Øvre Grensen tidligere med tanke på å få inn velferdsfunksjoner, boliger og arealer 
for studentfrivillighet i området. NTNU har samtidig varslet at de ønsker en internasjonal 
arkitektkonkurranse på området og Sit er invitert inn som interessent for Øvre grensen.  
 
Store deler av Sit sin administrasjon har i dag kontorlokaler på Gamle Kjemi på Gløshaugen. 
Bygget er ikke en del av campussamlingsprosjektet, men NTNU har nå varslet at de ønsker å se 
på mulighetene for å aktivisere bygget i større grad og se det i sammenheng med 
arealbehovene som kommer som følge av campussamling.  Vi har over en toårsperiode vært i 
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dialog med NTNU om muligheter for å gjøre forbedringer i lokalene. NTNU har gjennomført et 
forprosjekt for totalrenovering av bygget og skal i desember beslutte om det skal bevilges 
penger for totalrenovering av bygget. Dersom bygget skal totalrenoveres må om lag 70 Sit-
ansatte tildeles midlertidige kontorlokaler i byggeperioden. Sit er i dialog med NTNU om både 
behov og muligheter på kort og lang sikt som følge av en mulig renovering. 
 
 

Statsbudsjettet for 2023 
Forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt fram av regjeringen 6. oktober. Forslaget inneholdt 
flere elementer som har betydning for oss i Sit. 

I forslaget til statsbudsjett er kostnadsrammen foreslått økt vesentlig. Dette vil gjøre det lettere 
å få realisert planlagte studentboligprosjekter. Kostnadsrammen er økt til  1 450 000 både for 
pressområder og ikke-pressområder. Tilskuddssatsen er foreslått økt med prisvekst til hhv. 
393 700 i pressområder og 336 000 i ikke-pressområder. (I 2022 var kostnadsrammen for 
pressområder 1 011 900 og tilskuddssats 382 200, for ikke-pressområder var kostnadsrammen 
955 700 og satsen 326 200) 

Regjeringen har forståelse for at det er vanskelig at kostnadsrammen ligger fast på den 
nominelle rammen det årete tilsagnet er gitt, slik det er i dag. Regjeringen foreslår derfor at 
byggeprosjekter kan bruke den prisjusterte kostnadsrammen som gjelder det året bygget er 
ferdig. Justering av kostnadsrammen får tilbakevirkende kraft på allerede gitte tilsagn, mens 
tilskuddssatsen skal bestå på samme nominelt beløp som det som gjaldt da tilsagnet ble gitt. 
Budsjettforslaget legger til rette for bygging av 1650 nye studentboliger. Dette er på nivå med 
fjoråret (1650), men en nedgang fra budsjettene i for 2017-2020. Det ble ikke gitt tilskudd til 
oppgradering av studentboliger. 
 
Regjeringen foreslår at det setter av 141,5 millioner til en ny ordning for å sette i gang 
energitiltak for studentboliger. Husbanken skal ha ansvar for ordningen. Det står ingen ting om 
hva slags type tiltak det kan gis støtte til, om det gjelder nye og/eller eksisterende bygg eller 
hvordan ordningen skal praktiseres. Dette vil vi sjekke nærmere når budsjettet er vedtatt. 
 
Det foreslås å sete av 81.8 millioner kroner i tilskudd til det generelle velferdsarbeidet til 
studentsamskipnadene. Dette er en nedgang fra 2022 hvor posten var på 107,5 millioner kr. 
Andelen som overføres til studentsamskipnadene blir dermed kuttet beløper med 31 mill. 
Effekten for Sit er foreløpig beregnet til 3 MNOK (se budsjettsak).  
 
 
Kommunikasjon og marked 
Det gjennomføres et internt kompetanseløft vedrørende styrets sammensetning og styrevalg i 
forkant av vårens ansattevalg. Det lages tre videoer som skal informere medarbeidere i Sit om 
styrets sammensetning og praktisk gjennomføring av valg. Disse vil bli delt i våre interne 
kommunikasjonskanaler i november. 
 
Mediehenvendelser 
Det har vært mange mediesaker i forbindelse med forslaget i statsbudsjettet om økt 
kostnadsramme for studentboligbygging. Det har også vært en del henvendelser knyttet til sak 
om samskipnadenes depositumspraksis. I tillegg har det vært spørsmål om pris og standard på 
ulike utleieobjekter.  
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Digitalisering 
Man har på tvers av fellesfunksjonene i Sit arbeidet med å få etablert samspillet mellom 
virksomhetsområdene og avdelingen knyttet til innovasjon og forretningsutvikling. Det er nå på 
plass en god struktur som skal videreutvikles slik at vi oppnår effektive prosesser innad, og på 
tvers av virksomhetsområdene, basert på felles metodikk og felles forståelse for 
forretningsutvikling. 
På digitaliseringsområdet er det etter sommeren, sammen med virksomhetsområdene, arbeidet 
med gjennomgang av utviklingsbehov som har materialisert seg i budsjettforslaget som 
presenteres for styre. Vi har også en sentral rolle i utviklingen av samarbeidet mellom 
samskipnadene på digitalisering, og det vil i løpet av oktober leveres sluttrapport til 
Samskipnadsrådet som kommer med forslag til framtidig samarbeid. 

 
 
Hackaton 
12.-14. oktober arrangerte Sit, gjennom Sit Labs Hackaton med team sosial bærekraft på Digs i 
Trondheim. I 3 dager jobbet 30 studenter som sosiale entreprenører sammen med et 
borgerpanel. I fellesskap laget de prototyper av fremtidssamfunnet der studenter opplever 
sosial bærekraft. Siste dag av Hackaton-et ble mange interessenter invitert til å høre 
resultatene av dette arrangementet. Vi tar med oss innspill vi fikk i vårt arbeid med å utvikle 
vårt eget tjenestetilbud, men også læringen med å bruke studenter som sosiale entreprenører i 
vårt utviklingsarbeid videre. 
 
 

Besøk fra samskipnader 
I løpet av september hadde vi besøk av både SiS (Samskipnaden i Stavanger) og SiMolde 
(Samskipnaden i Molde). Fra SiS kom styre og ledergruppen, for å lære mer om 
kommunesamarbeid, Helgasetr, og digitalisering. Det ble gjennomført et heldagsseminar hvor 
blant annet kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden kom og snakket om samarbeid og 
studentbyen Trondheim, og Arvid Skjervik og Lars Kristian Holgersen fra PU snakket om 
utvikling av Helgasetr-prosjektet.  
 
SiMolde var på dagsbesøk med alle sine ansatte. Etter en innføring i kultur og 
organisasjonsutviklingen i Sit, og hvordan vi arbeider med strategi, besøkte de 
virksomhetsområdene for å lære mer om konsept og utvikling i praksis. Kontaktpersoner på de 
ulike virksomhetsområdene tok ansvar for omvisning, innføring, og meningsutveksling på 
virksomhetsnivå, og vi har i ettertid mottatt svært positive tilbakemeldinger fra besøket.  
 
 

2. Sit Bolig 

Prosjekter 
Moholt Alle 
Første byggetrinn Moholt Alle 1,3,5 og 7 er overtatt og utleid. Andre byggetrinn er påbegynt og 
Moholt Alle 2 og 4 ble overtatt i starten av oktober 2022 og er utleid. Saken vedrørende 
prosjekteringsfeil følges opp, ingen avklaring enda.  
 
Klostergata 56 
Det er gitt entreprenør klarsignal for innhenting av nye priser med bakgrunn i forslag til revidert 
kostnadsramme for 2023 ifm. statsbudsjettet. Rammesøknad ble sendt inn før sommeren, men 
det er ikke mottatt rammetillatelse enda. Prøvepeling for avklaring av fundamentering 
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gjennomført i sommer, men konklusjon foreligger ikke enda. Revidert investeringsbeslutning vil 
fremlegges på et senere tidspunkt.   
 
Nardovegen 12-14 
Det jobbes med å få sjekket ut innsigelsene som kom etter offentlig ettersyn i reguleringssaken. 
Det meste er nå avklart, men de siste punktene tar tid. På grunn av dette er det lite trolig man 
får stadfestet reguleringsplanen før i starten av 2023. Det er fremdeles punkter knyttet til støy 
og støv som gjenstår uavklart.  
 
Helgasetr 
Se egen sak 
 
Bydelsbasseng Moholt 
Første skisser og forslag er ferdig utarbeidet. Det er gjennomført dialogmøter med 
brukerorganisasjoner i Trondheim kommune for bassengdelen. Det gjenstår bearbeiding av 
programmerte arealer og kalkulering. Trondheim kommune har foreløpig ikke satt av ytterligere 
utviklingsmidler til prosjekt før i 2025. Det jobbes likevel med å se på mulighet for å få 
gjennomført reguleringsprosessen før dette. 
 
Sundebygget 
Bygget hadde offisiell åpning torsdag 25.08.22 med stor deltakelse. Et godt gjennomført 
arrangement. De fleste leveransene som var forsinket er nå levert, og bygget er i en 
prøvedriftsfase. Sluttoppgjør forventes avklart ila året.  
 
Røverdalen 
Se egen sak 
 
Nybygg Kallerud 
Gjennomført konkurranse for valg av samspillsentreprenør. Veidekke er valgt til 
samspillspartner for utvikling av prosjektet. Samspill og utvikling av prosjektet har startet. Det 
kan forventes en investeringsbeslutning rundet årsskifte. Prosjektet består i dag av ca. 100 
studentboliger og ny driftssentral for Sit Bolig. 
 
Flerfunksjonsbygg Gjøvik 
Se egen sak 
 
Nye Carporter i Frode Rinnans veg 1 
Som følge av at eksisterende lagerarealer i Nardovegen 12 og 14 avvikles, er det behov for en 
omstrukturering av arealbruk i Frode Rinnans veg 1 (Sit Bolig). Det etableres nytt lager i kjeller 
og bygges carporter/garasjer i bakgården for deler av driftsbilene som i dag står parkert i 
kjelleren. 
 
Klostergata 18 
Det er påstartet en rehabilitering av fasade og tak i Klostergata 18. Samtidig er det også startet 
rivning innvendig for å avklare endelig omfang rehabilitering/oppgradering. Innvendige arbeider 
forventes å starte på nyåret 2023. 
 
Rehabilitering av teglfasader i Herman Krags veg 
Som følge av utløpt levetid på de eldste teglfasadene i Herman Krags veg, er det satt i gang et 
rehabiliteringsprosjekt for utskifting av teglfelt. Enkelt fasader er i dag helt punktert og tar inn 
vann når det er regn og vind. Årsaken til dagens tilstand er både alder, dårlig kvalitet på tegl 
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(siste leveranse fra teglverket i Trondheim) og delvis uhensiktsmessig utført håndverk. Dette 
prosjektet starter med noen hastetiltak i 2022, og vil gå over flere år fremover slik at 
gjennomføringen påvirker de som bor hos oss i minst mulig grad. 
 

Magnus den Godes gate 2 
Prosjektet er nå ferdigstilt i henhold til plan og fult utleid fra 30.09. 

 
 
Andre aktiviteter 
Boligutleie 
Vi har godt belegg i alle våre studentbyer.  
 
Individuell strømmåling 
Sit har mottatt vedtak fra Reguleringsmyndigheten (RME) i saken vedrørende individuell 
strømmåling i Moholt alle 1-28. Tensio TS har krevd at det installeres én måler pr hybel i de 
oppgraderte studentboligene, noe Sit har klaget på til RME. RME har brukt over ett år på å 
behandle saken, og har nå gitt Tensio TS medhold i sitt krav om individuell måling. Sit har 
benyttet seg av muligheten til å klage på RMEs vedtak til Energiklagenemnda. Det er uvisst hvor 
lang tid Energiklagenemnda vil bruke på behandling av klagen. Saken er prinsipielt viktig for Sit 
og studentsamskipnadene, da den vil kunne danne nasjonal presedens for all fremtidig 
studentboligbygging. Det er stor interesse rundt saken, og det forventes mediesaker knyttet til 
det. 
 
Konseptutvikling 
Det er igangsatt arbeid med konseptutvikling både av Loftet og av vårt korttidsutleietilbud (p.t. 
Trondheim Vandrerhjem).  
 

 
 
 

3. Sit Kafe 

Drift 
Kafe hadde treg oppstart i august, men når undervisningen startet tok omsetningen seg opp, og 
denne er nå på et høyt nivå ift. budsjett. Ombygginger ved Sit Kafe Dragvoll, Sit Kafe MTFS og Sit 
Kafe Elektro er gjennomført i henhold til planene. Det samme er nyetableringer av Trust Meal i 
Ålesund og Topasbygget i Gjøvik.  
 
Sit Kafe har vunnet anbudet for levering av kaker til NTNU i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 
Kontrakten er for 2 +1 + 1  år med en verdi på 4 millioner. Vi jobber nå med å utforme 
anbudsbesvarelse for catering og selskap ved NTNU i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Også her vil 
avtaleperioden være 2 + 1 + 1 år med en verdi på 60 millioner. 
 
Nye kafesjefer er  på plass og det gjennomføres onboarding og opplæring. 
Rekruttering av kokker er krevende, men vi har fått ansatt vårt behov i Trondheim. I Gjøvik får vi 
ikke ansatt kokker med de betingelser som foreligger i dag. 
 
 

Markedsaktiviteter  
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Stilken er gjenåpnet og vi har en nyansatt som skal jobbe dedikert med tilbudet. I tillegg har vi 

fått en shop in shop-løsning for Stilken-produkter på kiosk, som har blitt et populært tilbud. 

Prosjekt Minus fase 1 er lansert i våre kantiner, og det er opprettet en landingsside med info om 

bærekraftstiltak i Sit Kafe. https://www.sit.no/prosjekt-minus  

Ny landingsside for Sit Kafe er ferdig: https://www.sit.no/mat/serveringstilbud  

Navn på mat– og drikketilbudet på Helgasetr er bestemt; AX. 

 

4. Sit Trening 

Personal  
Fra 1. september har vi ansatt en person i en 3-årig prosjektstilling knyttet opp mot aktivitet. 
Personen skal jobbe med Trening sitt viktigste strategimål: Alle studenter i aktivitet. Prosjektets 
mål er å engasjere flere av de studentene som ikke oppfyller helsedirektoratets anbefalinger ift. 
fysisk aktivitet, som sliter med psykiske plager og ensomhet, og å bidra til at disse studentene 
opplever mestring og aktivitetsglede. 

 
Drift  
Vi har svært gode medlemstall og høye besøkstall. 1. oktober i år hadde vi 17 301 medlemmer, 
dette er 4 293 flere medlemmer enn 1. oktober 2021. Veksten skyldes omlegging til 
månedsbetaling sommeren 2021, lav pris og et svært mangfoldig og godt treningstilbud.  
I Ålesund åpnet vi nytt treningssenter i Sundebygget og har nå 500 medlemmer, dette er en 
dobling av antall medlemmer.  
 
I Gjøvik jobbes det med et midlertidig treningsareal hos Mustad eiendom på Kallerud. Vi har fått 
avklart at NTNU skal vurdere fri stasjon i sitt budsjett for 2023. Dette blir avklart i desember 
2022. Vi må vurdere ett slikt areal opp mot ett flerfunksjonsbygg. 
 

Markedsaktiviteter 
Salgskampanje Sit Trening  
Salgskampanjen for Sit Trening er ferdigstilt – vi har kjørt salgsannonser for å øke kjennskapen 
til Sits treningstilbud, og for å øke salg. For tiden evaluerer man kampanjen, og vil kunne 
presentere konkrete talldata ved neste orientering.  
  
Konseptutvikling gruppetime 
Vi utvikler nå et nytt gruppetimekonsept med mål om å senke terskelen for å dra på 
gruppetimer, da spesifikt Step og Spin. Vi ønsker å lage et nytt gruppetimekonsept for 
medlemmer som er litt usikre på teknikk. Neste steg er å bli enige om navn og utrykk, og 
markedsføring for å få medlemmer til å melde seg på. 
  
Kampanjeplanlegging «Movember»  
I november skal vi kjøre en kampanje målrettet mot mannlige medlemmer. Statistikken viser at 
rundt 95% av de som går på gruppetimer er kvinner, vi ønsker å få opp andelen menn som tester 
gruppetimer. Vi skal derfor lage en kampanje med konkurranse, som spiller på humor. 
 

 
 

5. Sit Velferd  
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Prosess for virksomhetsoverdragelse av ansatte til Gløshaugen legesenter er i rute i forhold til 
fremdriftsplanen. Det avholdes drøftingsmøte med tillitsvalgte mandag 17. oktober. 
 
Direktør for Velferdstjenester deltok sammen med Administrerende direktør på innspillsmøte 
vedrørende opptrappingsplan psykisk helse i HOD torsdag 13. oktober. 
 
Sit er ambassadør for folkeopplysningskampanjen for selvmordsforebygging «Snakk om 
selvmordstanker- det kan redde liv». Kampanjen har oppstart nå i midten av oktober 
 
Arbeidet med «Studenter spør» er godt i gang. 
 

5.1.         Sit Psykisk helsetjeneste  

 

 

 jan Feb mars april mai juni juli aug sept 

Antall 
nyhenvendelser 
total (1) 

145 

 

144 

 

213 

 

100 

 

109 

 

57 

 

25 

 

112 
 

149 
 

Antall nye 
henvendelser 
via digitalt 
skjema (2) 

Innført 
01.07.22 

Innført 
01.07.22 

Innført 
01.07.22 

Innført 
01.07.22 

Innført 
01.07.22 

Innført 
01.07.22 

88 360 

 

 

323 
 

 

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

716  
(116) 

687  
(104) 

881  
(113) 

672  
(202) 

679 
(61) 

548 
(105) 

204 
(24) 

408 
(60) 

672 
(7) 

Annet 
pasientarbeid                                                                             
(telefonkontakt, 
rapporter/epikri
ser mm) 
 

1142 1009 1165 662 660 711 404 1043 1159 

Antall ikke møtt       45 29 35 26 31 31 6 35 30 

Antall på 
venteliste siste 
dag i mnd. 

248 269 201 200 183 141 147 150 117 

Lengst ventetid 
på behandling 
siste dag i mnd. 

5 mnd. 
og 2 d 

5 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 

Ventetid på 
kartleggingssa
mtaler siste dag 
i mnd. 

3 uker 
og 2 d 

3 uker 4 uker 
og 5 d 

3 uker 1 uke 0 uker 0 uker 0 uker 0 uker 
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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. 

Erfaringer pr. 19.09.22 med ny henvendelsesform via digitalt skjema, innført fra juni 2022: 
Hvert skjema vurderes av Psykisk helsetjeneste, og alle studenter får svar på sms innen en uke 
etter at de har henvendt seg. Svarene prøver man å gjøre så nyanserte som mulig slik at alle 
som henvender seg får råd om hvor de kan få riktig og god hjelp selv om de ikke får et tilbud 
hos Sit. Vi har vært i kontakt med Statsforvalteren for å bekrefte at svar og info man sender på 
sms ikke er i strid med personvernlovgivningen. Vi håper at økningen i antall henvendelser på 
digitalt skjema gjør at vi oppleves som mer tilgjengelig for studentene selv om ikke alle får et 
tilbud. Vi er spente på å se hvordan dette vil slå ut i undersøkelse blant studentene når den nye 
henvendelsesformen blir bedre kjent.  
  
Vi opplever at informasjonen som studentene gir i det digitale skjemaet er god og nyansert, og 
gir oss et godt bilde av den enkeltes utfordringer slik at vi lettere kan vurdere om vi er riktig 
hjelpeinstans.  
 
Integrasjonen mellom det digitale skjemaet og vårt journalsystem er ikke helt på plass enda, 
slik at det blir noe mer manuelt arbeid enn vi hadde regnet med, men dette jobbes det med å 
finne en løsning på sammen med leverandør. 
 
Helsesykepleier og rådgiver i Sit Råd deltar på inntaksmøtene en gang pr. uke og hjelper oss 
med å vurdere henvendelsene slik at vi i enda større grad kan gi studentene riktige råd om hvor 
de kan henvende seg dersom ikke Sit Psykisk helsetjeneste er riktig sted for den enkelte. Dette 
gir god innsikt i Sit Råds arbeid og motsatt. Vi tror at dette både på kort og lang sikt vil kunne 
gjøre at de to avdelingene i samarbeid kan få gitt hjelp til enda flere studenter. 
 
Ventetida går ned selv om vi får flere henvendelser, og vi er optimistiske med tanke på 
langtidsvirkning av omleggingene vi nå gjør:  
Flere får hjelp enten i form av behandling hos oss eller i form av rask vurdering og råd om hvor 
de kan få hjelp. Imidlertid tror vi ikke at vi kommer helt i mål med lav ventetid uten økte 
ressurser og noen endringer av rammer for behandling. 
 
Tiltak videre: 

• utkjøp av 17 nye studenter fra ventelista i løpet av oktober ved hjelp av KD-midler 
• Fortsettelse av arbeidsgruppe som jobber med interne endringer for å se på 

muligheter for å øke behandlingskapasitet ytterligere.  

 
 
Ekstern aktivitet i september 2022:  

• Fortsatt deltagelse i IME-prosjektet ved Elisabeth Gusdal 
• Opplæring og oppstart «Studenter Spør» ved Marte Dyrud Frydenlund 
• Oppstart samarbeidsforum med Trondheim kommune og DPS ved Hege Kristin 

Sætherhaug og Kristin Wall 
• Intervju med Under Dusken om studenters psykiske helse under pandemien ved 

Kristin Wall 
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• Intervju med master-student i Industriell design om tjenester for studenters psykiske 

helse ved Elisabeth Gusdal 

 

5.2. Sit Barn 

Planleggingsdagene i september hadde «utepedagogen» som tema der fokuset var på uteareal 
og bruk av natur og nærmiljø. 
 

5.3. Sit Råd 

Stor pågang hos Sit råd sine tjenester.  
Det er gjennomført 40 kurs i høst hvor det har deltatt mer enn 1400 studenter. Noen kurs har 
lange ventelister og vi har per nå ikke kapasitet til å sette opp flere, spesielt av de mer 
ressurskrevende kursene som kurs i depresjonsmestring, selvutvikling og «Gutta snakker». 
Det ble gjennomført 400 samtaler i september og første del av oktober, samtidig er det 
nærmere 350 klikk på «finner ikke ledig samtale». 
 
Jobbet svært godt i Lykkepromilleprosjektet; mange aktiviteter, mye oppmerksomhet og omtale. 
Arrangert fagdag om rus og seksuelle grenser. 
 
Hittil har 2685 studenter vært innom Helsestasjon for seksuell helse og/eller har hatt samtale 
med helsesykepleier. Dette er allerede flere enn i hele 2021. 
 
Svært godt samarbeid med Sit psykisk helsetjeneste med felles inntaksmøte. Mange studenter 
henvises direkte derfra til Sit Råd sine tilbud.  
 
Vi prioriterer studentmøtene de første ukene. Samtidig er samtaletilbudet, samtaletelefonen, 
helsestasjonen og foreningskursene i gang. Mestringskursene har oppstart i de neste ukene. 
 

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

Ann Kristin Angelsen er ansatt i stillingen som koordinator for Sundebygget. Hennes 
ansvarsområde vil omfatte den gamle stillingen som «banksjef», Innovasjonshuben og 
koordinering mellom de ulike aktørene og interessentene i Sundebygget. Oppstartsdato er ikke 
avklart enda. 
 
Huset 
Studenthuset Gjøvik har siden fadderuka, med oppstart 15 august, hatt godt besøk og vært arena 
for aktivitetene til mange studentorganisasjoner. Besøkstall og aktivitet er tilbake på 2019-nivå 
og høsten har bydd på blant annet konserter med Nico og Vinz, Erik og Kriss, Italo Brothers m. fl, 
samt temafester, en godt besøkt quiz, ellers mange lavterskelarrangement, ofte gjennom 
samarbeid med foreningslivet ellers som linjeforeningstirsdager og øvingsarena for bandgruppa 
med mer.  
Styret i studentforeningen Huset er nær selvgående hva aktiviteten på Huset angår og har selv 
valgt en løsning med fortsatt betalt baransvarlige, dette fordi de ikke har kapasitet til noe annet 
pr i dag. Vi har en åpen og god dialog om dette og en stående avtale om å diskutere dette på nytt 
om studentene ønsker en endring. 
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Samfunnet i Ålesund 
Driften av Samfunnet i Ålesund er organisert gjennom et frivillig husstyre som er underlagt 
Ålesund Studentsamfunn (ÅSS). Husstyret ledes av husansvarlig som har en styreplass i ÅSS. 
Det er et uttalt ønske fra VT og ÅSS om mest mulig autonomi for studentene til driften av 
Samfunnet. Det er derfor ikke betalte baransvarlige studenter tilknyttet driften. Sit ansatte har 
vært tilgjengelige 24/7 etter åpningen for å veilede, svare på spørsmål og bistå med andre 
utfordringer som oppstår. 
 
Det var svært høy aktivitet på huset i fadderuken og opp mot den offisielle åpningen 25. august. 
Etter dette har det dessverre vært avtakende besøk, med unntak av onsdagsquizene. Slik 
situasjonen er nå synes man å være for avhengig av enkelte ildsjeler samtidig som resterende 
medlemmer rapporterer om at de sliter med motivasjonen. Sit ansatt koordinator på 
Sundebygget får mange henvendelser fra andre studentorganisasjoner om bruk av Samfunnet. 
Disse henvendelsene videresendes husansvarlig hos Husstyret. Det er pågående dialog mellom 
Husstyret og Sit om tiltak for å avlaste studentene innenfor tidkrevende rutineoppgaver som 
varetelling, varebestilling, varemottak og rydding. 
 
 
 
 
Saksbehandler: Audhild Kvam  

 
 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
 
Trondheim, 19. oktober 2022 
 
 
Audhild Kvam 
 

 


