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Adm. dir. orientering 
 

 
1. Overordnet 

Samskipnadsmøte i Bergen 
8. november ble det årlige samskipnadene avholdt i Bergen. Sit var representert med styreleder 
og administrerende direktør. Samskipnadsmøte setter rammene for samskipnadsrådets arbeid 
kommende år, og legger føringer for prioriteringer i samarbeidet mellom oss. Møtet velger også 
styre i samskipnadsrådet. 
 
På årets møte jobbet vi særlig med hvordan vi skal samarbeide bedre mellom oss (se egen sak), 
og hvordan vi kan styrke kommunikasjonen fra samskipnadene. 
 
Det ble også valgt nytt styre, og administrerende i Sit ble valgt som styreleder av 
samskipnadsrådet for de to neste årene. Styrevervet innebærer økt fokus på arbeid for alle 
samskipnadene og mer arbeid med nasjonale rammebetingelser. 
 
Styret for samskipnadsrådet består neste år av for øvrig av følgende: 

- Amalie Lunde, styreleder i Studentsamskipnaden på Vestlandet 

- Daniel Hansen Masvik, styreleder i Norges arktiske studentsamskipnad 

- Anna Rist, styreleder i Studentsamskipnaden i Molde 

- Andreas Berggren Eskelund, administrerende direktør i Studentsamskipnaden SiO 

- Pål Harv, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Agder 

Samskipnadsmøte vedtok følgende mål for styret i kommende periode: 

Politiske målsettinger  
• Sørge for å bedre rammevilkårene for studentvelferden  
 

Bolig  
• Jobbe for rammebetingelser som sikrer at samskipnadene kan bygge flere studentboliger 
raskere, rimeligere og bærekraftig.  
• Jobbe for å endre forskrift om tilskudd til studentboliger slik at oppgradering av 
studentboliger er berettiget til å søke om tilskudd.  
• Jobbe for å gi et godt kunnskapsgrunnlag og prognoser for studentboligbygging og øvrige 
virksomhetsområder.  
• Jobbe for nasjonalt fritak for eiendomsskatt  
 

Helse  
• Jobbe for at samskipnadene får større og mer langsiktig finansiering til arbeid med 
studenthelse, spesielt psykisk helse, herunder midler for tilrettelegging av lavterskeltilbud som 
styrker det psykososiale miljøet.  

 
Samarbeid  
• Samarbeide med Universitets- og høyskolerådet for å knytte arbeide med studentvelferd 
tettere til arbeide med læringsmiljø.  
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• Videreutvikle samarbeidet med Kunnskapsdepartementet, Norsk studentorganisasjon og 
Organisasjon for norske fagskolestudenter.  

 
Lovmessig  
• Sikre at Samskipnadsrådet er representert i en eventuell revisjon av lov og forskrift.  
 
Samskipnadsrådet skal følge med på endringer i rammebetingelser som berører 
samskipnadene og initiere nødvendige tiltak for å sikre studentvelferden.  

 

Organisatoriske målsettinger  
•Videreutvikle samskipnadenes møteplasser og arrangementer, med særskilt fokus på økt 
samarbeid og erfaringsutveksling mellom samskipnadene.  
• Følge opp forprosjekt om samarbeid mellom samskipnadene og hovedprosjekt om samarbeid 
mellom samskipnadene.  

 
 

 

 
Campusutvikling 
Sit jobber nå med å gi innspill i campusutviklingen. Dette gjøres, i tillegg til skriftlige innspill til 
kommunen i offentlige høringsrunder, gjennom ulike møter. Vi har hatt møter både med ledelsen 
i NTNU, med byplankontoret og med politiske partier i Trondheim kommune. I møtene har vi 
formidlet våre innspill til reguleringsplanen. 
  
Organisasjon 
 
UKA 2023 
Avtale om offisielt samarbeid med UKA 2023 er signert. Avtalen fokuserer på at Sit skal støtte 
UKA i å gjennomføre Norges største kulturarrangement, samtidig som vi skal bruke avtalen til 
merkevarebygging eksternt og kulturbygging internt.  
 
Markedsplan 
Denne høsten har vi jobbet med hvordan markedsarbeidet i Sit skal drives frem. Avdelingen 
ønsker å etablere et felles rammeverk for markedsarbeidet i Sit. Vi har gjennom workshops 
laget et rammeverk for markedsplanen, som vi nå begynner å teste på noen av 
virksomhetsområdene. Formålet med markedsplanen er å samle og organisere alt 
markedsarbeidet i Sit på en slik måte at organisasjonen fremstår helhetlig, både overordnet, ut i 
hvert enkelt virksomhetsområde, og hos hver enkelt ansatt. Planen skal bidra til at visjon og 
strategiske valg i Sit gjenspeiles i våre egne kanaler, i ekstern markedsføring, og i internt og 
eksternt kommunikasjonsarbeid. 
 
Markedsanalyse og benchmarking 
Sit ønsker å få en helhetlig metodikk og rammeverk for markedsanalyser og benchmarks som 
alle deler av virksomheten kan benytte. I januar gjennomføres det 2 undersøkelser i Sit Bolig. 
Det skal gjennomføres en undersøkelse knyttet til benchmarking av pris, samtidig skal vi se 
nærmere på tilfredsheten kundene opplever rundt det nye bookingsystemet. Vi samarbeider 
med Fremm om undersøkelsene og utarbeider sammen med dem en metodikk for 
gjennomføring.  
 
Samtalesider på sit.no 
Det siste året har kommunikasjonsavdelingen jobbet tett med Sit Velferd for å forbedre og 
videreutvikle dagens samtalesider på sit.no. Det har vært en lang og lærerik prosess, med tid til 
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refleksjon og testing av ulike alternativer. I høst  gjennomførte man flere workshoper med 
studenter hvor man fikk innsikt i hvilke behov de har med tanke på våre helsesider. Nå skal vi 
begynne å gjøre endringer og lage sideløsninger som setter studentenes behov i sentrum.  
 
Ny bildedelingsløsning: Fotoware x Sit 
Kommunikasjon og markedsavdelingen har lenge hatt behov for en funksjonell og fleksibel 
mediedelingsløsning som kan brukes på tvers i organisasjonen. Etter en kartlegging av behov og 
DEMO, har vi signert avtale med Fotoware – en DAM-løsning og materialbank for digital 
materialhåndtering. Neste steg er å sette opp og organisere systemet slik at organisasjonen kan 
ta det i bruk fra nyåret av. Vi er også i gang med å planlegge et opplæringsløp og en 
lanseringsplan for organisasjonen. 
 
«Eksamensklar» 
Vi har samlet eksamensrelaterte aktiviteter fra alle virksomhetsområdene under en felles 
kommunikasjonsparaply, Eksamensklar! Info om aktivitetene og tiltakene er lagt på en felles 
landingsside på sit.no for alle tre byer, og i tillegg blir det laget nyhetssaker, saker i SoMe og 
analogt materiell i samme profil, der det er relevant. 

 

2. Sit Bolig 

Prosjekter 
 
Sundebygget 
Det gjenstår kun detaljer i sluttoppgjør og et par enkeltsaker på mangellisten før man kan si seg 
ferdig med prosjektet. Prosjektledelsen planlegger omfattende evaluering av prosjektet i ettertid 
for å se hva vi kan lære av hele prosessen.  
 
Klostergata 18 
Godt i gang med utvendig rehabilitering av Klostergata 18. Innvendig rivningsarbeider har 
avdekket store svakheter i bærekonstruksjonen som må utbedres fortløpende. Prosjektledelsen 
har med seg rådgivere på plassen og følger opp dette tett i tiden fremover. Utvendig 
rehabilitering ferdigstilles med malingsarbeid våren 2023, og innvendige arbeider forventes 
igangsatt i løpet av våren 2023. 
 
Klostergata 56 
Byggesak fremdeles uavklart grunnet fasadeløsning. Prøvepeling gjennomført i sommer ga ikke 
ønsket resultater, det vurderes derfor ny prøvepeling for å endelig få avklart 
fundamenteringmetode. Fremdeles stor usikkerhet knyttet til grunnforhold. Entreprenør 
grovkalkulerer og innhenter nye priser. Forventes oppstart riving ila av våren 2023. 
 
Nardovegen 12 og 14 
Prosjektet jobber mot innsending til 2. gangs behandling av reguleringsplanen medio november. 
Det oppstod forsinkelse da det kom krav om en Helsekonsekvensutredning fra Kommunelegen. 
Prosjektet er justert for å redusere utfordringer knyttet til støy og støv. For å ha studentboliger 
innflytningsklare til august 2026 må rammesøknaden til byggesaken inn før 1. februar 2023. Det 
planlegges derfor med en parallell prosess på 2. gangs behandling for regulering og 
rammesøknaden. Det kan forventes oppstart rivning ila mars 2023. Gjennomføres fremdeles 
vurderinger knyttet til Svanemerking av studentboligene.  
 
Bydelsbasseng Moholt 
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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. Sluttføring av arbeidet og mal for rapport er gjennomgått 
med rådgiver. 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. 
 
Nye Carporter i Frode Rinnans veg 1 
Entreprenør er kontrahert. Rammetillatelsen er innvilget. Søknad om igangsettingstillatelse er 
under arbeid. Det planlegges et avklaringsmøte med Tensio for å gå gjennom krav til arbeid i 
område for høyspent. Hvis høyspent ikke kan kobles ut eller avdekkes i vintertemperatur (fra 
null grader), står prosjektet i fare for å måtte utsettes til april 2023. Restrisiko foruten høyspent 
er tele og støpearbeider.  
 
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. Det planlegges gjennomføring av to fasader i 
Herman Krags veg 32 som en prøvegjennomføring i første kvartal 2023. Det er etablert dialog 
med Veidekke for å undersøke om tegl som skal rives kan gjenbrukes. 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.  
 
Moholt Alle 
Første byggetrinn Moholt Alle 1,3,5,7,2 og 4 er overtatt og utleid. Andre byggetrinn er under 
produksjon og Moholt Alle 6 og 8 blir overtatt i januar 2023. Prosjektet tilbake i planlagt 
fremdrift. Saken vedrørende prosjekteringsfeil følges opp, ingen avklaring enda.  
 
Røverdalen 
Prosjektet blir sendt ut på offentlige anbud i løpet av november.  
Fremdriftsplan: 
November 22 – mars 23 - offentlige anbud/ regne periode/kontrahering/karenstid 
Mars 23 – april 25 – samspill og utførelse. 
 
Helgasetr 
Prosjektet er under utførelse, og fremdriften er god. Det pågår tetting av bygget med montering 
av fasade og tak, og dette vil pågå frem til slutten av januar. Det er ikke kommet en avklaring på 
saken om grunnforurensning og erstatning fra forurenser, men Statsbygg har fokus på saken 
gjennom sin advokat. Styret behandlet i forrige styremøte sak om revidering av 
investeringsbudsjett, hvor det ble besluttet å følge Statsbyggs investeringsrammer. Disse 
revideres årlig i tråd med faktisk lønns- og prisstigning. Prosjektet jobber sammen med 
virksomhetsområdene for å komme tilbake med en sak for hvordan totaløkonomien løses i 
driftsfasen. Statsbygg har utført en ny usikkerhetsanalyse for prosjektets rammer. Resultatet 
fra denne viser en sluttprognose som samsvarer med styringsrammen i prosjektet. 
Prosjektledelsen jobber for øvrig med AV-utstyr og løst og fast inventar i prosjektet. 
 
Nybygg Kallerud 
Prosjektet er har landet overordnet volum og plassering av funksjoner, og vil nå gå over i en ren 
prosjekteringsfase med hyppige brukermøter. Det planlegges for investeringsbeslutning i 
styremøtet februar 2023. Prosjektet består i dag av ca. 110 studentboliger og ny driftssentral for 
Sit Bolig på Gjøvik. 
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Andre aktiviteter 
 
Eiendomsmuligheter og samarbeid 
For imøtekomme målet om 20 % dekningsgrad sees det på ulike tomter og 
samarbeidsmuligheter i aksen fra Sluppen til Nyhavna. Flere spennende muligheter er avdekket 
og vil presenteres for styret når det konkretiserer seg. 
 
Mulighetsstudie Powerhouse 
Vi har inngått samarbeid med Skanska og arkitektkontoret Snøhetta for utarbeidelse av en 
mulighetsstudie for Powerhouse-studentboliger. Konkret ser man på tomtene på Moholt hvor de 
gamle nedlagte barnehagene ligger. Dersom vi etter mulighetsstudien velger å gå videre for å 
realisere forslaget vil dette bli det første Powerhouse-prosjektet med studentboliger.  
 
Eiendomsvurdering ifb. ny barnehagelov 
I forbindelse med ny barnehagelov er det under vurdering hvorvidt barnehageeiendommene 
(bygninger og utearealer) skal overføres til de nye selskapene eller fortsatt ligge i Sit og leies ut 
til barnehagene. Megler er engasjert for verdivurdering av eiendommene samt fastsetting av 
markedsleie. I tillegg er det innhentet grunnboksinformasjon. Det er både økonomiske og 
praktiske forhold som må vurderes. Momenter som er viktige i vurderingen er 
tomtegrenser/behov for seksjonering, heftelser/klausuler på eiendommene, dokumentavgift og 
vedlikeholdsbehov (bla. med tanke på mva. kompensasjon, justeringsforpliktelser mm). 
Foreløpig vurderes det mest hensiktsmessig å la eiendommene ligge i Sit inntil videre og å 
inngå leiekontrakter basert på markedsleie og driftsavtaler. 
 
Depositumspraksis 
Det jobbes nå med forberedelse av overgang fra depositum til forskuddsleie med mål om å få 
gjennomført dette før fornyelser av kontrakter i feb/mars.  
 
Boligutleie 
Vi har godt belegg i alle våre studentbyer.  
 
Mediehenvendelser 
Det har vært noe mediehenvendelser knyttet til planlagte prosjekter som følge av forslag om økt 
kostnadsramme for studentboligbygging. 
 
 

3. Sit Kafe 

Personal 
Vi har ansatt en kokk med spesialkompetanse innen pedagogikk som faglig leder for oppfølging 
av våre lærlinger.  

 
Drift 
Omsetning i oktober ble 0,5 mill. lavere enn forventet.  
Trust Meal i Gjøvik har hatt sin offisielle åpning i oktober i Topasbygget. 
Sit Kafe jobber med å ferdigstille anbudsbesvarelse til NTNU innen områdene selskap og 
catering. Det jobbes også med innlevering av anbudsbesvarelse for drift av personalkantine ved 
Sintef Energi. 
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Sit Kafe var vertskap for medlemsmøte i Norske Kokkers Landsforeningen Trondheim, og fikk 
vist seg frem på en god måte med faglig tema på vegansk mat. (Stilken) 
 
Prosjekter og konseptutvikling 
I tråd med Sit Kafes strategi Fremover - skape gode møteplasser, er nye møbler til kantinen i 
Gjøvik bestilt og blir levert like før jul. NTNU dekker kostnadene. 
 
I samarbeid med NTNU vil de to tilstøtende rommene til SITO Dragvoll bli oppgradert til et 
spillrom og et areal for møteplasser. 
 
Det planlegges en facelift av Rápido Gløshaugen. 
Vi har rullet ut første fase av Shop in Shop for Stilken produkter i begge Rápido utsalgene. 
 
 

Markedsaktiviteter  
Markedsstrategien for 2023 er ferdigstilt, og kampanjeplan for første halvår er under 

planlegging. 

Shop in Shop Stilken i kiosk er under utprøving og er blitt godt mottatt blant studentene. 

Det planlegges ulike eksamensaktiviteter i november og desember. 

Kanelbolleonsdag i SITO er stadig mer populært og det settes nye rekorder. 

 

4. Sit Trening 

Drift  
Vi har gode medlemstall og høye besøkstall gjennom hele høste.  
Sted Medlemmer Besøk 
Ålesund 526 170 

Gjøvik 405 64 
Gløshaugen  

 
16 618 

1841 
Portalen 960 
Dragvoll 648 

Moholt 220 
DMMH 40 
Total 17 549 3 943 

Besøk- og medlemstall tirsdag 8.11-22 
 
I Gjøvik jobber vi med treningsareal hos Mustad eiendom på Kallerud. Vi har fått avklart at NTNU 
skal vurdere fri stasjon i sin budsjettering som blir endelig besluttet i desember 2022. Fri 
stasjon fra NTNU er avgjørende for beslutning for treningsareal i Mustad næringspark. 
 
Vi har hatt utfordringer med flere reklamasjonssaker etter oppussingen på idrettsbygget på 
Gløshaugen. Reklamasjonene er meldt tilbake til Skanska allerede i 2019. Den største 
reklamasjonssaken er for dårlig dimensjonert ventilasjon med store fuktproblemer spesielt i 
herregarderoben. Det er koblet inn advokat i saken. Brev for advokat er sendt 9.november til 
Skanska, med krav om svar innen 14 dager.   
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Markedsaktiviteter 
 

Salgskampanje Sit Trening  
Vi har kjørt en salgskampanje fra 18. juli t.o.m. 2. oktober for Sit Trening Trondheim, Gjøvik og 
Ålesund. I forkant av kampanjen satte vi oss to mål: 1) Bevare eksisterende medlemstall, 2) Øke 
antall medlemmer +1000 (Trondheim), +600 (Ålesund) og +50 (Gjøvik). Vi nådde målene for både 
Trondheim og Gjøvik, mens i Ålesund har vi tredoblet medlemsmassen. Vi har fortsatt en vei 
igjen for å nå målet i Ålesund. Salgskampanjen har både bidratt til å øke kjennskapen blant 
studentene, og de har også engasjert seg i annonsene – dette betyr at flere har trykket på 
annonsene og konvertert (med intensjon om å kjøpe medlemskap). 
  
Kampanje «Gutta på gruppetime» 
Fra 7. november til 30. november kjører vi en målrettet kampanje mot våre gutte-
treningsmedlemmer. Hvis man deltar på 5 gruppetimer eller flere så er man med i trekningen av 
6. mnd. gratis trening. Ca. 90%-95% av deltakerne på gruppetimer er jenter. Målet med 
kampanjen er at guttene skal få øynene opp for gruppetimer og kanskje gå litt ut av 
komfortsonen og teste noe nytt. 
 
 

5. Sit Velferd  

Vi har gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte mandag 17. oktober ibm 

virksomhetsoverdragelsen av Gløshaugen legesenter. Det arbeides nå med en formell avtale 

som skal signeres av styrene i hhv Sit og Gløshaugen legesenter AS. 

 

Kutt i tilskudd fra Helsedirektoratet 

I statsbudsjettet foreslås det et kutt i tilskuddsordningen Studenter- psykisk helse og 

rusmiddelbruk. Kuttet innebærer en halvering av midlene som tidligere er avsatt. Sit har fire 

prosjekter som driftes på disse midlene, i tillegg til flere prosjekter der vi deltar sammen med 

andre. 

 

Tilskuddsmidlene har gitt oss mulighet til å erverve ny kunnskap, og å utvikle tjenester knyttet 

til studentenes behov innenfor helse, trivsel og livskvalitet. Alle disse prosjektene er direkte 

knyttet til funn fra SHoT undersøkelsene. 

Våre fire prosjekter er: 

- IME, In my experience 
- Lykkepromille 
- Alle studenter i aktivitet 
- SATS, Styrking av trivsel blant studenter 

 

I tillegg samarbeider vi med andre samskipnader om: 

- SHoT undersøkelsen 
- Studenter spør 
- Gameification 
- Mental helse sin studenttelefon 
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Et kutt i tilskuddene vil få store konsekvenser og medføre en kraftig forringelse av prosjektene 

dersom vi ikke finner alternativ finansiering. Det vil føre til nedbemanning i alle prosjektene og 

dermed en reduksjon i tiltak og aktivitet. For noen av prosjektene kan det også medføre en 

redefinering av ambisjon og mål. 

 

Faggruppen for Helse fra Samskipnadsrådet har i samarbeid utarbeidet et notat som peker på 

ulempene og uheldige effekter dersom kuttet opprettholdes. Notatet benyttes av 

Samskipnadsrådet ut mot politikere og interessegrupper. 

 

 

 

 

5.1.         Sit Psykisk helsetjeneste  

 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt 
Antall 
nyhenvendelser 
total (1) 

145 

 

144 

 

213 

 

100 

 

109 

 

57 

 

25 

 

112 
 

149 
 

130 

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 
 

 

301 

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

716  
(116) 

687  
(104) 

881  
(113) 

672  
(202) 

679 
(61) 

548 
(105) 

204 
(24) 

408 
(60) 

672 
(7) 

645     
(6) 

Annet 
pasientarbeid                                                                          
(telefonkontakt, 
rapporter/epikris
er mm) 
 

1142 1009 1165 662 660 711 404 1043 1159 1074 

Antall ikke møtt       45 29 35 26 31 31 6 35 30 33 
Antall på 
venteliste siste 
dag i mnd. 

248 269 201 200 183 141 147 150 117 107 

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 

2 mnd. 
og 20 d 

Ventetid på 
kartleggingssamt

3 uker 
og 2 d 

3 uker 4 uker 
og 5 d 

3 uker 1 uke 0 uker 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. 

 

Erfaringene med nytt inntakssystem er fortsatt positive, og ventetida fortsetter å gå ned. Målet 

er ventetid på maks 2 måneder til enhver tid. 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 i og med at vi i årene fremover ikke vil ha hjelp av KD-midler til 

utkjøp fra ventelista. 

 

I tillegg til nytt inntakssystem gjør vi tiltak for å få ned antallet «ikke møtt» til behandling ved å 

kommunisere tettere med studentene som står på ventelista og ved å tilby selvhjelpsverktøy i 

ventetida. 

 

Samarbeidet med Råd fortsetter å utvikle seg og vi ser nå på mulighetene til å etablere et nytt 

gruppetilbud for søvnproblematikk i samarbeid med Råd. 

 

I oktober gjorde vi avtale med eksterne behandlere om utkjøp av ytterligere 17 fra ventelista ved 

hjelp av KD-midler. Til sammen har vi i 2022 kjøpt ut 112 studenter av ventelista.  

 

 

Ekstern aktivitet i september 2022:  

Fortsatt deltagelse i IME-prosjektet  

Godt i gang med å svare ut og jobbe med «Studenter Spør».  

 

 

 

5.2. Sit Barn 

Bemanning: 

Høst med mye sykefravær på Dragvoll. Sykefraværsoppfølging er på agendaen i ledermøtene i 

Barn, og vi har også fått god bistand fra HR. Dette er et arbeid som vil fortsette en god stund 

framover. 

 

Opptak 

I Trondheim ligger vi godt an, omtrent som i fjor. Vi har fire ledige storbarnsplasser, men disse 

kommer vi til å fylle opp med to småbarn i stedet. Gjøvik har fylt opp sine plasser. 

aler siste dag i 
mnd. 
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Status ledige plasser 
pr. 4/11 

Småbarn Storbarn Ekvivalenter 

2022 0,4 4 4,8 

2021 0 5,8 5,8 

2020 11 0 22 
 

 

Ny barnehagelov 
 

Status på arbeidet med ny barnehagelov presenteres i en egen sak. 

 

 

 

5.3. Sit Råd 

Stor pågang på samtaler. Alle samtaler som legges ut bookes raskt. Gjennomført 810 samtaler i 

høst. Totalt i år 1915 samtaler mot 1875 i hele 2021. 

Tabellen under viser antall som har trykket på Finner ikke ledig time.: 

 

 
 

Mestringskursene vi setter opp får blir fulltegnet. Stor kursaktivitet på få rådgivere. 

Vi får jevnlig forespørsler og bestillinger fra fakultet og institutt om kurs. Vi sier ja når vi har 

kapasitet. Vi ser på det som god forebygging å kunne møte hele klasser, samt en god måte å 

gjøre Sit kjent. Vi legger inn tall etter hvert som vi holder kurs, slik at en endelig opptelling over 

mestringskursene blir i desember, men hittil i høst har vi registrert 16 mestringskurs med 227 

deltakere, samt 5 foredrag med til sammen 499 deltakere. 

 

Vedvarende stor etterspørsel fra foreninger om foreningskurs, hittil i høst har vi holdt 52 kurs 

med totalt 1400 deltakere.  

 

På Helsestasjonen legger vi ut 100 konsultasjoner hver uke, hvorav alle bookes. Så langt i år har 

3100 studenter benyttet tjenesten, i 2021 var det totalt 2631 studenter som benyttet tjenesten.  

Mange studenter finner ikke ledig time på helsestasjonen på Gløshaugen, vi jobber med å øke 

kapasiteten gjennom et samarbeid med Trondheim kommune. Det er dessverre fortsatt et 

stykke arbeid igjen før vi har landet en avtale. 
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Vedrørende de studentdrevne tjenester som følges opp av Råd har vi fortsatt gode erfaringer 

med å ha studentmedarbeidere i Råd som jobber med kurs, foredrag og står på stand, samt 

MSO-studenter på Sit Helsestasjon. 

«Snakk med en student» – har hittil vært svært lite benyttet slik det har vært markedsført. Vi 

tester derfor ut responsen når vi legger samtaler inn i Råds sitt bookingsystem –det synes da 

som om samtalene blir booket i mye større grad.  

Studentsenteret er godt besøkt, med god stemning og tilbakemeldingene er at det oppleves 

inkluderende og som et godt Sit-sted for studenter. 

Studenteri: Studentene har utviklet ferdig web-løsningen med oppstart i løpet av de neste 

ukene. 

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

Det gjennomføres svært mange aktiviteter og tiltak i begge byer i forbindelse med SISU og SATS 
prosjektene. 
 
Huset 
Studenthuset Gjøvik fortsatt godt besøkt og er arena for aktivitetene til mange 
studentorganisasjoner. Siden sist er det avholdt små og store arrangementer som faste quizer, 
linjeforeningstirsdager, og Oktoberfest. Bandgruppa er i gang med å bruke Huset som øvings- 
og konsertarena. 
Huset er godt i gang med planleggingen av UKA 2023 som går av stabelen i februar. 
 
Samfunnet Ålesund 
Som på Gjøvik har det vært gode omsetningstall.  
Tidligere banksjef har sluttet og i påvente av at Ann Kristin Angelsen tiltrer 1. januar 2023, som 
koordinator for Sundebygget, løses mangelen blant annet gjennom innleie av studentansatte og 
bidrag fra øvrige Sit-ansatte. 
 
Angående driften er det avholdt flere møter og workshops med Husstyret på Samfundet i 
Ålesund samt ÅSS. Sit har bidratt med kurs og opplæring, og vi opplever at studentene begynner 
å finne en driftsform som passer dem. Studentene er i en egen dialog med VT om finansiering av 
sine aktiviteter i bygget.  
 
Vi har fortsatt noen utfordringer med tilgang inn i NTNUs systemer, blant annet ang. booking av 
«Smia». Dette jobber det med å finne løsninger på lokalt i Ålesund.  
Ellers har vi sett nødvendigheten av å få på plass kameraovervåkning og ytterligere tiltak for å 
sikre varer og utstyr i bygget, de åpne løsningene gir oss noen utfordringer. Dette landes i løpet 
kort tid. 
 
 
Saksbehandler: Audhild Kvam  

 
 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 
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Trondheim, 16. november 2022 
 
 
Audhild Kvam 
 

 


