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Vi skaper rom for
meningsfulle studentliv

Vårt formål som
studentsamskipnad
Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik,
Ålesund og Trondheim og at flere ønsker
å studere her. Vår omsorg skal gi studentene
muligheter for vekst og utvikling, og mestring
i sin utdanning.
Sit skal støtte studentfrivilligheten og utvikle
attraktive velferdstilbud med varer og tjenester
som studentene har behov for.
Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd.
Engasjerte ansatte og ha tett samarbeid med
studenter og utdannings-institusjoner er
grunnpilarene i vårt arbeid.

Om Sit
Sit – for studenter
• Studentene har avgjørende myndighet i styret
• Studentene velger selv sine styrerepresentanter

Studentsamskipnadene i Norge er styrt av studentsamskipnadsloven, og får tilskudd fra
staten hvert år, for å forvalte og utviklet studentvelferden.
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Sit forvalter ulike forretningsområder, og skal ivareta studentenes behov på flere plan:

Historisk- Sit sitt bærekraftsarbeid
• Bærekraftige studentboliger
• Sit Kafe
•
•
•
•

Lokalt produsert mat
Verdimat
Dagens kutt
Vegetar stadig større del av utvalget

Sit 2025
– vår strategi
Vår overordnede strategi skal være
relevant for alle medarbeidere og gi
oss en tydelig retning for hvordan vi
skal jobbe for å skape rom for
meningsfulle studentliv.

Markedsorienterte- og bærekraftige tjenester
Levende campus gir økt studentvelferd
Rammevilkår for best mulig studentvelferd

Bærekraftige byer og lokalsamfunn ||
Ansvarlig forbruk og produksjon
Sit skal skape levende, inkluderende og
mangfoldige campuser og studentbyer
og være ledende innen miljøriktig
ressursbruk og ombruk av
byggematerialer, møbler og
husholdningsutstyr.

INDIKATOR

VIRKEMIDLER

HOVEDANSVAR

Matsvinn, totalt fra kjøkkenet og kantine/kafe.
Måles i kg.

Halv pris på gårsdagens mat, selvvalgt
porsjonsstørrelse, TrustMeal mm.

Campustjenester
(Kafe)

Mengde plastavfall totalt fra kjøkken og
kantine/kafe. Måles i kg.

Plastfri emballasje. Unngå engangsplast.

Campustjenester
(Kafe)

Mengde restavfall fra kantine/kafe. Måles i kg.

Færre engangsartikler i kantine/kafe,
Kaffeavtalen (medbrakt kopp).
Mengde avfall (mat, plast, rest) bør sees i
sammenheng med antall kundebesøk.

Campustjenester
(Kafe)

Attraktive alternativer til kjøtt.

Campustjenester
(Kafe)

Velge økologisk der dette utgjør et godt
alternativ, men ikke på bekostning av andre
viktige miljømål innen innkjøp, f.eks. SiN og
det Trønderske matmanifest.

Campustjenester
(Kafe)

Salg av plantebasert mat. Innkjøp av
plantebaserte råvarer måles opp mot totalt
innkjøp av råvarer.
Salg av økologisk mat. Innkjøp av økologiske
råvarer måles opp mot totalt innkjøp av
råvarer.
Ansvarlige innkjøp til kafe. Årlig kontroll av at
valgt leverandør følger opp forpliktelsene som
er beskrevet i SIN-avtalen.
Andel av innkjøp via VERDIMAT. Måles i
prosent av innkjøpte råvarer.

Campustjenester
(Kafe)
Campustjenester
(Kafe)

INDIKATOR

VIRKEMIDLER

HOVEDANSVAR

Ombruk av møbler og husholdningsartikler.
Måles i antall gjenstander som får et nytt
hjem fordelt på relevante kategorier.

Videreutvikling av ReStore for innsamling,
lagring, istandsetting og salg/utdeling av
inventar og sykler fra studenthyblene.
Vurdere et system for utleie av inventar.
Bør være i regi av Sit og ikke student/dugnadsdrevet.

Bolig

Bolig
Ombruk av bygningsdeler eller materialer
ved oppføring av nye studentboliger og
uteområder. Kan måles i vekt eller CO2 spart
sammenliknet med nye materialer.

Gjennomføre miljøkartlegging og
kartlegging av ombrukspotensial i bygg og
uteområder som skal rives.

Antall kvadratmeter dyrkingsareal i drift på
Sits eiendommer.

Videreutvikle tilbudet om parsellhage i
studentbyene etter etterspørsel/interesse.
Innføre kjøkkenhage i alle
studentbarnehagene.

Velferd, Bolig

INDIKATOR

VIRKEMIDLER

HOVEDANSVAR

Antall sykler reparert eller vedlikeholdt
gjennom «Sit på sykkel».

Oppette en tjeneste for enkel
reparasjon og vedlikehold av
studenters og medarbeideres sykler.

Bolig?

Bruk av BREEAM Communites ved
utvikling av nye studentbyer, BREEAMNOR ved oppføring av enkeltbygg og
BREEAM In-Use for eksisterende bygg.
Kan måles i antall BREEAM-poeng og
kategori oppnådd per prosjekt eller
beskrives kvalitativt i tekst. Flere
indikatorer kan legges til underveis.

Helhetlig tilnærming til bærekraftig
områdeutvikling.

Bolig

Miljøarbeidet som gjennomføres under
Grønt flagg i barnehagene bør
synliggjøres i den årlige rapporten.
Beskrives med tekst. Evt. kan
barnehagene komme opp med egne
indikatorer innenfor miljøtemaene de
har valgt å jobbe med.

Synliggjøre, inspirere andre

Velferd

Veien videre
• Målrettet arbeid i alle virksomhetsområder basert på
vesentlighetsanalysen
• Oppfølging av KPI-er som en del av balansert målstyring i Sit
• Vurderer nå sertifisering av Sit som virksomhet (Miljøfyrtårn)
• Dedikere ansvarlig person i Sit

