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SIT OG BÆREKRAFT 

 

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs (Gro Harlem Brundtland 1987). 

Sitatet over er selve definisjonen på en bærekraftig utvikling. I tråd med dette utgjør FNs 17 

bærekraftsmål verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. I dette prosjektet har vi bistått Sit med å prioritere hvilke av FNs 

bærekraftsmål Sit skal jobbe aktivt, strategisk og målrettet mot, og foreslått indikatorer og 

virkemidler for hvordan. Dette dokumentet redegjør for noen av våre faglige vurderinger og vår 

konkrete framgangsmåte i prosjektet.  
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FRAMGANGSMÅTE 

En tilpasset vesentlighetsanalyse  

I den innledende delen av prosjektet gjorde vi et grundig arbeid med å sette oss inn i Sit som 

organisasjon, og dermed hva det er mulig for dere å påvirke direkte gjennom deres virke, 

handlinger og interaksjoner med omgivelser. Dataene vi har benyttet oss av, var en kombinasjon 

av skriftlige kilder1 som er åpent tilgjengelige, og materiale2 og som vi fikk oversendt fra Sit. 

Videre ble det gjennomført workshoper med de mest relevante gruppene av Sits interessenter 

for å kartlegge hva disse er mest opptatt av, både i relasjon til bærekraft og generelt. Denne 

analysefasen er en tilpasset variant av en såkalt vesentlighetsanalyse der målet er å forstå 

virksomheten og virksomhetens interessenter, det vil si de som påvirker og påvirkes av Sits 

virke.   

For mer «tradisjonelle» virksomheter, dreier som regel vesentlighetsanalysen seg om å 

kartlegge interessenter, og få informasjon om omgivelsenes preferanser, for å kunne styrke eller 

opprettholde en markedsposisjon. En vesentlighetsanalyse som kort og godt er «business-

orientert. I workshop med ledelsen ble det klart at Sit også ser på seg selv som en 

markedsorientert aktør, men tjenester som samtaletilbud og rusforebyggende arbeid gjør det 

likevel tydelig at Sit har et samfunnsoppdrag og et mandat som strekker seg langt utover det å 

skulle generere overskudd. Etter at vi ble godt kjent med Sit i den innledende fasen av 

prosjektet, tilpasset vi derfor vesentlighetsanalysen slik at den i størst mulig grad reflekterer Sits 

virke og samfunnsoppdrag. En viktig prioritering ble da blant annet å dykke dypere ned i 

studentenes behov og ønsker enn andre av Sits interessenter.   

Sits interessenter består av studentene, egne medarbeidere, NTNU og de andre lærestedene, 

leverandører, andre samskipnader, næringsliv, vertskommunene og lokalsamfunn. De to 

førstnevnte peker seg ut som Sits viktigste interessenter. Vår faglige vurdering ble derfor å 

kartlegge disse to gruppene nøye, ved å bli kjent med deres synspunkter og innspill i 

workshoper. De andre interessentene har vi behandlet mer overfladisk via hjemmesider etc. 

Dersom vi hadde kastet nettet videre ut, og inkludert mer eller mindre sentrale interessenter, så 

vi det som en fare at informasjonen hadde blitt mer overflatisk.  Ikke dermed sagt at en videre 

analyse og medvirkning fra andre interessenter ikke kan være nyttig på et eller annet tidspunkt, 

men snarere at kunnskapsgrunnlaget for disse to gruppene måtte bli så solid som mulig.  

 
1 Hjemmeside, Facebook-side, årsrapporter etc. 

2 Styredokumenter, student- og medarbeiderundersøkelser, eiendomsinformasjon, miljømål etc. 
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Dette utgjør til sammen våre faglige vurderinger, prioriteringer og tilpasninger når det gjelder 

vesentlighetsanalysen. 

Medvirkning og forankring i utvelgelsen av bærekraftsmål 

Vi anser altså studentene og medarbeiderne som Sits viktigste interessenter, og derfor det 

naturlige stedet å starte når Sit skal jobbe strategisk for en bærekraftig utvikling. Vi arrangerte 

tre digitale workshops med henholdsvis ledelsen, representanter for de ansatte og 

representanter for studentene3 for innspill, forankring og dialog. Workshopene ble gjennomført 

ved bruk av den digitale løsningen, Miro. Det kanskje mest interessante og gledelige funnet fra 

disse tre workshopene var de generelt høye ambisjonene om bærekraft innad i Sit og på vegne av 

Sit. Og at det var små forskjeller mellom gruppene når det gjaldt hvilke mål det var viktigst å 

jobbe mot. For mer informasjon om medvirkningsprosessene, se arbeidsflatene fra Miro som er 

vedlagt denne rapporten.  

At ledelsen og de ansatte hadde en relativt omforent forståelse vitner om en god kultur 

hvor mål og virke er tydelig for dere som jobber i Sit. At sammenfallet med studentenes 

oppfatning var såpass stort, gjør at de utvalgte målene gir god mening også for «kundene 

deres». Dette styrker forankring, mening og ikke minst kommunikasjonen av dette 

arbeidet – internt og eksternt. Det siste er også et selvstendig poeng, fordi det gikk igjen i 

alle tre gruppene at kommunikasjonen og synligheten kan bli enda bedre.  

De valgte målene er en sammenstilling av hva Sit selv og Sits interessenters oppfatter at 

det bør jobbes med, ispedd våre faglige vurderinger. Det har vært sentralt for oss å finne 

en god balanse mellom forankring av bærekraftsarbeidet hos ledelse, ansatte og studenter 

på den ene siden, og vår faglige «merverdi» på den andre siden. Det faglige grunnlaget er 

bærebjelken, slik at Sit kan være trygg på at den kursen som nå stakes ut, er solid og 

kunnskapsbasert. Medvirkningen er helt avgjørende av to grunner: For det første er det 

Sits ledelse, ansatte og studenter som best kjenner Sit – og dermed vet hvor mulighetene 

ligger. For det andre, er resultatene av et slikt arbeid helt avhengig av god forankring fra 

start til mål. Bare slik får Sit selv eierskap til de valgte målene og den valgte strategien. Og 

bare slik lykkes Sit med det kontinuerlige arbeidet som skal drives fram av hver enkelt 

medarbeider i Sit i kjølvannet av dette prosjektet.  

  

 
3 Velferdstinget 
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Sits 10 bærekraftsmål 

Resultatet fra Sits medvirkning og vårt analysearbeid har resultert i vår anbefaling om å jobbe 

med 10 av FNs 17 bærekraftsmål. Dette virker kanskje mye og vel ambisiøst, men er helt naturlig 

for Sit som, gjennom sitt sammensatte og mangfoldige virke, kan påvirke substansielt på mange 

ulike områder. Nedenfor er de valgte målene illustrert med en «flat struktur», som betyr at 

ingen mål har forrang foran andre. Der hvor målene delvis overlapper, har vi også organisert 

dem i grupper. På denne måten signaliserer vi at det ikke er 10 løsrevne mål som skal forfølges, 

men snarere tre grupper med tre «clustere» av mål i midten, flankert av «» og «Samarbeid», 

hvor det første må sies å være Sits kjernevirksomhet, og det siste en forutsetning for alle de 

andre målene.  

 

 

 

 

 

 

 

Sits utvalgte bærekraftsmål satt opp med en flat struktur. 

Alle de 10 målene er løftet fram fordi Sit her har mulighet til å gjøre tiltak som gir reell og 

betydelige endring i en mer bærekraftig retning. Det ikke dermed sagt at målene som er valgt 

bort ikke er relevante, men at støtet bør settes inn der Sit virkelig kan gjøre en forskjell. Et 

eksempel på et bærekraftsmål som er valgt bort, er nr. 4, God utdanning. Å sikre god utdanning 

gjennom et helhetlig velferdstilbud står sentralt i Sits virke. Likevel mener vi at de vesentlige 

faktorene som ligger i delmålene under mål 4 – som «rett og tilgang til grunnskole og 

utdanning», eller «kvalitet og innhold i selve utdanningstilbudet», i all hovedsak ligger utenfor 

Sit sin kontroll å påvirke. Det er først når studentene har valgt utdanningstilbud og flyttet til 

studentbyene, at Sit har mulighet til å påvirke dem, mens selve utdanningstilbudet styres av 

myndighetenes rammebetingelser og lovverket, og NTNUs iverksetting av disse betingelsene. De 

viktige elementene som påvirker studenthverdagen, som psykisk helse, trening, kosthold og 

bosituasjon er derfor adressert under bærekraftsmålene som omhandler helse og likhet. Å legge 

til utdanning blant de valgte bærekraftsmålene vil dermed «vanne ut» innholdet i dette målet, 

uten å tilføre noe nytt og meningsfylt, verken når det gjelder indikatorer, virkemidler eller tiltak.  
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Å MÅLE BÆREKRAFT 

 

Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily 

be counted (Albert Einstein)  

 

Forutsetningen for å vite om man gjør de rette grepene, og for å ha muligheten til å justere en 

uheldig utvikling, ligger i måleinstrumentene og hvor presist de måler det som faktisk skal 

måles. Vi gjør bærekraft målbart ved hjelp av et sett med indikatorer. Disse knyttes til hver av 

«clusterne» med utvalgte bærekraftsmål, og gir en indikasjon på utviklingen over tid. Også her 

har vi hatt fokus på hvor Sit kan ha en størst mulig påvirkning innenfor hvert mål. Indikatorene 

består i all hovedsak av kvantitative størrelser som gir et forenklet bilde av komplekse, 

bakenforliggende sammenhenger og tendenser. For å favne denne kompleksiteten, bør hver 

indikator suppleres med en meningsfull tekst som oppsummerer status og sier noe om mulige 

framtidige tiltak og virkemidler, når Sit viser fram sitt bærekraftsarbeid utad. Indikatorer er på 

denne måten med på å sette dagsorden, måle viktige trekk i utvikling, bidra til diskusjon om 

både målene og virkemidlene, og kanskje viktigst – å være en katalysator for å fremme en ønsket 

utvikling.  

Kriterier for velfungerende indikatorer 
 

I arbeidet med utvikling av indikatorer for Sit, har vi lagt vekt på at disse skal være SMARTE. 

Det vil si at de må være; Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske, Tidsfestede og Enkle. På 

denne måten får Sit måleinstrumenter som er tydelige og forståelige, både for alle som skal 

jobbe med dem til daglig, og ikke minst for omverdenen. I prosessen har vi fortløpende 

konsultert relevante fagressurser i Asplan Viak for å sikre at de foreslåtte indikatorene er 

robuste, og faktisk måler det vi ønsker at de skal måle. Vår interne konsultasjon med 

fagekspertisen i firmaet, utgjør en ytterligere faglig kvalitetssikring av de valgte indikatorene for 

de ulike temaområdene.  

Vi har lagt vekt på å presentere indikatorer som gjør at hver enkelt enhet hos Sit får konkrete 

ting å jobbe med. Vi har også bestrebet oss på å jobbe fram indikatorer der dataene er enkelt 

tilgjengelig for dere, ved at de allerede foreligger eller er en del av det Sit allerede gjør Dette skal 

forhindre uforholdsmessig økonomisk og personellmessig ressursbruk. Slik håper og tror vi 

terskelen for å sette i gang med én gang blir så lav som mulig. Nedenfor følger en skjematisk 

framstilling av målene med tilhørende indikatorer og virkemidler. De foreslåtte virkemidlene 

må sees som en inspirasjon eller veiviser: Sit selv er eksperter på egen drift og hva som skal til 

for å påvirke en indikator i riktig retning! 
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SITS INDIKATORER OG VIRKEMIDLER 

God helse og livskvalitet 
 

Sit skal fortsette å jobbe for sunne, aktive studentliv ved å se helheten i 

psykisk helse, kosthold, overvekt, fysisk aktivitet, sosiale arenaer med mer. 

 

 

INDIKATOR VIRKEMIDLER HOVEDANSVAR BEGRUNNELSE 

Antall serverte måltider delt på total 

studentmasse.  

Pris, plassering, utvalg og 

preferanser. 

Campustjenester, 

Kafe 

Sit serverer næringsrik mat som 

fremmer læring og god helse. 

Antall medlemskap i Sit Idrett. Variert og tilpasset tilbud. 

Må sees i sammenheng 

med total studentmasse. 

Campustjenester, 

Idrett 

Indikatorene sammen sier noe om 

hvor mange av studentene som 

faktisk trener, og hvor ofte.  

Antall registreringer ved Sit Idrett sine 

treningssentre. 

Opplevd overvekt. Måles som en del av 

EDS-5 i SHoT. 

Kommenteres samlet.  

Virkemidler er samtaler i 

samtaletilbudet, kurs, 

rådgivning, varierte og 

mangfoldige tilbud innen 

trening, sosialt, kosthold, 

bolig etc.  

Velferd Vi anser opplevd overvekt, samlet 

psykisk helse og ensomhet som de 

viktigste indikatorene på helse i 

SHoT.  

Psykisk helse. Måles vha. HSCL-25 i 

SHoT. 

Ensomhet (måles vha. T-ILS fra i SHoT) 

Antall arrangementer avholdt med 

studentforeningene for å hjelpe dem 

med rusforebyggende arbeid.  

 

Initiere til dialog Velferd Mange studenter opplever eget eller 

andres rusforbruk problematisk.  

Antall sykefraværsdager fordelt på 

antall ansatte. 

Arbeidsforhold, dialog, 

tilrettelegging 

Velferd Sykemeldinger sier noe om 

medarbeiders helse.  
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INDIKATOR VIRKEMIDLER HOVEDANSVAR BEGRUNNELSE 

Prosentvis fordeling mellom gutter og 

jenter som benytter seg av Sits 

samtaletilbud sammenliknet med 

fordelingen i studentmassen generelt. 

God kommunikasjon 

rundt Sits tilbud. 

Materiell på flere 

plattformer og språk 

etc.  

 

Samtaleterapeuter 

med ulik kulturell 

bakgrunn. 

Velferd Gutter har ofte høyere terskel for å 

søke hjelp til psykisk helse enn jenter, 

og internasjonale studenter kan være 

mer utsatt for psykisk uhelse. Det bør 

være et mål at fordelingen mellom 

kjønn og fordelingen mellom 

internasjonale og norske studenter 

som søker hjelp i Samtaletjenesten er 

så lik som mulig fordelingen i 

studentmassen generelt. 

Prosentvis fordeling mellom internasjonale 

og norske studenter som benytter seg av 

Sits samtaletilbud sammenliknet med 

fordelingen i studentmassen generelt.  

Hvert virksomhetsområde bør utfordres på 

å lage en indikator som ivaretar likhet og 

likestilling innenfor deres ansvarsområde. 

Målet er å surve de som til enhver tid har 

behov for det. Da er det Sits tilbud som 

skal måles, ikke antall studenter som 

benytter seg av tilbudet. For eksempel kan 

Bolig måle hvor godt tilbud det er for 

studenter med funksjonsnedsettelse, ikke 

antall studenter som benytter seg av 

tilbudet hvert år. 

Robuste indikatorer er 

spesifikke og målbare 

 

Idrett, Kafe, 

Bolig, 

Barnehagene  

 

Sits virksomhetsområder vet selv best 

hva som skal til for å adressere 

mangfoldet av studenter med ulike 

behov.  

MTI-score innen motivasjon og tilfredshet.  Fortsette det gode 

arbeidet! 

Fellestjenester 

 

Motivasjon og tilfredshet trekkes fram 

av Sit selv som de mest relevante 

indikatorene på medarbeideres trivsel.  

Lønnsforskjeller mellom kjønn med 

tilsvarende arbeidsoppgaver og 

ansiennitet.  

Utjevne forskjeller i 

lønn 

 

Fellestjenester 

 

Årsrapport fra 2019 viser at det er 

lønnsforskjeller mellom kvinner og 

menn ansatt hos Sit. For å få et 

riktigere bilde av situasjonen, bør det 

sees på eventuelle forskjeller hos 

medarbeidere med samme type 

arbeidsoppgaver og erfaring.  

Likestilling mellom kjønn ||  
Mindre ulikhet || Anstendig arbeid 
 
Sit skal sikre lik tilgang til og bruk av Sits tjenester, 

tilbud og aktiviteter. Sit skal også arbeide for høy 

tilfredshet og likestilling blant sine medarbeidere. 
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Statistikk på kulturelt mangfold ved 

nyansettelser. Kan svares ut via 

tallinformasjon eller ved å si noe 

meningsfullt med tekst.  

Ha en policy på 

kulturelt mangfold ved 

nyansettelser 

Fellestjenester Mangfold blant de ansatte er en styrke 

for å nå ut til et mangfold av 

studenter. Sit jobber allerede med 

dette, men kan være enda tydeligere 

på hvordan. 

Antall studenter som fullfører studiet, også 

de som bytter utdanningsløp eller ikke 

fullfører på normert tid. Måles i prosent av 

totalt antall studenter. 

Helheten i gode 

studentliv: bolig, mat, 

trening og helse. 

 

Fellestjenester De som fullfører et studieløp ved 

NTNU, vil ha en god mulighet til å få 

anstendige jobber som bidrar til 

økonomisk vekst i samfunnet.  
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INDIKATOR VIRKEMIDLER HOVEDANSVAR BEGRUNNELSE 

Matsvinn, totalt fra kjøkkenet og 

kantine/kafe. Måles i kg.  

 

Halv pris på gårsdagens 

mat, selvvalgt 

porsjonsstørrelse, 

TrustMeal mm. 

 

Campustjenester, 

Kafe 

Matproduksjon innebærer høy 

ressursbruk, fra forbruk av 

landarealer, ferskvann og CO2-utslipp. 

En tredjedel av all mat som 

produseres i verden blir aldri spist. 

Ofte er det matsvinn fra kjøkkenet 

som utgjør det største volumet, ikke 

det som kastes i kantinelokalet. Sit 

bør måle og adressere begge deler. I 

Trondheim er det foreløpig ikke et 

system på plass for kompostering av 

matavfall, som gjør at denne 

ressursen går til spille.  

 

Mengde plastavfall totalt fra kjøkken og 

kantine/kafe. Måles i kg. 

Plastfri emballasje. 

Unngå engangsplast. 

Campustjenester, 

Kafe 

Produksjon av plast har et stort CO2-

utslipp og plast utgjør et 

miljøproblem dersom det kommer på 

avveie i naturen eller havet. Redusert 

plastbruk reduserer også faren for at 

plast kommer på avveie.  

Mengde restavfall fra kantine/kafe.  

Måles i kg. 

Færre engangsartikler i 

kantine/kafe, 

Kaffeavtalen med 

medbrakt kopp.  

 

Mengde avfall (mat, plast 

og rest) bør sees i 

sammenheng med antall 

kundebesøk. 

Campustjenester, 

Kafe 

Restavfall er avfall vi ikke får 

gjenvunnet til nye produkter. I 

framtidens sirkulære samfunn, må 

denne typen avfall reduseres mest 

mulig. 

Salg av plantebasert mat. Innkjøp av 

plantebaserte råvarer måles opp mot 

totalt innkjøp av råvarer. 

Attraktive alternativer til 

kjøtt. 

 

Campustjenester, 

Kafe 

Større inntak av plantebasert mat kan 

gi helsegevinster og gir redusert 

ressursforbruk sammenliknet med 

produksjon av kjøtt. 

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. 
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Salg av økologisk mat. Innkjøp av 

økologiske råvarer måles opp mot totalt 

innkjøp av råvarer. 

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 

Økologiske matvarer inneholder ikke 

rester etter sprøytemidler som kan 

være skadelige i menneskekroppen. 

Økologisk produksjon tar bedre vare 

på naturressursene våre ved redusert 

utslipp av sprøyte- og gjødselstoffer i 

vann og natur.  

Ansvarlige innkjøp til kafe. Årlig kontroll 

av at valgt leverandør følger opp 

forpliktelsene som er beskrevet i SIN-

avtalen. 

Søke stadig forbedring på 

innkjøp 

Campustjenester, 

Kafe 

SIN ivaretar de viktigste kravene til 

etisk og miljøriktig produksjon hos 

Sits leverandører.  

Andel av innkjøp via VERDIMAT. Måles i 

prosent av innkjøpte råvarer. 

Hyppig vurdering av varer 

fra VERDIMAT 

Campustjenester, 

Kafe 

Verdimat er reduksjon av matsvinn 

satt i system. Ved å handle gjennom 

VERDIMAT, støtter Sit opp under 

dette viktige initiativet og bruker 

samtidig matvarer som ellers skulle 

vært kastet. 

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 Studentene har behov for å bruke og 

kvitte seg med mange av de samme 

møblene og husholdningsartiklene i 

studenthyblene fra år til år. 

Samarbeidet med ReStore har vist at 

det er et marked for omsetning av 

brukte møbler til nye studenter, men 

det krever et system for innsamling, 

lagring og omsetning.  

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.  

Bolig Ombruk av bygningsdeler kan 

redusere CO2-utslipp med så mye som 

90% sammenliknet med nye 

materialer. I tillegg reduseres 

miljøbelastningen til uttak og 

produksjon av materialer. Ombruk er 

også relevant for uteområder. Stein 

og dekker er eksempler på materialer 

med tilnærmet evig levetid, som kan 

og bør brukes om igjen.  

Antall kvadratmeter dyrkingsareal i drift 

på Sits eiendommer.  

Videreutvikle tilbudet om 

parsellhage i 

studentbyene etter 

etterspørsel/interesse. 

Velferd, Bolig Dyrking handler både om 

primærproduksjonen av grønnsaker, 

men også om læring, omsorg og 

fascinasjon for mat og ressurser som 
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Innføre kjøkkenhage i alle 

studentbarnehagene.  

kan påvirke oss til f.eks. mindre 

matsvinn. Dyrking kan også være en 

verdifull, sosial arena.  

Antall sykler reparert eller vedlikeholdt 

gjennom «Sit på sykkel». 

Oppette en tjeneste for 

enkel reparasjon og 

vedlikehold av studenters 

og medarbeideres sykler. 

Bolig Mange studenter har ikke verktøyene 

eller kunnskapen som skal til for å 

vedlikeholde sykkelen sin. Dette gjør 

at syklene får kortere levetid, og 

raskere blir til avfall. 

Sykkelreparasjoner i regi av Sit kan 

også få flere til å velge sykkel som 

transportmiddel framfor 

kollektivtransport eller bil, noe som 

gir en helseeffekt.  

Bruk av BREEAM Communites ved 

utvikling av nye studentbyer, BREEAM-

NOR 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 Sit har allerede gjennomført mange, 

viktige miljøtiltak ved bygging av sine 

studentbyer. Bruk av BREEAM kan 

hjelpe Sit å få en helhet rundt 

miljøvennlig bygging. Vi anser 

BREEAM som den mest helhetlige 

sertifiseringsordningen for bygg og 

områder, som tar opp temaer som 

energibruk, helse, transport, 

materialer, avfall, vann og økologi.  

Miljøarbeidet som gjennomføres under 

Grønt flagg i barnehagene bør 

synliggjøres i den årlige rapporten. 

Beskrives med tekst eller barnehagene 

kan utfordres på å komme opp med egne 

indikatorer innenfor miljøtemaene de har 

valgt å jobbe med.  

Synliggjøre, inspirere 

andre 

Velferd Å engasjere de yngste i bærekraft og 

miljøundervisning, legger grunnlaget 

for å ta bærekraftige valg senere i 

livet. Dette involverer også de ansatte 

og nærmiljøet, og kan inspirere 

foreldrene.  
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INDIKATOR VIRKEMIDLER HOVEDANSVAR BEGRUNNELSE 

Totalt klimafotavtrykk. Måles i tonn CO2-

ekvivalenter fordelt på kategoriene 

investering og drift. Normaliseres i 

mengde per NOK eller mengde per 

student. 

 

Kartlegges som en 

enkeltanalyse eller årlig ved 

hjelp av klimaregnskap for 

hele Sits virksomhet. De 

mest relevante tiltakene for 

å redusere utslipp vil kunne 

identifiseres når de viktigste 

utslippskildene er kartlagt.  

Fellestjenester 

 

Reduksjon av klimagassutslipp er 

det viktigste tiltaket for å 

redusere global oppvarming. 

Både politikere, næringslivet og 

enkeltpersoner må bidra for å nå 

målene satt i Paris-avtalen.  

 

Mengde fornybar energi produsert på Sit 

eiendom. Måles i kWt. 

Vurdere potensial for 

solstrøm på eksisterende og 

nye takflater.  

Bolig 

 

Solstrøm og geovarme er 

klimavennlige alternativer som 

også gir små naturinngrep 

sammenliknet med f.eks. vind- og 

vannkraft.  

Mengde fornybar varme produsert på Sits 

eiendom. Måles i kWt. 

Videreutvikling av SiT 

Geovarme. 

Uteområder:  

- Mengde torv ved anleggelse av nye 

uteområder/plantefelt. Måles i antall kg 

totalt per år og kg per m3 tilført jord.  

- Mengde biokull ved anleggelse av nye 

uteområder/plantefelt. Måles i antall kg 

totalt per år og kg per m3 tilført jord.  

Stille krav og ha dialog med 

prosjekterende og 

leverandører.  

 

Bolig 

 

Bruk av torv frigjør store 

mengder CO2, mens biokull 

binder CO2 i seg selv og forsterker 

prosessene i jorda som fanger og 

lagrer CO2 over tid. 

Total mengde overvann som håndteres 

ved hjelp av åpne løsninger på Sits 

eiendommer. Bør sees i sammenheng 

med totalt areal og avrenning. Måles i m3 

For å få til gode løsninger for 

overvann, må det legges en 

helhetlig plan som blant 

annet tar hensyn til 

grunnforhold og ivaretar 

flomveier. Regnbed, «vadi», 

grønne tak og 

oversvømmelsesområder 

etc. er aktuelle tiltak.  

Bolig Klimaendringer og mange harde 

overflater i det bygde landskapet, 

gjør at mer av regnvannet renner 

av på overflaten og skaper 

problemer. Åpne overvannstiltak 

adresserer dette, og gir samtidig 

tilleggsverdier i form av 

leveområder for biologisk 

mangfold og høy 

rekreasjonsverdi. 

Ren energi for alle || liv på land  

|| Stoppe klimaendringene  

 

Sit skal være med å løse miljø- og klimautfordringer 

ved å ivareta og styrke et levelig klima og et sunt og 

robust naturmiljø. Sit skal også gjøre tilpasninger som 

gjør oss alle bedre rustet i møte med et endret klima.  
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Etablering av verdifull grønnstruktur:  

- Grønne tak. Måles i m2 

- Regnbed, vadi. Måles i m2 

- Engbeplantning. Måles i m2 

- Trær. Måles i antall plantet per år. Sit 

kan også vurdere å måle totalt antall trær 

over 90 cm stammeomkrets på deres 

eiendommer. 

Tiltak kan gjennomføres i 

eksisterende og nye 

uteområder. Sit kan vurdere 

å bruke blågrønn faktor som 

kvantitativt verktøy for å se 

på uteområdenes verdi med 

tanke på klima og 

naturmangfold.  

Bolig Vi trenger også å ha naturen tett 

på oss fordi prosesser i jord og 

planter gir oss ren luft, rent vann, 

materialer, medisiner og 

rekreasjonsarenaer og binder 

CO2. Vi vet også at natur bidrar 

til å dempe ekstremvær som 

tørke, oversvømmelse, erosjon 

og ekstreme temperaturer. Med 

litt tilrettelegging, kan mange 

arter trives i det bygde 

landskapet.  

Skjøtsel av uteområder: 

- Bruk av sprøytemidler. Måles i liter 

fordelt på ulike sprøytemidler.  

- Bruk av kjemisk gjødsel. Måles i kg.  

Mengde sprøytemidler og kunstgjødsel 

må sees i sammenheng med totalt 

grøntareal som skjøttes.   

Stille krav om redusert bruk 

av sprøytemidler og kjemisk 

gjødsel. Kompost og 

produkter som Høne-Pøne er 

gode erstatninger for kjemisk 

gjødsel. Ved å la avklippet 

gress ligge igjen, reduseres 

gjødselbehovet for plen. 

Bolig Sprøytemidler og kunstgjødsel 

skader livet og prosessene i jorda 

som binder karbon. Med redusert 

bruk, kan jorda fange og lagre 

mer CO2. Sannsynligvis kommer 

det snart måleverktøy på plass 

som lar oss beregne effekten.  
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INDIKATOR VIRKEMIDLER HOVEDANSVAR BEGRUNNELSE 

Godt samarbeid med NTNU om å skape en 

levende, inkluderende og mangfoldig 

campus.  

Sit kan også bruke sin erfaring fra klima- og 

miljøtiltak i egne bygg og uteområder til å 

spille inn tiltak for NTNU ved campus-

utvikling. Graden av samarbeid og hva som 

er oppnådd beskrives kvalitativt i tekst. 

Indikatorer kan implementeres etter hvert 

som campus-planene konkretiseres. 

Finne relevante 

samarbeidsformer og 

arenaer. 

 

Fellestjenester 

 

Sit har utarbeidet mange planer for 

å skape levende, inkluderende og 

mangfoldige arenaer på nye 

campus. Dette er bærekraftig 

samfunnsutvikling i praksis! Derfor 

er det et mål å samarbeide godt 

med NTNU for å få til mest mulig av 

dette. 

Etablere et tettere samarbeid med 

kommunen om et helhetlig psykososialt 

helsetilbud slik at alle som henvender seg til 

Sit blir ivaretatt og fulgt opp med et riktig 

tilbud. Graden av samarbeid og hva som er 

oppnådd beskrives kvalitativt i tekst.  

Avklare ansvarsforhold, 

prosedyrer for 

samarbeid. 

 

Velferd Dagens system gjør at enkelte 

studenter som trenger hjelp, faller 

mellom tilbudet til Sit og 

kommunen, fordi de er for syke for 

Sits samtaletilbud, men for friske 

for det kommunale tilbudet.  

Medlemskap i UN Global Compact. Sit 

utbytte av medlemskapet beskrives som en 

kvalitativ tekst i rapporten.  

https://globalcompact.n

o/bli-med/ 

Fellestjenester 

 

Medlemskap i Global Compact, 

forplikter, inspirerer og gir tilgang 

til materiell. Dette er ytterligere 

beskrevet i oppsummeringen.  

Sertifisering for miljøledelse etter 

Miljøfyrtårn. Sertifiseringsordningen krever 

årlig rapportering som vil danne 

hovedstrukturen i Sits bærekraftrapport. 

Iverksette 

sertifiseringsprosessen 

så raskt som mulig 

Fellestjenester 

 

Miljøfyrtårn er en anerkjent 

ordning som både vil gi Sit konkrete 

veiledere og maler, blant annet til 

utarbeidelse av årlig rapport, og 

være et effektivt 

kommunikasjonsverktøy.  

Dette er ytterligere beskrevet i 

oppsummeringen. 

Samarbeid for å nå målene 

 

Sit skal jobbe for gode samarbeid og kommunikasjon med studenter, 

læresteder, lokalsamfunn, næringsliv, medier og omverden og være en 

veiviser mot en mer bærekraftig samfunnsutvikling. 

https://globalcompact.no/bli-med/
https://globalcompact.no/bli-med/
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Fortelle historien om Sits bærekraftarbeid og 

tiltak gjennom tydelig og bred 

kommunikasjon med studenter, læresteder, 

lokalsamfunn, andre samskipnader, 

næringsliv, medier og omverden. Ta rollen 

som veiviser mot en mer bærekraftig 

samfunnsutvikling.  

Samarbeid med medier, 

kommunikasjon på 

relevante plattformer 

 

Fellestjenester Sit er en stor og mangfoldig 

organisasjon med mange 

kontaktpunkter. Å fortelle 

omverden om bærekraftsarbeidet, 

kan ha betydelig effekt ved å 

inspirere andre til handling. 
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OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 

 

Sit har som mål at alle tjenester virksomheten leverer skal være bærekraftige (Sits årsmelding 2019). 

 

Gjennom dette arbeidet, har Sit i samarbeid med Asplan Viak valgt ut de bærekraftsmålene der 

Sit kan gjøre en viktig forskjell. Arbeid med målene er fylt med konkret innhold ved hjelp av 

utvalgte indikatorer som muliggjør måling og forbedring over tid.  

 

Indikatorsettene gir et godt utgangspunkt for å komme i gang med et målrettet arbeid innen 

bærekraft relativt raskt, og altså uten unødig ressursbruk. Men vi vil samtidig minne om at et 

slikt arbeid og en utvikling av nye indikatorer er en pågående prosess som aldri blir, eller skal 

bli, ferdig. Det er naturlig at progresjonen innenfor enkelte indikatorer etter hvert vil stagnere. 

Da tyder dette på at Sit har blitt «så gode som mulig» innenfor akkurat denne tematikken. Tiden 

er da moden for å øke ambisjonsnivået ved å introdusere nye indikatorer – enten selv, eller med 

faglig bistand utenfra. Da ivaretas selve kjernen i bærekraftig utvikling, som er kontinuerlig 

forbedring, uansett hvilket nivå man ligger på. Etter hvert som vi tilegner oss ny kunnskap og 

utvikler mer sofistikerte metoder for å synliggjøre og overvåke enda flere aspekter ved 

menneskelig påvirkning, vil indikatorsett også måtte bli mer sofistikerte og på denne måten 

fange opp stadig større biter av virkeligheten.  

 

Men kanskje aller viktigst; uansett hvor gode indikatorer og indikatorsett vi utvikler, har de 

ingen verdi dersom de ikke brukes som verktøy for å sikre handling og forbedre menneskelig 

atferd. Derfor er det også helt essensielt at tenkemåten, metodene for bruk, og bakgrunnen for 

hvorfor, må forankres i institusjonene fra ledelse og nedover. Bare slik blir dette et verktøy som 

sikrer at bærekraftsarbeidet til Sit gjennomføres kontinuerlig og systematisk i hele 

organisasjonen. Medvirkningen fra ledelse, ansatte og studenter i dette prosjektet har sørget for 

god forankring og forhåpentligvis eierskap til bærekraftsarbeidet. Men forankring, eierskap og 

kommunikasjon internt og eksternt er også et kontinuerlig arbeid som aldri blir, eller skal bli 

ferdig.  

 

Med dette arbeidet er Sit i ferd med å oppnå noe helt avgjørende for å kommunisere egen 

bærekraftighet, og det er noe faglitteraturen kaller «Show, don’t tell». Sit bidrar gjennom dette 

arbeidet til å vise seg selv og omverdenen at dere tar bærekraftsarbeidet på største alvor. Dere 

«gjør bærekraft». Bærekraftsrapportering betyr å dele Sit’s bærekraftige handlinger, mål og 

suksesser med deres interessenter og samfunnet. Hvorfor er det viktig? Hvis man markedsfører 

seg som bærekraftig, må det også underbygges av solid informasjon og dokumentasjon.  
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Målet må være at Sit rapporterer ved å dele konkrete bærekraftstall, figurer, tekst og baseliner 

på nettsider, i sosiale media, som del av årsrapport og til pressen. Sit har et stort nedslagsfelt i 

form av interessenter som påvirker og påvirkes av Sits arbeid. At Sit går i front og viser vei mot 

bærekraft, vil garantert gi ringvirkning i form av ambisjoner, engasjement og tiltak hos hele 

spekteret av aktører dere er i kontakt med; fra studenter til leverandører og andre 

samskipnader. Rapportering av data gjør dere også ansvarlige for handlingene deres. Når man 

først har delt et mål med omverdenen, vet man at folk følger med. Da blir man også ekstra 

motivert for å jobbe mot det. Rapportering og måling forhindrer «grønnvasking». Konkrete 

eksempler og tall gjør en rett og slett mer til å stole på.  

 

Nedenfor følger noen betraktninger om, og anbefalinger for Sits vei videre mot en bærekraftig 

utvikling. 

 

Forankring og plassering av ansvar 

 2021 bør handle om å rigge seg for å måle og forbedre bærekraft fra neste år. Første steg er å 

sørge for forankring og eierskap i alle ledd av organisasjonen. Ansvar må plasseres hos relevante 

enheter eller helt ned på personnivå slik at hver av indikatorene følges opp. Det kan innebære at 

ting må gjøres på nye måter; for eksempel rutiner for å veie avfall fra Kafé, gå i dialog med 

skjøtselsansvarlig for Sits uteområder angående bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel, etc. 

Ansvaret for å sammenfatte selve bærekraftsrapporten må også plasseres tidlig. Vi anbefaler 

dere å framskaffe tall for hver av indikatorene allerede i år. Da har dere allerede et startpunkt og 

en «baseline» å måle mot når dere etter hvert iverksetter konkrete tiltak.  

 

Vurdere rapporteringsfrekvens  

For de fleste indikatorer vil det være tilstrekkelig å rapportere én gang i året. For andre, som for 

eksempel matavfall, registreringer på treningssentre eller kunstgjødselbruk, vil hyppigere 

rapportering være nødvendig for å følge med, og kunne korrigere kursen dersom en indikator 

går i gal retning. Å få på plass rapporteringsrutiner med relevante intervaller krever igjen god 

dialog med virksomhetsområdene slik at de har ressursene de trenger for å måle på 

indikatorene og etter hvert ressursene til å innføre tiltak.  

Det som telles teller 

Som en hovedregel består bærekraftsrapporten av et tall for hver indikator. Men dersom de skal 

ha en reell verdi, må de også kommenteres i prosa. «Hva har dere gjort? Hva skal dere gjøre 

videre?»  
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Finne baseline 

Asplan Viak vet ikke hvor Sits «baseline» ligger, for eksempel for mengde plastavfall i kantine, 

eller antall omfordelte møbler via ReStore. Det er det dere som vet. Poenget er å sette seg 

relevante, tallfestede mål for forbedring. Dette skal forplikte dere fram mot det neste året, og for 

noen tiltak kanskje enda lenger fram, eksempelvis for solcelleutbygging eller 

overvannshåndtering. 

Årlig bærekraftsrapport 
 

Det kan enten gjøres ved at de aktuelle virksomhetsområdene svarer ut hver sine indikatorer, som 

deretter sammenfattes til en rapport av en «redaktør», fra Sit alene eller med bistand utenfra. 

Alternativt kan hoveddelen av rapportarbeidet ligge på én eller flere personer, med input på 

indikatorene fra virksomhetsområdene. Vi anbefaler å plassere mest mulig av ansvaret så langt 

ned i organisasjonen som mulig. Å få på plass en bærekraftsrapport er mest jobb første året og 

bør derfor planlegges og settes i gang tidlig. De påfølgende årene har dere et rammeverk på plass, 

og rapporteringen blir dermed mindre tidkrevende.  

Miljøfyrtårn  

Vi anbefaler at Sit jobber for å bli Miljøfyrtårnsertifisert4. Denne ordningen gir dere definerte 

miljøkriterier for indre- og ytre miljøaspekter og er tilrettelagt med konkrete kriteriesett for mer 

enn 80 ulike bransjer. Miljøfyrtårn krever årlig rapportering, og dere vil få tilgang til maler og 

veiledere som kan være til stor hjelp når Sit skal etablere sin årlige bærekraftsrapport. Dette er 

en anerkjent og kjent miljøsertifisering, og et tydelig kvalitetsstempel å formidle til omverdenen. 

Dere «gjør bærekraft». Og dere er et fyrtårn som andre kan navigere etter. Sertifisering oppnår 

man ved å benytte en sertifisert miljøfyrtårnkonsulent som i samarbeid med dere sørger for at 

virksomheten dokumenterer og oppfyller de ulike kriteriene. Deretter kommer det inn en 

uavhengig sertifisør som førstegangssertifiserer virksomheten. Asplan Viak har sertifiserte 

konsulenter, som gjerne bistår i en slik prosess. Ellers finnes det en rekke konsulenter som kan 

søkes opp på hjemmesiden til Miljøfyrtårn. I tillegg til å sertifisere virksomheten, er Miljøfyrtårn 

altså også et svært godt miljøstyringsverktøy, som kan sette det gode bærekraftsarbeidet dere 

gjør i et system, og noe dere kan benytte underveis.  

 
4 www.miljøfyrtårn.no 

 

 

http://www.milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn.no/
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Global Compact 

Vi anbefaler også at Sit forteller om sitt bærekraftsarbeid til hele verden, gjennom å levere 

bærekraftsrapporten deres til FN hvert år. Det kan dere gjøre gjennom FNs Global Compact5. Et 

medlemskap her gir blant annet tilgang til nettverk, kurs og modeller for bærekraftig 

forretningsutvikling som kan hjelpe Sit å identifisere nye muligheter og indikatorer på sikt. 

Innenfor bærekraft, miljø og klima skjer det mye hvert eneste år, og medlemskap i Global 

Compact er også en god måte å henge med i utviklingen ved å fortløpende få innsikt i erfaringer, 

innovasjon og produkter med relevans for Sits bærekraftsarbeid. Rapportering til Global 

Compact gjør at dere viser at dere er med i den globale dugnaden. Dette er viktig i seg selv, men 

vil også være bra for omdømmet, og for å inspirere omgivelsene deres. 258 norske bedrifter og 

organisasjoner er medlem i UN Global Compact, og viser vei mot et mer bærekraftig næringsliv. 

Scope 3 

I denne prosessen har vi lagt vekt på å løfte fram bærekraftsmål og indikatorer som Sit kan 

påvirke mest mulig direkte – det vil si Scope 1 og 2. På sikt vil det være naturlig for Sit å også 

vurdere tiltak for å adressere studentforbruk og påvirke leverandører til å gjøre bærekraftige 

valg, det som kalles Scope 3. Det er ofte her vi finner de største miljøavtrykkene og CO2-

utslippene, men Scope 3 er også langt mer omfattende, og er et prosjekt i seg selv. Dette danner 

et naturlig skille for hva Sit skal gå i gang med nå, og hva som ligger lengre fram. Ved å følge vår 

anbefaling om å bruke BREEAM som verktøy i eksisterende og nye studentbyer, ivaretas også 

flere relevante leverandørkrav, blant annet til redusert bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i 

byggematerialer. Vi vil også trekke fram Sit Kafé sin innkjøpsordning, SIN, som allerede 

adresserer Scope 3 ved å stille krav til leverandører på en konkret og forutsigbar måte. Dersom 

Sit i framtiden skal jobbe med Scope 3 innenfor andre områder, må tilsvarende ordninger på 

plass, som gjør arbeidet målbart og tydelig for alle involverte parter.  

Nå har dere definert målene og er klare til å starte den systematiske og kontinuerlige jobben mot 

en bærekraftig utvikling. Virkemidlene kjenner dere aller best selv. Vi kommer til å følge spent 

med fra sidelinjen, og bistår dere gjerne igjen dersom det trengs. Da gjenstår det bare å takke for 

oss, takke for tilliten og at vi fikk sjansen til å jobbe sammen med dere på veien mot en 

bærekraftig utvikling.  

 
 

5 https://www.unglobalcompact.org/ 

 

https://www.unglobalcompact.org/
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