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Etter mange år med fusjoner, organisatoriske endringer og 
tilpasninger, har vi stort fokus på å tenke fagområder på tvers 
samt standardisering av både arbeidsoppgaver og tilbud. For 
å løfte innovasjonen og utviklingen i bedriften, etablerte vi 
dette som en egen enhet. Innovasjon & utvikling skal bidra 
i prosjekter og i tillegg ha fokus på den digitale reisen og 
hvordan denne kan forbedres for studenten. Det er også 
viktig at vi oppfattes som én samskipnad, og vi har derfor et 
behov for å se på alle tjenester samlet og hele bedriften som 
ett. Standardisering er et nøkkelord i dette arbeidet.  
 
Den nasjonale helse- og trivelselsundersøkelsen for studenter 
(SHoT), som gjennomføres hvert fjerde år, viser at én av tre 
opplever ensomhet og at én av fire sliter psykisk. Tallene er 
høyere for studentgruppen sammenliknet med populasjonen 
for øvrig. Vi har derfor et stort fokus på rådgivningstjenesten 
som lavterskeltilbud, og er stolt over å kunne tilby 
konsultasjoner ved alle campus, enten personlig eller som 
videobasert samtale.  
 
Studentene har en økende interesse for og krav til bærekraftige 
løsniger og miljø, og det gjør at vi også løfter oss. I tillegg til at 
vi har en tydelig miljøprofil med hovedfokus på energi, avfall, 
innkjøp og transport, går vi stadig lenger i vår streben etter 
gode tiltak. Vi gjennomførte to miljøuker, en på våren og en 
på høsten, hvor vi i samarbeid med miljøorganisasjoner satte 
fokus på områder som er viktige for studentene og oss. Gode 
miljøvalg er gode verdivalg, og vi kunne med stolthet omgjøre 
Kaffebaren C8H10N4O2 til Samskipnadenes og Tromsøs 
første plastfrie kaffebar. I tillegg etablerte vi Grut, vår aller 
første vegetarkafé. Vi har også kjøpt inn el-sykler til bruk for 

ansatte på alle campus, som våre ansatte også kan låne og 
teste bruken av, som er et godt supplement til el-bilene som 
ble kjøpt inn i fjor.  
 
I 2017 kom den nye områdeplanen for Longyearbyen, som 
viste at våre studentboliger i Nybyen lå i rødt og dermed 
rasutsatt område. Det er utfordrende å drive studentboliger 
i rasutsatt område, og vi ønsker å bygge nye boliger i et trygt 
område nærmere sentrum. Tomta er klar, og vi er i sluttfasen 
med å få den ferdig regulert. Vi har hatt møter med studenter, 
lokalstyret  og samfunnet for øvrig for sammen å utarbeide et 
best mulig bygg, og vi gleder oss til å starte byggingen i 2019. 
I Harstad skal det også bygges nye boliger, og gjennom året 
har vi deltatt i campusutviklingsplanen sammen med andre 
sentrale partnere for å se på området som helhet. Gledelig er 
det også at rådgivingstjenesten på campuset er løftet til en 
100%-stilling.   
 
I Narvik har det etter en langvarig prosess for å overta 
bokhandelen, blitt enighet om å omgjøre den til kaffebar og 
kiosk. Studentkroa Tekniker’n åpnet i ny drakt dette året. I 
Alta har Studenthuset City Scene de siste årene jobbet tett 
og godt med å balansere tilbud og lønnsomhet, noe som har 
ført til at man har klart å snu fra underskudd til et gledelig 
overskudd det siste året.  I Tromsø er det fortsatt et stort trykk 
på boligsiden, og boligavdelingen jobber godt med blant 
annet Tak over hodet-prosjektet og gjør at mange studenter 
som ikke har fått seg et sted å bo til studiestart har nettopp 
tak over hodet mens de leter. 2018 var første hele driftsår for 
nye Kraft sportssenter, og til tross for mange nye medlemmer 
og god drift er det plass til flere.

Vital 49-åring  
med mange jern i ilden

Administrerende direktør: Hans Petter Kvaal 
Foto: Lars Åke

Samskipnaden kan se tilbake på et år med 
økt fokus på miljø, bærekraft, innovasjon, 
digitalisering samt studentenes psykiske 
helse.
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Internt har vi jobbet med en omorganisering av 
Eiendomsavdelingen, samt at Driftsavdelingen ved Campus 
Tromsø skulle flyttes inn i Eiendomsavdelingen. Organisatorisk 
gjelder denne endringen fra 01.01.19, og vi venter å se 
positive effekter og resultater av dette. En annen positiv 
organisasjonsendring er at alle organisasjonskonsulenter på 
alle campus, som tidligere lå under UiT, nå er flyttet over til 
oss. Dette gir et tettere samarbeid og mer fruktbart nettverk i 
arbeidet for studentdemokratiet. 

Gjennom hele året har vi samarbeidet med fire andre 
studentsamskipnader om utviklingen av en felles Chatbot, 
som ble lansert på høsten. Utviklingen av Chatbot krever mye 
arbeid, og vi jobber fortsatt med å gjøre henne så effektiv som 
mulig. Vi gleder oss til måle effekten ved neste års studiestart. 

Året har vært svært innholdsrikt med mange baller i luften, og jeg vil på alle måter beskrive 
organisasjonen som en vital og framoverlent 49-åring. Vi gleder oss over stor aktivitet 
innenfor alle tjenesteområder og er godt rustet for jubileumsåret 2019. 

Ledelsen, fra venstre:  Leder fellestjenester Randi Danielsen, campussjef Tromsø Ellen Appelbom, leder for innovasjon og utvikling Lena Fjellvang Osima,  
administrerende direktør Hans Petter Kvaal, campussjef Harstad Per Gunnar Johnsen, campussjef Narvik Lena Moe, campussjef Finnmark Elin Bang Tverfjeld.
Foto: Lars Åke
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1969 Studentsamskipnaden i Tromsø ble etablert ved kongelig resolusjon

1970 Bokhandelen Unibok ble etablert 

1973 Byggetrinn I av Prestvannet Studentheim ble fullført, og våre første studenter kunne flytte inn.  

1974 Vår første barnehage, Maurtua Barnehage, åpnet og 72 studentbarn kunne ta den i bruk. 
 Denne barnehagen er for øvrig fortsatt i drift under navnet Prestvannet studentbarnehage. 

1976 Vår første permanente kantine åpnet.  

1982 Studentenes sosialtjeneste, nå studentrådgivinga, ble etablert. 

1986  Studenthuset A/S ble stiftet, hvor Studentsamskipnaden hadde 40 % og 
 Studentersamfunnet 60 % av aksjene. Skippergata 44 ble kjøpt til formålet.  

1988  Unibok-selskapene meldte oppbud, og Samskipnaden tapte 2,4 mill. i konkursene.  
 På grunn av nødvendigheten for en ny fagbokhandel, ble Akademisk Kvarter A/S stiftet. 

1994  Arbeidet med å rehabilitere boliger for studentene i Longyearbyen startet. 

1996  Studenthuset A/S og Skippergata 44 ble solgt.  

1997  Høgskolen i Tromsø ble tilknyttet Studentsamskipnaden og tilførte 2.000 nye studenter. 

2000  Driftsselskapet Studenthuset Driv AS ble stiftet, Skansen brygge ble leid og ble det nye studenthuset. 
 Studentidrettshallen Kraft sto ferdig. 

2003  Alle Samskipnadens ansatte var med på å utarbeide vårt nye verdigrunnlag; nytenkende, 
 imøtekommende, engasjert og pålitelig. 
 Prosessen i 2015 viste at verdiene fortsatt var gjeldende ved at tre av disse ble beholdt. 

2008  Studier med støtte ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom NAV, 
 Universitetet i Tromsø og Studentsamskipnaden, og er underlagt Studentrådgivinga. 
 Prosjektet gjorde at flere studenter med ulike psykiske problemer kunne fullføre 
 sine studier. Det startet som et treårig prosjekt, men er fortsatt pågående.  

2009  Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø fusjonerte frivillig, og ble starten på 
 universitetsfusjonene de kommende år. For Samskipnaden betød dette mer samlede tjenester. 

Historikk
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2014  Studentsamskipnaden i Tromsø og Studentsamskipnaden i Finnmark fusjonerte, og ble til 
 Studentsamskipnaden i Finnmark og Tromsø - Norges arktiske studentsamskipnad. 
 Den nye organisasjonen dekket studentene i Longyearbyen, Hammerfest, Alta og Tromsø.  
 I april åpnet vi dørene til Tromsø-studentenes nye storstue, Studenthuset Driv.  
 På høsten åpnet vi Sjøskrenten studentboliger i Longyearbyen med 88 boliger. 

2015  Samskipnaden fusjonerte med Studentsamskipnaden i Harstad, og forberedte parallelt enda en fusjon. 
 Treningssenter for studenter ble åpnet i Alta. 

2016  Samskipnaden fusjonerte med Student i Nord, avdeling Narvik. 
 Det nye navnet ble offisielt forkortet til Norges arktiske studentsamskipnad, og er 
 velferdsorganisasjonen til studentene i Longyearbyen, Hammerfest, Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.
 Samtidig med den siste fusjonen, endret Samskipnaden organisasjonsform fra sentral 
 til campusstyrt ledelse, med campussjefer i Tromsø, Finnmark, Harstad og Narvik. 
 Organisatorisk ligger Longyearbyen under Tromsø og Hammerfest under Alta.  
 Byggetrinn I av Dramsvegen Panorama åpnet til studiestart med 200 nye studentboliger 
 nær campus i Tromsø.  
 Høsten 2016 åpnet vi Prandium studentkafe og Panorama kaffebar i Harstad. 

2017  Kaffebaren med tilhørende fellesområde i Alta ble pusset opp. 
 Byggetrinn II av Dramsvegen Panorama studentboliger i Tromsø åpnet til studiestart 
 med ytterligere 240 nye boliger.  
 På høsten åpnet Kraft Sportssenter dørene til et utbygget treningssenter, som med det 
 økte størrelsen fra 2500 kvm til 7900 kvm.  

2018  Tekniker’n studentkro åpnet i ny drakt i Narvik.  
 Kaffebaren på Campus Tromsø ble plastfri, og ble med dette byens første plastfrie kafé. 
 Vår første vegerarkafé, Grut, åpnet i Tromsø.
 Vi lanserte Chatbot-løsningen Samskipnads-Sara.

Dramsvegen panorama
Foto: Petter Schive
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Vi er her for studenten 

Longyearbyen
Studentboliger
Treningsrom
Helse - via skype

Hammerfest 
Studentboliger
Treningsrom
Helse - via skype

Alta
Studentboliger
Treningsrom
Studenthus
Barnehage
Helse 

Tromsø
Studentboliger
Treningssenter
Studenthus
Barnehager
Helse

Narvik
Studentbolig
Trening
Studentkro
Helse

Harstad
Studentboliger
Trening
Studenthus
Helse

Harstad

Tromsø

Alta

Longyearbyen

Hammerfest

Narvik
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Viktige hendelser i 2018

Q1
 
Ny organisering – Innovasjon og utvikling opprettes

Ludo bar & scene, studenthuset på UiT Harstad, feiret sitt 
20-årsjubileum i midten av januar

Oppretting av prosjektet Digital 2020, som skal skape bedre 
digitale brukeropplevelser tilknyttet Samskipnadens tjenester 

Arkitekturkonkurranse Elvesletta Studentboliger i 
Longyearbyen

Vårsemesterets miljøuke ble gjennomført på alle campus 

Q2
 
Kaffebaren C8H10N402 i Tromsø gjennomgikk en endring og 
ble Samskipnadenes og Tromsøs første plastfrie kafe  

Helsestasjonene startet opp med selvtesting av klamydia i 
Narvik, og de andre campusene fulgte etter i løpet av året 

Terapihunden Leo ble introdusert for Narvik-studenter med 
eksamensnerver 

Studenthelsestasjonen i Harstad ble flyttet til campus 

Q3 
Studiestart på alle campus 

Pilotprosjektet Håndbok for Mortensnes studentboliger ble 
lansert  

Stud.EXPO ble  arrangert i Tromsø og Alta, hvor alle
Samskipnadens tilbud står side om side med 
studentorganisasjoner i møte med nye og eksisterende 
studenter  

Tak over hodet hjelper nye, boligløse studenter med et 
midlertidig bosted mens de leter etter et sted å bo i Tromsø 

Kurs for studentforeninger  i regi av Studentliv

Studentrådgiverstillingen i Harstad ble økt til en 100%-stilling 

Q4  
Det ble ansatt en prosjektleder for Studentliv, som skal jobbe 
på tvers av campusene 

Mørketidskafeen arrangeres av Studentrådgivinga for å gjøre 
mørketida litt lettere. 

Julefamilier arrangeres av Studentrådgivinga for å hjelpe 
utenlandske studenter med å finne en besøksfamilie for en av 
juledagene 

Høstsemesterets miljøuke ble arrangert på alle campus 

Chatboten Samskipnads-Sara ble lansert 

Vegetarkafeen Grut ble åpnet 

Oppstart av Tryggere student i Harstad, som er en 
gruppebasert tilnærming som styrker studentenes selvtillit og 
gir drahjelp gjennom fellesskapet i gruppa til alle som deltar  

Treningslos, som kombinerer psykisk og fysisk helse, vant 
Samskipnadens interne innovasjonspris 

SPØR MÆ!SPØR MÆ!

Chatboten Samskipnads-Sara 
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STYRESAMMENSETNING  

Studentparlamentets representanter 
Styreleder:  Johannes Utvåg til 30.06
  Vetle Langedahl fra 01.07
Nestleder:  Vetle Langedahl til 30.06
  Sebastian Henriksen fra 01.07 
  Dan Terje Nytrem 
  Steffen Haneboe til 30.06
  Viljar Hanssen fra 01.07 

UiTs representanter  
Wenche Jacobsen 
Jørgen Fossland til 22.04
Terje Aspen fra 23.04 

Studentsamskipnadens ansatterepresetanter 
Karin Lilleseth 
Merete Daniloff 
  

Organisering av virksomheten

LEDELSE 

Administrerende direktør:   Hans Petter Kvaal 
Leder fellestjenester:   Randi Danielsen 
Leder innovasjon og utvikling:  Lena Osima 
Campussjef Tromsø:   Ellen Appelbom 
Campussjef Finnmark:   Elin Bang Tverfjeld 
Campussjef Harstad:   Per Gunnar Johnsen 
Campussjef Narvik:   Lena Moe 
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Nøkkeltall 

Nøkkeltall for organisasjonen

Nøkkeltall 1972-2018 1972 1980 1991 2000 2005 2010 2013 2014 2016 2018

Omsetning i mill.(uten fristasjon og datterselskap) 2,3 18,2 55,9 109,7 153,9 184,4 220,9 285,6 377,9 421,9

Antall årsverk 8 88 157 197 210 214 223 270 289 290

Antall tilknyttede studenter 341 1717 3998 9055 9026 8489 9779 11715 15317 15740

Antall boenheter totalt 250 482 883 1452 1476 1506 1824 2324 2938 3150

Antall barnehageplasser 23 126 277 314 340 357 364 420 488 470

Antall serveringssteder 1 6 11 19 17 16 18 22 27 26

I 2018 var gjennomsnittet for antall registrerte studenter 
15 740 for UiT, og tilsvarende for 2017 var 15 456. 

Studentene kommer fra 43 ulike land.

59% er kvinner 10% er internasjonale 
studenter

54% av studentene 
er under 25 år
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Selskapets virksomhet
Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument 
som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere 
utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonen skal 
Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud 
og et helhetlig læringsmiljø. Dette etterstrebes ved å legge 
de sosiale, kulturelle og materielle vilkår til rette for å gi 
studentene en trygg og effektiv studietilværelse. 

Norges arktiske studentsamskipnad som konsern drev i 2018 
sin virksomhet i Tromsø, Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik og 
Longyearbyen. Morselskapet er organisert i en campusmodell 
under administrerende direktør. Hvert campus ledes av en 
campussjef, samt leder av fellestjenester. I tillegg er det to 
heleide datterselskap, Studenthuset Driv AS i Tromsø og 
Studenthuset City Scene AS i Alta. Samskipnaden eier 50% 
av aksjene i Studentbokhandelen Akademisk Kvarter AS i 
Tromsø.

Samlet drifter Samskipnaden: 
• Syv barnehager, hvor fem er i Tromsø, mens det er en 

barnehage i Alta og Narvik. Tilsammen har vi plass til om 
lag 470 barn. 

• Studentrådgiving på alle campus, prosjektet Studier med 
støtte (SMS) i Tromsø, og tilbud om Studenthelsestasjon 
i Tromsø, Narvik og Harstad. 

• Studentidretten med 5 643 medlemmer ved utgangen av 
2018, og ansvar for drift av idrettsbygg og treningssenter 
i Tromsø, Narvik og Alta. 

• Studentboliger med til sammen 3 150 utleieenheter. 
Vi har boliger i Tromsø, Alta, Hammerfest, Harstad, 
Narvik og i Longyearbyen i tilknytning til UNIS – 
Universitetssenteret på Svalbard.

• Studentkafeer i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. Totalt 
16 kaféer, fire kaffebarer og en pub, i tillegg til fire 
fylkeskantiner på videregående skoler og en kiosk. I 
tillegg bistår vi med drift av to puber (lag/forening) ved 
campus Harstad og campus Narvik.

Styrets årsberetning

Fellestjenester betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, 
lønn, HR, IKT, markedsføring og annen administrativ drift, samt 
eiendomsutvikling, nybygg og større renoveringsprosjekter. 

Det er i beretningsåret avholdt seks styremøter og 38 saker 
har vært til behandling. Samskipnadens årlige styreseminar 
ble avholdt i februar. 

Studenttall og semesteravgift
Totale semesteravgiftsinntekter utgjør kr 17,2 mill. etter 
avsetning for studenter som studerer på campus tilhørende 
Nord Studentsamskipnad. 

Semesteravgiftsmidlene disponeres i samarbeid med 
Studentparlamentet, som er studentenes velferdspolitiske 
organ ved UiT Norges arktiske universitet. 

Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) ble etablert ved kongelig 
resolusjon av 19. januar 1969 som Studentsamskipnaden i Tromsø. Etter fusjonen med 
Studentsamskipnaden i Finnmark 1.1.2014 skiftet man navn til Studentsamskipnaden i 
Finnmark og Tromsø, og deretter til Norges arktiske studentsamskipnad etter fusjonen 
med Studentsamskipnaden i Harstad 1.7.2015. Norges arktiske studentsamskipnad 
fusjonerte ytterligere med Studentsamskipnaden i Nordland avd. Narvik fra 1.1.2016.

15. 740 
registrerte studenter betalte 

semesteravgift i snitt per semester. 
Fordelt på 14. 740 studenter på våren,  

og 16. 739 registrerte studenter i 
høstsemestret. 

Semesteravgiften var kr 550. 
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Ansatte og arbeidsmiljø 
Vår visjon er «For studenten» og vårt verdigrunnlag 
kjennetegnes ved verdiene engasjert, 
imøtekommende og nytenkende.

Samskipnaden er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), 
og har utarbeidet måldokument for perioden 2014-2018.  
Videre arbeid gjøres i forbindelse med ny avtale fra 2019. 
Samskipnaden jobber systematisk med HMS-arbeid og har 
elektronisk HMS-håndbok som alle ansatte har tilgang til. Som 
del av HMS-arbeidet har Samskipnaden egen beredskapsplan 
og AKAN-håndbok. 

Arbeidsmiljøet blir betegnet som godt med bakgrunn i 
gjennomført medarbeiderundersøkelse. Turnover i 2018 var 
på 10 %. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten 
var 10,0% i 2018 – som er en liten nedgang fra 2017. Det 
er registrert 5 arbeidsulykker i 2018. Avvik som fallskader, 
kuttskader og brannskader meldes i internt avvikssystem og 
følges opp av ledere og verneombud. AMU orienteres om alle 
avvik. Antall overtidstimer i 2018 var 3 935.

Det jobbes aktivt med forebygging og oppfølging av 
sykefravær. Tiltakene innen forebygging av fravær spenner 
fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen til forebyggende 
tiltak. Det er utarbeidet rapport vedr. sykefraværet og 
evaluering/gjennomgang av tiltak. Det vil videre utarbeides 
tiltaksplan for videre arbeid med å reduserer fravær. 
Virkemiddelordningene som ligger i IA-ordningen benyttes 
aktivt, blant annet tilretteleggingstilskudd og involvering av 
NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølging av sykemeldte. 
Det har vært arbeidet godt i flere av våre virksomheter for å 
reduserer fravær.

Virksomheten antas å ikke forurense miljøet vesentlig. Alt 
avfall leveres forskriftsmessig. Det er tatt i bruk stoffkartotek 
for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, 
strengere krav til produkter og leverandører, samt erstatning 
av miljø- og helseskadelige stoffer er iverksatt. 

Personal og likestilling
Morselskapets ledelse har bestått av fem kvinner og to 
menn. Morselskapets styre hadde tre kvinner og fem 
mannlige styremedlemmer ved årsslutt. Både styret og 
selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige 
forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet 
og dets styre. Pr 31. desember var det 308 ansatte, fordelt 
på 82 menn og 226 kvinner. Totalt 290 årsverk. I tillegg var 
det ca 75 ansatte i små stillinger som idrettsinstruktører og 
husverter, til sammen ca. 5 årsverk. Gjennomsnittalderen er 
44,5 år.

Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre 
like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering 
på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk, religion og livssyn. Samskipnaden har fokus 
på å fremme lovens formål innenfor virksomheten. Dette 
gjelder blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 
forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot 
trakassering.

Samskipnaden har som mål å være en arbeidsplass 
hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn 
av nedsatt funksjonsevne. 

Det arbeides aktivt og målrettet sammen med 
utdanningsinstitusjonen for å utforme og tilrettelegge de 
fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan 
benyttes av flest mulig.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet driver ikke forskningsaktiviteter. Utvikling av 
tjenestetilbudet pågår kontinuerlig og er styrket med egen 
avdeling for innovasjon og utvikling. 

Fortsatt drift
I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter 
styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. 
Selskapet har god egenkapital og god likviditet. 

Årsregnskapet 
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende 
noter, en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling pr. 
årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner 
ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning 
for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. 

Morselskapet hadde i 2018 driftsinntekter på kr 
433,7 millioner (inkl. fristasjonsinntekter) mot kr 
403,4 millioner i 2017. Resultatet for 2018 ble kr 
35,5 millioner mot kr 25,7 millioner i 2017. 
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Økonomisk oversikt for konsernet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og 
datterselskapene Studenthuset Driv AS og Studenthuset City 
Scene AS. Akademisk Kvarter AS er hensyntatt som tilknyttet 
selskap i 2018. 

Konsernets omsetning i 2018 var kr 447 millioner 
mot kr 417 millioner i 2017. Konsernets samlede 
årsresultat etter skatt ble kr 35,2 millioner mot et 
resultat på kr 25,2 millioner i 2017. 

Konsernets likviditetsbeholdning var kr 120,6 millioner 
per 31.12.18. I forbindelse med store investeringer i 
studentboliger og idrettsbygg de siste årene har konsernets 
evne til egenfinansiering av investeringer vært noe redusert. 
Vi har derfor over tid hatt et styrket fokus på dette området.

Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 13,1 
millioner og et negativt resultat etter skatt på kr 116 523. 
Driv har mottatt tilskudd fra Universitetet, semesteravgifta og 
Studentsamskipnaden på til sammen kr 3,9 millioner. 

Studenthuset City Scene AS hadde en omsetning på kr 8,3 
millioner og et resultat etter skatt på kr 38 873,-. City Scene 
har mottatt tilskudd fra Universitetet, semesteravgifta og 
Studentsamskipnaden på til sammen kr 1,33 mill. 

Fremtidsutsikter
Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon 
både i 2008 og 2012. De siste endringene ble iverksatt fra 
1. januar 2013. Ved innføringen av den reviderte loven, 
har studentsamskipnadene fått strammere vilkår for 
forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. 
Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene utarbeidet i 
tillegg til loven. 

Universitets- og høgskolesektoren er inne i store 
strukturendringer. Følgene av disse endringene har fått og 
vil få store konsekvenser for samskipnadsstrukturen. Antallet 
samskipnader er redusert fra 25 til 14 i løpet av de siste årene.

Norges arktiske studentsamskipnad har flere viktige 
fokusområder framover:
• Bygging av nye studentboliger, og flytting av boliger i 

rasutsatt område i Longyearbyen
• Omstrukturering av eksisterende boligmasse
• Fortsette utviklingen av en ny samskipnad etter 

fusjonene og strukturendringene i sektoren
• Miljø og bærekraftig utvikling
• Videreutvikling av tjenestetilbudene innenfor studentliv, 

mat og drikke og studenthelse

De siste årene har fokuset på å øke antall uteleieenheter 
vært stort. I Tromsø er vi tilført til sammen 455 utleieenheter 
i 2016-17. Vi er tildelt 250 hybelenheter til byggetrinn III på 
samme sted. På Svalbard har vi 100 hybelenheter på Svalbard 
som en foreløpig start på neste byggetrinn, samt fått 60 
hybelenheter med dobbelt tilskudd i fht. flytting av Nybyen 
til Elvesletta. I Harstad er vi tildelt 120 hybelenheter og det 
arbeides med planer for en utbygging i samarbeid med UiT. 
Det arbeides med en større restrukturering av eksisterende 
boligmasse i hele samskipnaden for å tilpasse denne bedre til 
studentenes fremtidige behov.

Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift 
i Tromsø, Alta og Narvik kommuner med til sammen ca. 
470 plasser. Finansieringsmodellen er utfordrende og 
krever kontinuerlig omstillingsevne. Studentbarnehagene 
har et tilbud om studentrettede tiltak som skal gjøre 
studentforeldres hverdag enklere. 

Studenthelse omfatter tilbudene Studentrådgiving, Studier 
med støtte, Studenthelsestasjon, Ansvarsfull og prosjekter 
knyttet til styrking av studenters psykiske helse.

I Samskipnaden jobber vi hele tiden med å forbedre vårt 
tilbud til studentene. KTI undersøkelsen hvert annet år gir 
viktige innspill til forbedringsområder og særlig fokus har vi på 
områdene informasjon, kafe og bolig, som kommer frem som 
de viktigste driverne for tilfredshet. Avdelingen for innovasjon 
og utvikling gir et økt fokus på denne satsingen.

På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for ytterligere å bedre 
inntjeningen, samt selskapets stilling for øvrig, legger styret 
til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene 
framover.



15

Kontantstrøm
I 2018 er det ikke ferdigstillet nybygg. Årets 
kontantstrømoppstilling gjenspeiler mer ordinær drift 
sammenlignet med 2017 hvor det ble ferdigstillet to store 
utbyggingsprosjekter. Kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter er god og utgjør kr 88,6 mill. 

Opplysning om finansiell risiko
Selskapets kunder er i hovedsak studenter og 
utdanningsinstitusjonen, og kredittrisikoen vurderes som 
lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter 
som velger et av våre campus i Tromsø, Harstad, Alta, Narvik, 
Svalbard eller Hammerfest som studiested.

Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. 
Egenkapitalandelen er på 20,1% og selskapet har god likviditet. 
De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav 
til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige 
gjeld er bundet til en gunstig fastrente. 

Årets resultat 

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 35 475 818 for morselskapet, 
og kr 35 335 969 for konsernet. 

Det avsettes kr 5 000 000 til utviklingsfond for utskiftning av driftssystemer, samt prosjekt studentliv. 

Det er samtidig benyttet kr 935 184 av tidligere fondsavsetning til utviklingsprosjekter i 2018. 
Det resterende foreslås overført til annen egenkapital. 
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Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr 
trygge og gode boliger til studentene. 
Vi har varierte boligtyper med ulike 
lokasjoner, og det tilstrebes å tilby 
studentene nettopp det de trenger. 25 % 
av studentene som er tilknyttet UiT bor i 
studentbolig, resten bor privat.

BOLIG

Foto: Mats Gangvik
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Det har vært arbeidet med å revidere leiekontrakten, 
innarbeide felles tilbud/produkt og rutiner samt lik 
systembruk. Dette gjør det mulig å svare på boligspørsmål, 
uansett hvilken campus studenten kontakter, som igjen gir 
økt tilgjengelighet for beboere.  
 
Det har vært en god daglig drift av boligene. Dette omfatter 
boligenes tekniske stand og renhold av fellesarealer. Det er 
også viktig å rehabilitere de eldste boligbyggene, slik at de 
framstår som gode og attraktive for studentene. Alle campus 
samarbeider tett og utveksler erfaringer, noe som gir gode 
og rimelige løsninger. Vi planlegger nybygg både i Harstad, 
Longyearbyen og Tromsø, og her bidrar studentboligene med 
brukerfokuset i planleggingsfasen.  
 
Vi har et stort fokus på grønne tiltak, og opplever at dette er 
viktig for studentene. Gjennom året har vi bygget sykkelskur 
på mange studentboligområder, etablert elbil-lading på 
Prestvannet studentboliger som en prøveordning, og kjøper 
inn grønn energi til studentboligene.  

Gjennom tidligere gjennomførte trivselsundersøkelser blant 
beboerne, har økt trivsel vært et fokusområde spesielt de 
senere år. 

I Tromsø er det ansatt en trivselskoordinator som 
følger opp 27 trivselsverter i studentboligene 
som skal bidra til økt trivsel og sosiale tiltak og sitt 
bosted. 

Det samme er gjort på alle campus med litt ulike løsninger. 
Andre trivselstiltak på tvers av campusene er oppussing og 
møblering av fellesområder, samt tilrettelegging for sosiale 
arenaer. Renhold har mye å si for trivselen, og vi jobber 
kontinuerlig for å finne gode samarbeidsløsninger for renhold 
på felleskjøkkener. 
 

FOKUSOMRÅDER 2018:

• Grønne løsninger og tiltak 

• Drift og standardisering 

• Trivsel i studenbolig med særlig fokus på 
sosiale møteplasser og renhold 

• Renovering og vedlikhold 

• Tilgjengelighet og rask kundebehandling  via 
chatboten Samskipnads-Sara

Ved semesterstart opplever vi lange ventelister på 
studentboliger. I 2018 sto totalt 1912 studenter på venteliste 
i starten av august, hvorav 1484 var i Tromsø. Et tiltak for å 
hjelpe til med dette er tilbudet Tak over hodet, som tilbyr 
nettopp tak over hodet i tiden rundt studiestart mens de leter 
etter bolig. Totalt huset tilbudet 160 beboere i perioden 4. 
august – 14. september. 
 
Gjennom det nasjonale samarbeidsprosjektet med Chatbot, 
skal Samskipnads-Sara gi beboere bedre tilgjengelighet samt 
svare på standardspørsmål spesielt i hektiske perioder.

Studentboligene hadde samlede driftsinntekter på 
kr 188,2 mill og et resultat på kr 28,8 mill.

2018 var et aktivt år for boligavdelingen, hvor fokuset 
har vært på drift, standardisering og grønne tiltak. 
Standardisering har handlet om å forenkle og sørge for at 
studenten får lik behandling på alle campus. 

VISSTE DU AT... 
Samskipnaden er den største private boligutleieren i nord, 

med 3150 utleieenheter og 100.000 m2 
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Studentkafeene har som mål å tilby gode 
måltider av høy kvalitet til en rimelig 
pris. Våre serveringssteder er populære 
møteplasser for studentene.

MAT OG DRIKKE

Foto: Mats Gangvik
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Standardisering er et nøkkelord det er jobbet strategisk med 
gjennom hele året, og for Mat & drikke betyr det å finne et 
felles tilbud blant det som tilbys som skal være likt for alle 
campus. For eksempel skal den samme baguetten finnes i 
alle kafeer til samme pris. I starten av neste år vil et utvalgt 
produkter bli lansert i henhold til dette på alle campus.    

Fordelt på campus har Tromsø 18 serverings-
steder, Alta og Harstad har to og Narvik har ett.
 
Norges arktiske studentsamskipnad arrangerte i juni 
Studentmatkonferansen 2018 i Tromsø, hvor mat- og 
drikkeavdelingene ved alle Studentsamskipnadene i hele 
landet deltok. Dette er en årlig konferanse, og det var svært 
hyggelig å vinne studentmatprisen for vår plastfrie kaffebar. 
Ti av samskipnadene eier selskapet SiN Innkjøpssamarbeid SA, 
hvor vi også er med. Formålet med selskapet er å samarbeide 
om inngåelse av felles innkjøpsavtaler for samskipnadenes 
serveringsvirksomheter for å oppnå best mulig priser og 
betingelser.   

I august ble det innført et toprissystem, som betyr 
differensiering av pris for studenter og andre. Det har vært et 
stort fokus på dette, og hovedhensikten er å sikre at det er 
studentene som nyter godt av fristasjonsavtalen. MH-kafeen 
åpnet etter ombygging, og på slutten av året åpnet vi Grut, vår 
første vegetariske kaffebar, som også er plastfri og har fokus 
på bærekraftige produkter og egenprodusert mat. 

Mat & drikke opplever at flere serveringssteder har et lavt eller 
ustabilt kundegrunnlag, og lønnsom drift er en stor utfordring. 
Disse stedene spiser mye av den lønnsomheten som er 
generert på resten av kafeene med høye personalkostnader, 
høyere varekostnader, matsvinn og ekstrakostnader knyttet 
til småordrer.  

Mat og drikke omsatte i 2018 totalt for 
kr 68,4 mill og hadde et underskudd på 
kr 744 000.

Totalt har Samskipnaden 21 serveringssteder, fordelt på 16 
kafeer, fire kaffebarer og en pub, i tillegg til fire fylkeskantiner 
på videregående skoler og en kiosk. 

VISSTE DU AT... 
I 2018 sparte vi miljøet for ca. 80 000 pappkopper  

og det ble solgt utrolige 39 tonn salat 

Foto: Mats Gangvik



20

Samskipnaden eier og driver til sammen 
sju studentbarnehager; én i Alta, én i Narvik 
og fem i Tromsø. Barnehagene har plass til 
omtrent 470 barn og har sammen rundt 
130 ansatte, og er dermed den største 
enheten i bedriften.

BARNEHAGE

Foto: Karina Hansen
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Gjennom året har vi jobbet med standardisering av tjenesten, 
og ønsker at våre barn og foresatte skal møte de samme verdier 
og holdninger i alle våre barnehager. Om en student bytter 
studiested til et av våre øvrige campus, vil de ha fortrinnsrett 
til barnehageplass på sitt nye campus. Ny pedagognorm, 
innført fra 01.08.18, er på plass i alle våre barnehager. Alle 
barnehagene har jobbet med å implementere den nye 
rammeplanen, som trådte i kraft 01.08.17. 
 
Hver enkelt barnehage utarbeider hvert år en egen årsplan. 
Alle barnehager samarbeider med sin hjemkommune i form 
av felles opptakssystem og kommunens utviklingsplan. 
Dette medfører at barnehagene våre samarbeider og har 
felles strategier og standarder i den grad det er mulig. 
Styrerne har utviklet et godt samarbeid, og bidrar alle til faglig 
utvikling av alle barnehagene. I november gjennomførte vi 
en kundetilfreds-undersøkelse for alle barnehagene, som 
viste at kundene er veldig tilfreds. Likevel jobber vi stadig for 
å forbedre vårt tilbud.  
 
I Nyland studentbarnehage i Alta er Sammen om det viktigste 
kvalitetsutviklingsplanen som ble startet i 2016 og utgjør 
grunnlaget for utviklingsarbeidet som skal foregå over en 
periode på fire år. Satsningsområdet for 2018-2019 er realfag. 
I forbindelse med Finnmarksløpet arrangerte barnehagen 
vinterfestuke med eget Finnmarksløp for barna. Høsten 2018 

Studentbarnehagene skal gi studenter med barn et godt 
pedagogisk tilbud slik at de kan gjennomføre sine studier 
ved UiT. Vi tilbyr eksamensgaranti, utvidet åpningstid i 
praksisperioder og ekstra leselørdager i eksamensperioden.  

ble det samiske barnehagetilbudet avviklet grunnet liten 
etterspørsel blant studentene, samt at Alta kommune har økt 
sin kapasitet. 

I Soria Moria studentbarnehage i Narvik er satsningsområdet 
for perioden 2016-2020 realfag, og barnehagen fokuserer 
spesielt på fagområdene natur, teknikk og miljø, samt antall, 
rom og form. 

Studentbarnehagene i Tromsø har felles faglig fokusområder 
for barnehageåret høst 2018 – vår 2020: Hundre verdener 
å oppdage! - Lek, samspill og relasjoner i barnehagen. 
Annethvert år arrangerer barnehagene LilleUKA i samarbeid 
med StudentUKA, og i 2018 inntok barn og personal 
campuset for konserter, førstehjelpskurs, forestillinger og 
masse spennende aktiviteter både inne og ute. I tillegg deltar 
Gimle studentbarnehage i Universitetsbarnehageprosjektet 
i Tromsø 2018-2021 sammen med to private og tre 
kommunale barnehager. 

Barnehagene driftes godt og samlet resultat for 
2018 utgjør omlag 1,5 mill.

Foto: Kristian Forsberg
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Studentidretten skal sikre et godt 
og variert tilbud for studentene til 
konkurransedyktige priser. Fokuset 
ligger også på å skape gode og trygge 
treningsmiljøer.

TRENING

Foto: Kristian Forsberg
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Alta 
Alta har et treningssenter på campus, i et av universitetets 
bygg. Det driftes i et tett samarbeid med universitetets Bygg- 
og Eiendomsavdeling. Senteret er ubemannet og hadde i 
gjennomsnitt 139 medlemmer. Gjennom året har det vært 
supplert og kjøpt inn noe utstyr, og i tillegg er det vektlagt å 
gjennomføre kontroller i treningssenteret for å opprettholde 
et godt miljø med betalende medlemmer. 
 
Narvik
I Narvik har Samskipnaden en samarbeidsavtale med Stamina. 
Medlemmene i Narvik har tilbud om å trene på to ulike senter; 
Stamina HEI Narvik (lokalisert på Campus Narvik) og Stamina 
Key Narvikhallen. Ved utgangen av 2018 var det registrert 
2162 medlemmer hos Stamina, noe som er en liten nedgang 
grunnet økt konkurranse fra et nyetablert treningssenter i 
byen. Gjennom året har det vært gjennomført en rekke kurs, 
aktiviteter og eventer for medlemmene. Det er også kjøpt inn 
og investert i en del nytt treningsutstyr.  

Tromsø
I Tromsø finnes Kraft sportssenter på campus og Elverhøy 
studenttreningssenter. Sportssenteret er over 8000 kvm og 
inneholder to flerbrukshaller. Kraft har byens mest allsidige 
treningstilbud og  ca. 50 gruppetimer per uke. I tillegg finnes 
møte- og undervisningsrom, TSI-kontor, samt egen fløy for 
legesenter.  2018 var første hele driftsår for Kraft sportssenter. 
Erfaringen og tilbakemeldingene har så langt har vært svært 
gode, og medlemstallet og aktiviteten har økt betraktelig. 
Det er gjennomført flere store arrangementer på Kraft i løpet 
av året, som #SvettpåKraft2018, Studentlekene 2018 og 
Shapeup Convention. 

Idrett omsetter totalt for kr 38,6 mill og hadde et 
overskudd på kr 1,8 mill. Dette inkluderer utleiedel 
av nye Kraft sportssenter.

Studentidretten har aktivitet og anlegg av ulik størrelse 
og fasiliteter på tre campus; Alta, Narvik og Tromsø. 
Ved utgangen av 2018 hadde Studentidretten 5 643 
medlemmer.

Foto: Kristian Forsberg
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Studenthelse omfatter tilbud og prosjekter 
knyttet til styrking av studenters 
psykiske helse. Rådgiving tilbys enten på 
campus eller med videosamtale.

HELSE

Foto: Unsplash
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Studentrådgivinga 
Studentrådgivinga skal bidra til livs- og studiemestring slik at 
studenten kan gjennomføre sitt studium. 

Studentrådgivinga er et psykososialt lavterskeltilbud 
til studentene ved Norges arktiske universitet (UiT) og 
Universitetet på Svalbard (UNIS). Det gis tilbud ved alle våre 
campus, inkludert Hammerfest og Longyearbyen. Det var 
1200 studenter som benyttet seg at tilbudet og det ble 
gjennomført 5200 samtaler inkludert gruppetilbud i løpet av 
året.  
 

Studentenes helse og trivselsundersøkelse 
(SHoT) i 2018 viser en økning av studenter som 
rapporterer psykiske symptomplager. 

Det er grunn til å tro at økningen av antall studenter som 
benytter Studentrådgivinga kan være et uttrykk for det 
samme. Samskipnaden har derfor studentrådgivere på alle 
campus; 1 stilling i Finnmark, Harstad og Narvik, samt 4 i 
Tromsø, i tillegg til 2,2 psykologer og 1 kundekonsulent. 
Målsetningen om maksimalt 14 dagers ventetid holdes på 
alle campus bortsett fra Tromsø, som periodevis opplever at 
ventetiden blir opp mot tre uker. 

Studenthelsestasjon 
Studenthelsestasjonene gir tilbud knyttet til seksuell 
helse, både som drop in og med timeavtale. Samskipnaden 
samarbeider med vertskommunene i Alta, Harstad, Narvik og 
Tromsø om dette tilbudet. 

I løpet av året startet vi selvtesting av klamydia på 
alle fire campus, og tilbudet er tatt godt imot av 
studentene. 
 

Studier med støtte (SMS) 
SMS er et tiltak i regi av NAV, hvor Samskipnaden er 
Tiltaksarrangør. Det er et tilbud for studenter i Tromsø med 
moderat til alvorlig psykisk helseplager og skal bidra med 
oppfølging slik at studentene klarer å gjennomføre studiet. 
SMS har 1 studentrådgiver og 0,8 psykolog, og i 2018 var til 
sammen 34 studenter i tiltaket (2017:38).  

ANSVARSFULL – rusforebyggende prosjekt  
AnsvarsFull ble etablert i 2017 og bidrar til å sette 
rusforebyggende arbeid rettet mot studentene ved UiT 
på agendaen. Gjennom en årlig fadderundersøkelse kan 
prosjektet måle alkoholfokuset i arrangementene. Prosjektet 
eies av Studentparlamentet og har et nært samarbeid 
med studentorganisasjonene. Prosjektleder er ansatt i 
Samskipnaden, og jobber for å utvide prosjektet med egne 
representanter på alle campus. 

Helse mottar årlig tilskudd fra semesteravgift, UiT, 
Helse Nord og andre med kr 14,1 mill. 
Eventuelle ubenyttede midler avsettes til senere 
års bruk.
 
 

Studenthelse omfatter tilbudene Studentrådgiving, 
Studier med støtte, Studenthelsestasjon, Ansvarsfull og 
prosjekter knyttet til styrking av studenters psykiske helse.

VISSTE DU AT... 
I 2018 hadde Studenthelsestasjonen 2580 konsultasjoner
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Innovasjon og utvikling

Avdelingen ble 
opprettet ved 
årsskiftet. 
Avdelingen skal jobbe med å styrke 
innovasjonsarbeidet i Samskipnaden 
med utgangspunkt i å skape bedre 
brukeropplevelser. 

I avdelingen ligger Studentliv, som startet 
som et pilotprosjekt i 2017. Studentliv 
skal gjennom de neste årene bygges 
opp som en ny tjeneste i Samskipnaden. 
Det skal styrke jobben Samskipnaden 
gjør for studentenes trivsel, mestring og 
trygghet gjennom å være et rammeverk 
rundt det sosiale livet som student, 
styrke studentforeningene og løfte fram 
den studentdrevne aktiviteten på de 
ulike campusene.  

Foto: Lars Åke
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Fellestjenester

Fellestjenestene har ansvaret for alle interne tjenester 
i Samskipnaden, og leverer innenfor områdene 
kommunikasjon og IT, eiendomsprosjekt, HR og arkiv samt 
økonomi og lønn.  

Avdelingen er organisert for å bidra til effektiv og god drift 
med fokus på standardisering og profesjonalisering av alle 
felles tjenester på alle campus. Blant fellestjenestenes 
viktigste oppgaver er organisasjonsutvikling, markedsføring 
og kommunikasjon og å ta i bruk kostnadseffektive systemer 
og rutiner, samt drift og lederstøtte.

Gjennom året har avdelingen fokusert særlig på utvikling, 
standardisering og forenkling av arbeidsprosesser. 
Styrking av Samskipnadens miljøprofil, intern og ekstern 
kommunikasjon, undersøkelser og rekruttering var også 
sentrale oppgaver. I tillegg har avdelingen fokusert på 
samarbeid med studentorganisasjoner og eksisterende og 
potensielle samarbeidspartnere.  

Foto: Edvard Bjørnson 
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STUDENTHUS

Vi har de sentrumslokaliserte 
studenthusene Driv i Tromsø og City 
Scene i Alta, samt de campuslokaliserte 
studentkroene Ludo i Harstad og Tekniker’n 
i Narvik

Foto: Vibeke Opgård
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Studentsamfunnet Driv
Som den største helårsarrangøren i Nord-Norge er 
Studentsamfunnet Driv en viktig kulturaktør i Tromsø med 
sine 2000 kvm og tre scener. 

I tillegg til quiz, konsert og temafester samarbeider Driv 
med blant annet Tromsø Internasjonale Filmfestival, 
Arctic Frontiers,  Tromsø Jazzfestival, Tromsø Musikkfest, 
Buktafestivalen, Riddu Riddu, StudentUKA, DebutUKA, 
Insomniafestivalen og mange flere.  

Studenthuset City Scene 
City Scene i Alta er Finnmarks største uteplass og har en høy 
arrangementsfrekvens i sine to lokaler på totalt 850 kvm. 
I løpet av året er det rundt 70 scenearrangement, ved siden 
av ukentlig quiz og litt spredte temafester innimellom. Med 
det har stedet blitt et naturlig samlingspunkt for studentene i 
Alta og ikke minst byens befolkning. 

Samarbeidspartnere som Alta Kommune, Aurora Kino, 
Altaposten, Fadder Finnmark, Finnmark Litteraturfestival, Spill 
Norsk og Alta Næringsforening bidrar også med aktivitet på 
huset.  

Ludo
Ludo i Harstad ligger på campus og  drives av og for studenter, 
det er takket være frivillige studenter at Ludo kan holde åpent 
gjennom studieåret. 

Det skjer mye på Ludo i løpet av året. Programmet inneholder 
konserter, temafester, pubquiz og diverse arrangementer. I 
tillegg er det fast spillkveld hver onsdag.

Tekniker’n
Tekniker’n er studentenes egen studentkro ved UiT campus 
Narvik. Kroa ligger i underetasjen på campus og har åpent 
to ganger i uka, onsdager og fredager. Tekniker’n drives av 
frivillige studenter

Studenthusene er gode sosiale arenaer både for besøkende 
og de som jobber der, og alle drives hovedsaklig av frivillige 
studenter. 

Foto: Daniel Lilleeng
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Resultat og balanse

Resutatene til morselskapet og datterselskapene 

I hele 1000 Sum  morselskap 
Studentsamfunnet 
Driv 

Studenthuset  
City Scene 

Driftsinntekter 433 679 13 069 8 343 

Driftskostnader -384 183 -13 183 -8 291 

Driftsresultat 49 496 -114 51 

Finansresultat -14 128 -10 -12 

Resultat før skatt 35 368 -124 39 

Skattekostnad 108 7 0 

Resultat etter skatt 35 476 -117 39 
 

Balanse

I hele 1000 Sum  morselskap Studentsamfunnet 
Driv 

Studenthuset  
City Scene 

Anleggsmidler 1 113 919 1 848 78

Omløpsmidler 131 217 3 639 2 046 

Sum eiendeler 1 245 136 5 487 2 124 

Egenkapital 250 406 1 957 889

Avsetning for forpliktelser 303 206  0 0 

Langsiktig gjeld 616 841 127 277 

Kortsiktig gjeld 74 682 3 403 958 

Sum gjeld og egenkapital 1 245 136 5 487 2 124

Vi leverer et meget godt årsresultat på kr 35,5 mill. Dette skyldes at vi drifter godt, og gjør 
det mulig for oss å bygge flere studentboliger og sette av mer til utvikling for å være en god 
bedrift også i framtiden.

Resultat per velferdsområde

I hele 1000
Helse og 
Student- 
rådgiving

Student- 
barnehage

Student- 
boliger

Mat & 
drikke

Kaféer  
fylket

Idrett
Øvrige 
tjenester

Semester 
-avgift

Sum

Driftsinntekter 14 091 86 629 188 183 68 401 6 330 38 586 14 230 17 229 433 679
Resultat 0 1 449 28 788 -744 0 1 671 4 312 0 35 476
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Avgiftens størrelse og bruken av semesteravgiften 
bestemmes av styret i samskipnaden, men endringer i 
beløpet skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet. En 
semesteravgift er ikke det samme som en materialavgift, 
studieavgift eller andre former for skolepenger som betales 
til utdanningsinstitusjonen.  

Ved UiT Norges arktiske universitet er det Norges arktiske 
studentsamskipnad som fordeler semesteravgiften. I 2018 
kom det inn kr 17,2 mill. fra semesteravgiften. Det ble satt 
av kr 5,4 mill. til Studentparlamentet (SP), som så fordelte 
summen videre til studentorganisasjonene. 

Semesteravgift

Velferdstinget i Harstad, Narvik og Alta fikk til sammen 
kr 450 000 som de har fordelt. SP og velferdstingene 
har en hovedfordeling der de vedtar hvor mye de store 
organisasjonene får, etterfulgt av en fordeling der de disponerer 
midler til de mindre organisasjonene. Det øvrige beløpet går 
til Studenthelse inklusive rådgiving, helsestasjon, avsetning 
til studentidrett og studenthusene, barnehagetilskudd, 
velferdskoordinatorer og medlemskontingent til NSO. 

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for studenter i Norge. Avgiften betales inn til 
den samskipnad studentens institusjon tilhører, og brukes på tiltak som skal forbedre 
velferdstilbudet for de tilknyttede studentene.  

Fordeling av midler fra semesteravgift




