
                                                                                                                                                                        

  

 

          
                   

 

 

 

 

 
 

 

 

Å R S M E L D I N G 
og 

R E G N S K A P  
 

2016 



 

F O R O R D 

 
Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde) legger med dette fram årsmelding og regnskap for 2016. 

Årsmeldingen inneholder styrets beretning og en beskrivelse av de 

enkelte avdelingers drift og regnskap. SiMolde er en servicebedrift som 

har som samfunnsoppdrag å ta seg av interesser som er knyttet til 

studentenes velferdsbehov. Vårt mål er å være en framtidsrettet, 

effektiv og fleksibel organisasjon som tilbyr ulike produkter og tjenester 

til studievirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi skal bidra til at 

studentene får en trygg og effektiv studiesituasjon, slik at den enkelte 

student får en god, meningsfylt og aktiv studietid i Molde og i 

Kristiansund. Driftsmessig og økonomisk har 2016 vært et godt år for 

oss. Alle avdelinger kan vise til positive resultater og alle er bedre enn 

sine budsjetter. SiMoldes engasjerte, kompetente og positive medarbeidere har vært avgjørende for 

resultatet og den gode utviklingen.  

 

Aktiviteten har vært stor og mange prosjekter er gjennomført. Blant annet har vi vært arrangør av 

det nasjonale kafeledermøte for studentsamskipnader, vi har gjennomført tilstandsanalyser og 

skisseprosjekter på studentboligene på Kvam og vi har inngått avtale med NOKAS om mobilt vakthold 

og innlåsingstjenester på studentboligene.    

 

Til semesterstarten i august ferdigstilte vi byggetrinn 2 på Molde Campus, dvs. 2 nye blokker som til 

sammen inneholder totalt 89 nye hybelenheter. Mange av disse er i kvartetter, noe som er blitt godt 

mottatt av studentene.  

 

Spesielt å bemerke i 2016 er at det i januar var 40 år siden Studentsamskipnaden i Molde ble stiftet 

(ble stiftet 23. januar 1976, vel 6 år etter at DH kom til Molde). Jubileet ble markert med gratis 

bursdagskake og kaffe til studentene på fredag 22. januar, samt gode 40 kroners tilbud både i 

kantinen og i bokhandelen.   

 

Med bakgrunn i resultater som har framkommet i undersøkelser om studentenes fysiske og psykiske 

helse (blant annet SHOT i 2014) har vi hatt spesiell fokus på å tilrettelegge og forbedre 

studenthelsen. Blant annet har vi utvidet tilbudet til studenter gjennom en avtale med 

psykologspesialist Bård Lyster.   

 

Et godt studentmiljø er en forutsetning for trivsel og prestasjon i et høgskolestudium. Studietiden er, 

og skal være mer enn bare forelesninger og eksamen. Molde har en rekke kulturelle og sosiale tilbud å 

by på. For å styrke studiemiljøet har vi tilsatt Rolf Magnus Orø som studiemiljøkoordinator og han 

begynte hos oss 1. januar 2016.   

 

På vegne av Studentsamskipnaden i Molde vil jeg takke alle ansatte for den innsats de gjør. Likeledes 

vil jeg rette en takk til ledelsen og de ansatte ved Høgskolen i Molde, til Molde og Kristiansund som 

vertskommuner og til studentene i Romsdal og Nordmøre for godt og positivt samarbeid i 2016.  

 

 

 

Molde, 20. april 2017 

 

Knut Silseth 

Direktør 







DE ENKELTE VIRKSOMHETER  
 
 

ADMINISTRASJON 
SiMoldes administrasjon fungerer som sentraladministrasjon for alle avdelinger i studentsamskipnaden. 

Administrasjonen har ansvar for rådgivning, økonomi, regnskap, personal, lønn og IT for hele bedriften.  

 

Sammen med Studentsamskipnaden i Volda har vi inngått avtale med Relasjonsledelse Norge AS om et 

felles organisasjons- og lederutviklingsprogram. Programmet gjennomføres med samlinger både i 2016 

og 2017. Medi 3 er vår samarbeidspartner for Bedriftshelsetjenester.   

 

I samarbeid med høgskolen (basert på en 50-50 prosent deling av lønns- og personalkostnadene) har vi 

opprettet en ny stilling som studiemiljøkoordinator og Rolf Magnus Orø ble tilsatt og begynte i 

stillingen 1. januar i 2016. Han skal være en aktiv pådriver og en ressursperson i utviklingen av 

studentmiljøet ved HiMolde. Det er inngått en samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge om økonomisk 

støtte slik at vi kan utvide vårt helsetilbud til studentene, avtalen gjelder fra og med 2016. Siden 1994 

har vi sammen med Studentsamskipnadene i Volda og i Sogndal, gjennomført felles styreopplæring og 

seminarsted har i hovedsak årlig vært på Alexandra i Loen. Det var litt vemodig at årets samling var 

den siste med Sogndal. Dette ettersom de fra nyttår blir fusjonert med Bergen.  

 

Administrasjonen består av fire personer, henholdsvis studentrådgiver, studiemiljøkoordinator, 

økonomi- og personalansvarlig og direktør.                                    
 

      
 

RÅDGIVNINGSTJENESTE FOR STUDENTER  
Siden september 1997 har vi kunnet tilby sosial rådgivningstjeneste for studentene ved Høgskolen i 

Molde. Fra og med januar 2002 har studentrådgivning vært et permanent tilbud med en fagperson 

tilsatt i 50 % stilling. Fra og med 2015 ble stillingen økt fra 50 % til 80 %. Høgskolen i Molde (HiMolde) 

og Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde) samarbeider økonomisk om dette velferdstilbudet (basert 

på en 50-50 prosent deling av lønns- og personalkostnadene). 

  

Studenter har med seg livserfaringer som kan bli utfordrende for dem i studiesituasjonen. Noen 

opplever hendelser som gjør livet og studietiden problemfylt. Samtaler med en utenforstående person 

kan bidra til økt forståelse for situasjonen og hjelp til å se mulige løsninger. Studentrådgiver er 

tilgjengelig for den enkelte student gjennom telefon, e-post og samtaler.  

 

Studentrådgiver har taushetsplikt og tilbudet er gratis.  



  

BOKHANDEL  
SiMolde Bok har sitt salgslokale i 90 meterskogen i høgskolebygget på Kvam i Molde. Bokhandelens 

hovedoppgave er å gi studenter, ansatte og Høgskolens bibliotek enkel tilgang til den faglitteratur de 

har behov for. Bokhandelen selger også rekvisita- og kontormateriell. I tillegg til det vanlige 

bokhandlersalget selges kompendier for høgskolen og noen rene servicefunksjoner som salg av 

frimerker og billetter til diverse studentarrangementer. Det er fastprisordning for fagbøker, dvs. at 

fagbøker selges til fast bokpris i utgivelsesåret og fram til og med 30. april året etter. Ved høstens 

semesterstart var det oppstart på deltid sykepleie og deltid vernepleie. Dette ga en god 

omsetningsøkning på helsebøker, sammenlignet med året før. Nye utgaver på to av helsebøkene bidro 

også til denne økningen.  

  

Vi er medlem av Akademika kjedekontor som eies av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke.  

                     

            
 

BARNEHAGE  
SiMolde eier og driver SiMolde Barnehage. Barnehagen har 3 avdelinger, hvor det i vårsemesteret var 

45 barn (hvorav 22 studentbarn). 18 av barna var under 3 år. Fra og med høstsemesteret hadde vi 46 

barn hvor 18 av barna var under 3 år. Det var 6 barn der begge foreldre var utenlandske. Dette 

barnehageåret har vi 12 førskolebarn. Det er 11 ansatte i barnehagen (styrer, 3 pedagogiske ledere, 1 

førskolelærer og 6 assistenter). Årsplanen for 2015/16 hadde fokus på temaet «Kropp og bevegelse», 

dvs. likestilling og barns medvirkning. Det er jobbet aktivt med fagområdene «Språk, Tekst og 

Kommunikasjon», hvor det er særlig fokus på bøker (en metode som kalles Dialogisk lesning). Det er 

investert og montert snorfrie solskjerminger på alle avdelinger dette året.     

 

Viktige samarbeidspartnere er Høgskolen i Volda (øvingsopplæring for førskolelærerstudenter), 

Høgskolen i Molde (praksis for vernepleierstudenter), månedlige nettverksmøter for styrerne i de 

private barnehagene i regionen, PPT i Molde, samt Molde kommune ism samla opptak.  

       

     



  

BOLIGAVDELINGEN 
SiMolde eier og driver 3 studentbyer i Molde, dvs. med et samlet boligtilbud på 389 boenheter.  

 

På alle studentboliger kan vi tilby et komplett høyhastighets datanett med fiberkabel mellom 

studentboligene og Høgskolen (det er trådløst nettverk på Molde Campus). Alle boliger har Riks-TV 

signal.  

 

Totalt belegg var på 89,1 %, hvor andel internasjonale studenter utgjorde ca. 29,0 %.  

 

Boligmassen er fordelt slik: 

 

 Hybel Hybel i 

dublett 

1-roms 

leilighet 

2-roms 

leilighet 

3-roms 

leilighet  

Hybel i 

kvartett 

Totalt 

boliger 

Totalt  

HE 

Derav  

HC 

Glombo 16 8 4 1   29 30  
Kvam 60 6  18 3  87 110  

Campus  48 155 3  40 246 249 17 

Totalt 76 62 159 22 3 40 362 389 17 

 

Det er 4 årsverk i boligavdelingen, henholdsvis boligsjef, driftsleder, boligkonsulent og husøkonom.  

  

Byggetrinn 2 på Molde Campus (89 He) ble ferdigstilt og var klar til innflytting til semesterstarten i 

august. Kvartettene i de to nye blokkene ble godt mottatt og er populære blant studentene.  

 

Det var branntilløp i en 1-romsleilighet i E-blokka på Molde Campus i august måned, da en leietaker 

sovnet fra pizzasteking. Han våknet ikke før brannvesenet kom inn på rommet.  

 

Norconsult AS ble engasjert for å gjennomføre en tilstandsanalyse og et skisseprosjekt på 

studentboligene på Kvam. Dette er 5 blokker som ble bygd i 1979-80 og som inneholder 87 boenheter. 

Det kan også nevnes at det i september ble inngått avtale med Nokas om mobilt vakthold og 

innlåsingstjenester.      

 

     
 

KANTINE   
Det har vært et spennende og utfordrende år, både når det gjelder bemanning og arbeidsmengde. I 

vårsemesteret var det litt ujevnt med studenter, mens det i eksamensperioden i mai var fullt trøkk. 

Kantina er involvert i en rekke møter og arrangementer i løpet av året og spesielt å nevne dette året 

var at vi var arrangør av det nasjonale kantineledermøtet for studentsamskipnader.  



  

Konferansen var fra 1. – 3. juni og 53 deltakere 

fra landets kantiner deltok. I tilknytning til 

konferansen etablerte i underkant av 30 

leverandører en egen messe for deltakerne 

(denne var på Seilet).  

 

Alle foredrag og festmiddagen var på høgskolen. 

Festmiddagen ble gjennomført ved hjelp av 

ansatte fra Molde Fjordstuer og med ansatte i 

SiMolde (i god tradisjon på dugnad). Til 

underholdning hadde vi musikeren Henning 

Stranden, noe som skapte stor begeistring hos 

deltakerne.  

 

Høstsemesteret startet tidlig ettersom offisiell åpning av nytt studieår var onsdag 17. august. Hele 

semesteret har vært preget av stor aktivitet, mange studenter, mange møter og arrangementer og 

fullt trøkk på kantina. Studentene trives i kantinearealet og mange benytter lokalet på kveld og helg. 

Til høstsemesteret utvidet vi kantinestaben med en ekstra kokk.  

 

Det er stor fokus på hjemmelaget og sunn mat. Kantina har fast skjenkeløyve for øl, vin og brennevin 

for arrangementer på høgskolen. Denne bevillingen ble fornyet med 4 nye år denne sommeren.  

 

     
        
     

STUDENTHUS   
Studentpuben heter «Smuget» og er etablert i lokaler i nær tilknytning til kantina, dvs. i høgskolen sitt  

A-bygg. Dette er en egen Pub i kantinearealet som er lagt til rette for at iStudent kan benytte 

lokalene til sine studentaktiviteter.  

 

I løpet av året har studentene, gjennom sitt eget utvalg Kro- og Kultur, arrangert en rekke ulike 

arrangementer. Studentene i KK har vært en aktiv og flott gjeng. Spesielt å bemerke er fredagspubene 

(i snitt 90 studenter deltar) og julebordet de arrangerte for studenter i 90 meters skogen (ca. 250 

deltakere).  

 

Driften er i stor grad avhengig av studentene som er involvert, samt at det er kontinuitet i de som har 

ansvaret for dette.  

 

Målsettingen er at Smuget skal være et samlingssted og midtpunkt i studentenes sosiale liv i Molde.  

 

 



  

 

 

 

SiMolde 40 år. Styreleder og direktør på markeringsdagen fredag 22. januar 2016 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte i SiMolde på jubileumstur. Bildet er fra Brimiland lørdag 16. april 2016 

                                                 

          
   

 

 





































NØKKELTALL  
 
(alle tall i 1000 kroner) 

RESULTAT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

Driftsinntekter 29 796 31 021 54 553 35 472 36 604 40 638 

Driftskostnader 28 245 29 629 29 736 32 055 33 943 35 552 

Driftsresultat   1 551   1 392 24 817   3 417   2 661   5 086 
       

Finansinntekter        78        80      214      937      802      193 

Finanskostnader      250      162      237   1 931   1 759   1 653 

Finansresultat    - 172      - 82      - 23    - 994    - 957 - 1 460 

        

Årsresultat     1 379    1 310 24 794    2 423    1 704   3 626 

 
(alle tall i 1000 kroner) 

BALANSE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

Anleggsmidler 23 418 72 296 128 461 127 176 159 352 210 235 

Omløpsmidler 10 482   6 868   33 314   36 200   23 068   31 119 

Eiendeler 33 900 79 164 161 775 163 376 182 420 241 354 

       

Egenkapital   5 468   6 778   31 572   33 995   35 699   39 325 

Avsetning (statstilskudd) 15 564 34 742   39 569   38 563   52 148   57 910 

Langsiktig gjeld   8 812 33 799   86 065   85 635   85 697 137 902 

Kortsiktig gjeld   4 056   3 845     4 569     5 184     8 876     6 217 

Gjeld/Egenkapital 33 900 79 164 161 775 163 376 182 420 241 354 
 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totalkapitalrentabilitet 4,8 % 1,9 % 15,5 % 2,7 % 1,9 % 2,2 % 

Likviditetsgrad 1 2,6 1,8 7,3 7,0 2,6 5,0 

Soliditet 1,3 1,8 6,9 6,6 4,0 6,3 
Egenkapitalandel  16,1 % 8,6 % 19,5 % 20,8 % 19,6 % 16,3 % 

Studentutvikling 1 955 1 877 1 835 2 065 1 960   1 917 

Oms. pr. årsverk (i 1000 kr) 1 146 1 241 1 358  1 478 1 408   1 563 

Oms. pr student (i kr) 7 620 8 261 8 883 8 588 9 338 10 602 

Sjukefravær  8,6 % 4,9 % 6,7 % 4,9 % 3,9 % 6,0 % 

 
Kort forklaring til begrepene: 

• Totalkapitalrentabilitet viser bedriftens avkastning på den totale kapitalen som er bundet i bedriften (bør ligge over alminnelig 
utlånsrente).  

• Likviditetsgrad 1 forteller om vår evne til å dekke våre betalingsforpliktelser (bør være større enn 1,5).  

• Soliditet gir uttrykk på hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som 
kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare (bør være over 1,0).  

• Egenkapitalandel er et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor mye av 
eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare (10-17 % = tilfredsstillende, 18 – 40 % = god og > 40 % = 
meget god).   

• Studentutvikling er basert på betalt semesteravgift og gjennomsnittet av studenter vår og høstsemesteret. 
• Omsetning per årsverk. Tall for 2013 er eksklusive gevinst ved salg av Fabrikkvegen. 

• Omsetning per student (basert på antall studenter som har betalt semesteravgift). Tall for 2013 er eksklusive gevinst ved salg av 
Fabrikkvegen.  

• Sjukefravær totalt for alle avdelinger.  
 

Formler og forklaring: 
• Totalkapitalrentabilitet i % = (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 / Gjennomsnittlig totalkapital (sum gjeld og egenkapital).  
• Likviditetsgrad 1 forteller om forholdet mellom omløpsmidler (betalingsmidler) og kortsiktig gjeld (kortsiktige 

betalingsforpliktelser).  

• Soliditet er forholdet mellom egenkapital og kortsiktig gjeld.  

• Egenkapitalandel i % = (Sum Egenkapital * 100) / Sum egenkapital og gjeld (totalkapital).  

• Total omsetning for 2013, eksklusive gevinst av salget av studentboligene i Fabrikkvegen, ble på kr 32 600 482 (gevinst av salget 
var kr 21 952 639). Omsetning per årsverk og omsetning per student i 2013 er basert på totale inntekter eksklusive gevinsten av 
salget.  









                     

                        

 

 

   Styret 2017 

 

             
                                  

    

Fra venstre direktør Knut Silseth, student og styremedlem Linn Terese Reini, driftsleder Ivar Magne Grøtta 

(ansattrepresentant), student og styreleder Siril Aamodt Skogbrott, høgskoledirektør og styremedlem Gerd 

Marit Langøy og student og styremedlem Anders Vatle. Student og nestleder Philip August Berg og rektor og 

styremedlem Hallgeir Gammelsæter var ikke til stede da bildet ble tatt.    



                                                                                                            

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

 

 

 

 

Postboks 2110, 6402 Molde  –  Telefon 71 21 41 81 

E-post: simolde@himolde.no  –  Internett: www.simolde.no 
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	Årsmelding og regnskap 2016

	Nøkkeltall 2011 - 2016
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