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KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Høsten 2022 
 
 

   
LTV  06.09 
Musikk   
Språk og litteratur   
Historiske studier DRV   
Historiske studier ARK   
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)   
Kunst- og medievitenskap (IKM)  
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)  
Europastudier   
 

 
 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne Morten/Maiken beskjed om det. 
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Saksbehandler: Håkon Gravem Isaksen 
 
 

Kantinetilbudet ved Campus Dragvoll 

Forkortelser  
 
HF  - Det humanistiske fakultet  
SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 
FTV  - Fakultetstillitsvalgt    
ITV  - Instituttillitsvalgt  
LTV  - Lektortillitsvalgt  
PTV  - Programtillitsvalgt  
Sit - Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
 

 
 

Bakgrunn for saken 
Det har siden gjenåpningen etter COVID-19 vært ett meget varierende kantinetilbud ved 
campus Dragvoll. Det har vært uregelmessige åpningstider og vanskelig for studentene å 
finne informasjon om menytilbud og lignende. Det forekom også at merking av allergener 
ikke alltid var tydelige nok. Etter at problematikken ble løftet i vårsemesteret 2022 har 
Læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt hatt kontakt med kantinesjefen hos Sit på Dragvoll 
og opplevd denne dialogen som konstruktiv. Bakgrunnen for de varierende åpningstidene 
var ifølge kantinesjef mangel på bemanning, som de skulle løse ved å tilsette flere 
medarbeidere. Kantinesjefen var også tydelig på at de har gjennomgått rutinene sine for 
arbeidet med meny og merking av allergener. 
 
Ved semesterstart høsten 2022 har det blitt kjent at kantinen nå har fjernet mikrobølgeovnen 
fra kantinearealet. Begrunnelsen deres for denne avgjørelsen var at de ikke lenger har 
kapasitet til renhold av mikrobølgeovnen. De var likevel åpne for at mikrobølgeovnen kunne 
settes opp i et annet areal på campus slik at tilbudet fortsatt kunne være tilgjengelig for 
studentene.  
 
Saksbehandlers vurdering 
Det er flere problemer knyttet til kantinetilbudet, og mest overordnet er problematikken 
kantinen opplever knyttet til bemanning og budsjett. Saksbehandler oppfatter det som 
kritikkverdig at Sit sentralt ikke bevilger budsjett som er dimensjonert for å opprettholde en 
forsvarlig kantinedrift på Campus Dragvoll. Dette blir særlig åpenbart om man sammenligner 
kantinetilbudet opp mot andre campuser hvor Sit opererer. Inntrykket i den sammenheng er 
at andre campuser stort sett har lengre åpningstider i sine kantiner. Videre har særlig 
Campus Gløshaugen et langt større utvalg av serveringssteder. Saksbehandler er av den 
oppfatning at Sit sin rolle som studentsamskipnad først og fremst er å sikre et godt tilbud for 
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studentene, og at det i et slikt hensyn må sikres at kantinene ved ulike campus bevilges nok 
budsjett til en forsvarlig drift som ikke slår ut i store forskjeller i tilbudene mellom ulike 
campuser.  
 
Mikrobølgeovntilbudet er svært viktig for studentene ved campus Dragvoll, da mange 
studenter arbeider på campus utover åpningstidene til serveringstilbudene som finnes på 
campus. Saksbehandler synes det er synd at kantinen ser seg nødt til å prioritere bort 
tilbudet om mikrobølgeovn grunnet andre utfordringer, men har forståelse for at 
kantinesjefen tar avgjørelser som dette i en presset situasjon med tanke på drift og 
bemanning. Ideelt sett hadde denne problematikken blitt løst gjennom bedre budsjettrammer 
for drift av kantinen, men frem til en slik løsning blir aktuell anser saksbehandler det som 
viktigst at tilbudet om mikrobølgeovn på campus opprettholdes uavhengig av kantinen.  
 
Andre alternativer for tilbudet om mikrobølgeovn kan være at den plasseres i tilknytning til 
studentarealer som studentloungen eller lignende. Siden hovedproblematikken knyttet til 
tilbudet handler om ansvar for renhold av mikrobølgeovnen må ansvaret for dette også 
avklares. Saksbehandler ser for seg at dette ansvaret naturlig faller inn under eksisterende 
renholdsrutiner på campus, altså at renholderne med ansvar for annet daglig renhold også 
tar ansvar for mikrobølgeovnen. Dette vil likevel innebære en dialogprosess opp mot 
renholdsansvarlig på campus og det kan være at andre alternativer er enklere å 
gjennomføre på kort sikt. 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Hvordan ser Studentrådet HF for seg at problematikken rundt mikrobølgeovntilbudet 
løses best mulig? Hvor skal den stå og hvem skal ha ansvaret for renhold? 

• Saksbehandler ser for seg at problematikken rundt budsjett med tanke på drift og 
bemanning hos Sit sin kantine på Dragvoll må løses opp mot Sit sentralt og at det kan 
være hensiktsmessig å involvere Studenttinget og Velferdstinget i dette arbeidet. Kan 
Studentrådet HF stille seg bak denne vurderingen? 
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