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Prosjekt Prinsen - Status 
 

Bakgrunn  

Viser til tidligere styresak O20/2014 – Prosjekt Cirkus – Et samarbeidsprosjekt,  

styresak O40/2014 – Prosjekt Prinsen (tidligere Cirkus) og styresak O60/2014 – Prosjekt Prinsen.  

 

Status 

Det har siden forrige orienteringssak til styret vært tett dialog med samarbeidspartnerne ; 

Trondheim Kino og HIST. 

 

Det har vært kontakt med ordføreren som viste til at prosessen med Leutenhaven pågår, men at det 

er uvisst når det vil foreligge en avgjørelse.  

 

Nylig (14.10.14)  ble det avholdt et møte med administrasjonen i Trondheim kommune hvor 

sentrale aktører fra byplankontret  (Kari Elisabeth Paulsen), byantikvaren (Gunnar Houen) og 

rådmannens fagstab (Amund Aarvelta) var tilstede. I møtet ble mulighetsstudien presentert og 

viktige momenter/argumentasjon i henhold til vår kommunikasjonsstrategi ble presentert. Vårt 

inntrykk er at administrasjonen i all hovedsak er positive til våre planer og at de ser at de 

funksjonene vi ønsker å legge i prosjektet er i tråd med kommunens overordnede planer i forhold 

til byutvikling og campusutvikling. Det er noen utfordringer knyttet til arkitektoniske forhold, men 

dette er detaljer vi mener kan løses i forbindelse med videre arbeid med prosjektet.  

 

Både HiST og Trondheim kino skal ha styremøter i oktober. Det haster for HiST med en avklaring 

da de i sitt styremøte  må ta endelig stilling til om de skal bygge egne arealer for kroppsøving. 

Hvorvidt styret i Trondheim kino velger å gå videre med prosjektet eller om de eventuelt velger å 

gå for et samarbeid med Trondheim kommune på Leutenhaven vil være avgjørende for om 

prosjektet er realiserbart slik det nå foreligger eller ikke.  

 

Vi følger prosessen tett og er i jevnlig dialog med aktørene. 

 

Studentengasjement 

Det er fortsatt stort engasjement i forhold til prosjektet blant studentene. Studentparlamentet og 

Velferdstinget støtter prosjektet og benytter ulike kanaler for å fremme sitt syn og sine ønsker.  

 

Velferdstingets medlemmer har hatt møte med flere sentrale politikere. Fra møte mellom ledelsen i 

SiT og Velferdstingets ledelse ble følgende referert i forhold til møtene med politikerne: 

 

 Knut Fagerbakke glad for å få informasjon om prosjektet, litt tilbakeholden om 

Leuthenhaven, han mener Knut Solberg bør ta kontakt med formannskapet for å holde 

innlegg om prosjektet 

 Geir Waage var veldig positiv til prosjektet, og at det var en bra og interessant satsing. VT 

hadde med leder og nestleder i studentparlamentet hvor de tok frem HiSTs perspektiv.  
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 Hans Petter har snakket med Jon Gunnes på tlf. om prosjektet, han mente blanding mellom 

ny og moderne arkitektur ville bli meget bra, han var veldig positiv til prosjektet, hadde 

ikke tro på at Leutenhavenprosjektet ville gå igjennom. 

 HiST og VT snakket med Geirmund Lykke, politikeren ønsker at kinoen havner på 

Leuthenhaven. Økonomien spiller en stor rolle her, Trondheim kommune har prosjektert en 

bedre løsning for Trondheim Kino. 

 

Velferdstinget viste videre til at også de ønsket å ta kontakt med ordføreren om saken. 

 

Videre arbeid 

På bakgrunn av innspill fra Knut Fagerbakke (SV) i møte med leder for Velferdstinget har vi sendt 

en henvendelse til bystyresekretariatet og anmodet om mulighet for å få orientere om prosjektet i 

bygningsrådet/formannskapet. Vi har foreløpig ikke fått tilbakemelding på denne henvendelsen 

men vil følge opp dette. 

 

Velferdstinget har planlagt et temamøte med kommunen, angående prosjekt Prinsen. Det er ikke 

fastsatt tidspunkt for møtet, men det antas fra Velferdstingets side at dette vil skje ca 3 uker frem i 

tid. SiT vil etter ønske fra Velferdstinget delta på dette møtet med innlegg både i forhold til idrett 

og bolig.  

 

Prosjekt Prinsen er også meldt inn som tema til møte i Plangruppa hvor både 

utdanningsinstitusjonene og flere sentrale deler av kommuneadministrasjonen deltar. 

 

Vi avventer fortsatt styrevedtak i Trondheim Kino og HIST og eventuelt en nærmere avklaring i 

forhold til kommunens planer på Leutenhaven.Som nevnt i tidligere styresak så er prosjektet slik 

det foreligger avhengig av et raskt og positivt  styrevedtak i Trondheim kino.  

 

Det er viktig at vi fortsatt har et stort engasjement på flere fronter i forhold til prosjektet og at vi 

fortsatt har tett og god dialog med samarbeidspartnerne og andre viktige aktører/parter.  

 

 

 

Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås 

 

 

 

Vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

 

Trondheim, 14. oktober  2014 

 

 

Knut Solberg 
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