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Styresak O 49  / 2019 

 

Utredninger for studentvelferd og frivillighet i ny campus 
 

Bakgrunn 

I 2015 besluttet regjeringen at NTNU skal samle sin virksomhet i Trondheim i området rundt 

Gløshaugen. Siden den gang har NTNU jobbet med å definere kvalitetsprinsipper samt å avklare 

arealkonsepter og faglig lokalisering på overordnet nivå. NTNU og Statsbygg har det siste året 

jobbet med oppstart forprosjekt som har lagt føringer for arbeidet med samlingen. NTNU har også 

gitt innspill til planprogram for bycampus Elgeseter som Trondheim kommune vedtok i 

bystyremøtet i april 2019. 

 

Sit har laget sin overordnede campusplan, og deretter satt overordnede mål for campusarbeidet. Sit 

ønsker en levende campus, og trukket fram at campus må være aktiv, inkluderende og urban for at 

det skal skape god studentvelferd. Sit har gitt innspill til NTNU og Trondheim kommune 

underveis i prosessen, og pekt på hva vi mener må hensyntas når virksomheten skal samles. 

 

I rektoratmøtet den 26. mars ble det besluttet at prorektor for utdanning har ansvar for å følge opp 

lokalisering og omfang av studentvelferd på campus fra NTNUs side.  

 

Basert på dette, fikk Sit i april 2019 ansvar for å gjennomføre et utredningsrbeid på vegne av 

prorektor for utdanning. Utredningen reguleres i mandater for funksjonene studentsenter, 

servering, frivillighet, idrett og trening, barnehage og studentboliger. 

 

Utredningsarbeidet har vært utført i to faser:  

- Fase 1: (mai-juli 2019) – identifisering av mål, premisser og kriterier knytte til utvalgte 

tema 

- Fase 2: (juli-august 2019)- utredning av funksjoner, omfang og lokaliseringsalternativ, 

samt en vurdering av avhengihget til andre knutepunktsfunksjoner. 

 

Arbeidet er ledet av prosjektleder for campuarbeidet i Sit, Gabriel Quigstad. Vi har fått bistand til 

arbeidet av konsulenter fra arkitektkontoret Tegn_3. 

 

Styringsgruppe for prosjektet har vært: 

- Fra Sit:  Audhild Kvam, Espen Munkvik, Espen Holm og Lisbeth G Aspaas  

- Fra NTNU: Frank Arntsen og Merete Kvidal 

- Fra studentdemokrativet: leder for velferdstinget Nina Salvesen 

 

Rapporten blir nå sendt for uttalelse til Velferdstinget og LMU (Læringsmiljøutvalget), og skal 

legges fram for Dekanmøtet 3. september. 

 

Rapporten går deretter inn som en del av grunnlagsarbeidet for reguleringsplanene som nå skal 

utarbeides av Statsbygg i tett samarbeid med NTNU og behandles av Trondheim kommune med 

oppstart i 2021. 

 

 

Vurdering 
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Utredningsarbeidet som nå foreligger er godt forankret i Sit sin gjeldende strategi og øvrige planer 

som styret har behandlet og blitt gjort kjent med. Det er likevel gjort et stykke arbeid på å 

konkretisere mål, premisser og kriterier for valg av løsninger for velferdstjenester på campus. I 

arbeidet har vi også pekt på behov for areal, både i omfang og foreslått lokalisering. 

 

I løpet av prosessen er det avholdt flere møter mellom prosjektledelse v/ innleid konsulent, 

fagmiljø og ledelse i Sit, samt at det er avholt 2 større workshop-er der vi har invitert mange 

interessentgrupper til å gi innspill. Leder av velferdstinget har i tillegg gitt konkrete innspill til 

kapitlet om studentfrivillighet. Velferdstinget behandlet rapporten i sitt møte 1. september. 

Uttalelse fra møtet ligger vedlagt denne saken. 

 

Sit har lagt de strategiske føringene fra strategien Sit 2025 til grunn for anbefalingene i rapporten: 

Sit ønsker en levende campus for å øke velferden til studentene og attraktiviteten til området for 

studenter, ansatte, byens befolkning og besøkende. For å få til dette ønsker Sit en aktiv, urban og 

inkluderende campus.  

En aktiv campus vil skapes ved å legge til rette for organisert og uorganisert fysisk aktivitet 

samtidig som kulturell og ideell frivillighet gis rom til å blomstre. En urban campus vil skapes 

gjennom attraktive serveringssteder, et mangfold av tjenester og trygge, sentrale 

studentboligstrøk. En inkluderende campus skaper sosiale møteplasser, tilrettelegger for læring og 

et godt studentliv, samt gi et tilbud til byens øvrige befolkning og studentforeldre.  

For å sikre at studentvelferden fremdeles blir styrket når campus utvikles med flere tjenesteaktører 

inn, foreslår vi en forretningsmodell der aktører som tilbyr tjenester på campus bidrar med deler 

av overskuddet tilbake til studentvelferden.  Dette er således en modell som sikrer fortsatt fokus på 

studentvelferd samtidig som vi ønsker å skape et mangfoldig tjenestetilbud på campus både for 

studenter, ansatte og besøkende.  At Sit får en rolle i å koordinere dette arbeidet, bidrar til at vi 

får tjenester studentene ønsker, samtidig som vi vil være opptatt av at tjenestetilbudet skal være 

godt for alle som befinner seg på campus. 

Ideelt sett hadde vi ønsket å hatt mere tid for å få innspill fra studentene, og fått forankret våre 

anbefalinger både hos studentene og styret i Sit. 

 

Sit sine anbefalinger i utredningsarbeidet legger føringer for det videre arbeidet med utvikling av 

velferdstjenstene i Sit. På grunn av oppstart med reguleringsplanarbeidet, hadde vi imidlertid svært 

knappe leveransefrister for å ferdigstille rapporten. Når jobben starter med å konkretisere planene 

og ikke minst når det skal bevilges midler til prosjekter og bygg, vil styret få forelagt saker om 

dette til behandling. 

 

Sit ønsker videre at studentene skal involveres bredere i det videre planarbeidet, ikke minst for å 

skape engasjement om studentvelferd og frivillighetens rolle på et samlet campus. 

 

 

Saksbehandler:  Audhild Kvam 

 
 

Tilrådning:  
Styret tar rapporten Levende campus- Der kunnskap og mennesker møtes til orientering. 
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Trondheim, 4. september 2019 

 

Audhild Kvam 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport  «Levende campus – Der kunnskap og mennesker møtes» 

- Referat fra VT-møte 1. september 2019 
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