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Forslag til vedtak/innstilling:
1.
2.

Formannskapet vedtar Handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk 2011-2012
Formannskapet tar status for handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk 2009-2010 til
orientering
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Rådmannen tok initiativ til arbeidet med Helhetlig studentpolitikk på bakgrunn av
•

et behov for mer strategisk bevissthet rundt kommunens studentpolitikk

•

ønske om bedre samarbeid og samspill med utdanningsinstitusjonene, studentene, SiT
(Studentsamskipnaden i Trondheim), STFK, StudiebyEN og næringslivet

•

å få felles prioriteringer og retning på det operative nivået i studentpolitikken

•

å få mer effektiv bruk av virkemidler i arbeidet med å gjøre Trondheim til en attraktiv studieby

Arbeidet startet opp i mai 2007 med en bred involveringsprosess som resulterte i rapport om ”Helhetlig
studentpolitikk”. Parallelt initierte SiT et arbeid som endte opp i en rapport om ”Internasjonale studenter i
Trondheim”. Disse to rapportene dannet grunnlaget for bystyresak om Helhetlig studentpolitikk. Saken ble
behandlet av bystyret 25.09.08 (arkivsak 08/20317). Bystyret ba rådmannen om å følge opp saken med
et handlingsprogram som skulle utarbeides i samarbeid med utdanningsinstitusjonene,
studentorganisasjonene, Studentsamskipnaden i Trondheim, Sør-Trøndelag fylkeskommune, StudiebyEN
og næringslivet (Næringsforeningen i Trondheim).
Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 (arkivsak 10/149) og Strategisk næringsplan for
Trondheimsregionen (arkivsak 10/11539) forsterker ytterligere vedtakene fra Helhetlig studentpolitikk med
planenes fokus på Trondheim som internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby, Trondheim som
attraktiv studieby og studenter som ressurs for arbeids- og næringslivet i Trondheimsregionen.
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Handlingsprogrammet for 2009 og 2010
Handlingsprogrammet for 2009 og 2010 (arkivsak 09/47373) har vært gjennomført med et godt
samarbeid og samspill mellom de involverte aktørene. Tiltakene har bidratt til den strategiske satsingen for
å befeste og utvikle Trondheims posisjon som landets foretrukne studiested. Se vedlegg 2 for
statusoversikt for de ulike tiltakene.
To tiltak har ikke vært igangsatt i denne perioden. Samarbeidsavtale mellom NTNU og Trondheim
kommune har ikke vært prioritert på grunn av at rådmannen har ønsket å bruke ressurser på å utvikle gode
rutiner og effektivt samarbeid i oppfølgingen av samarbeidsavtalen med HiST. I tillegg har man ikke sett det
hensiktmessig å prioritere å utrede ”Trondheims-trainee”. Dette tiltaket vil vurderes videre i 2011-2012tiltaket ”Nettverk for aktører som jobber med kobling mellom studenter og arbeids- og næringsliv”.
Handlingsprogram for 2011 og 2012
Høsten 2010 inviterte rådmannen aktørene til å bidra inn i prosessen med å utarbeide handlingsprogram for
perioden 2011-2012. I forhold til å utvikle Trondheim som studieby er det veldig mange gode initiativ og
prosesser på gang, og det har vært et viktig poeng at handlingsprogrammet skal kunne gjennomføres
innenfor de eksisterende økonomiske og personellmessige rammer partene har i forhold til denne type
tiltak. En viktig forutsetning har vært å se utarbeidelsen av handlingsprogrammet i sammenheng med mål i
Kommuneplanens samfunnsdel og Strategisk næringsplan, StudiebyENs mål og handlingsplan, ulike
samarbeidsforas handlingsplaner og kommunens samarbeidspartneres strategier og handlingsplaner som
berører studentpolitikken.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av personer fra StudiebyEN, SiT, Velferdstinget og HiST.
Arbeidsgruppen valgte å utføre oppgaven gjennom å arrangere temamøter innenfor områdene
studentbosetting, omdømmebygging, campusutvikling, studentfrivillighet, informasjon til internasjonale
studenter, kobling student og arbeids- og næringsliv og idrett.
Underveis i prosessen har det vært flere runder med handlingsprogrammet i Trondheim studentråd.
Handlingsprogrammet har vært behandlet i styret i StudiebyEN som vedtok følgende:
"StudiebyEN slutter seg til handlingsprogrammet 2011-12, og legger dette som grunnlag for de
årlige handlingsplaner for StudiebyEN.
Styret vurderer handlingsprogrammet som et viktig verktøy for å oppnå foreningens målsettinger
for studiebyen."
Strategisk samarbeidsforum for kunnskapsbyen oppfordret ledergruppene til HiST, NTNU, SiT, SINTEF
og STFK til å behandle og forankre handlingsprogrammet i virksomhetenes ledergrupper. Innspill fra
ledergruppene er vurdert og i stor grad innarbeidet i handlingsprogrammet. Felles for tilbakemeldingene er
at aktørene er positive til Trondheim kommunes initiativ til handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk
som fremheves som et viktig verktøy for å fremme Trondheims posisjon som Norges fremste studieby.
Handlingsprogrammet ble til slutt behandlet i Strategisk samarbeidsforums møte 29. april 2011.
Handlingsprogrammet for ”Helhetlig studentpolitikk” for 2011 og 2012 (vedlegg 1) starter med en matrise
som gir oversikt over når forslagene til tiltak skal utføres og hvilke aktører som skal løse dem. Videre er
det en tiltaksbeskrivelse som går inn på hvert enkelt tiltak i forhold til bakgrunn, tiltak, organisering og
ressursbehov.
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Prioriterte områder i handlingsprogrammet for 2011-2012 er
• Samarbeidsfora
• Omdømme og kommunikasjon
• Helhetlig campus- og byutvikling
• Studentbosetting
• Idrett
• Studentfrivillighet
• Velferd
• Kobling student og arbeids- og næringsliv

Konklusjon
Handlingsprogrammet for Helhetlig studentpolitikk 2011-2012 er utarbeidet gjennom et bredt samarbeid
mellom utdanningsinstitusjonene, studentorganisasjonene, Studentsamskipnaden i Trondheim, SørTrøndelag Fylkeskommune, StudiebyEN og næringslivet. Partene har sammen prioritert de områder og
tiltak det skal jobbes med i 2011 og 2012 for å befeste Trondheims posisjon som landets foretrukne
studiested.

Rådmannen i Trondheim,

Morten Wolden
kommunaldirektør

Dag Ove Johansen
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg 1: Handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk 2011-2012
Vedlegg 2: Handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk 2009-2010 – tiltak og status pr 31.01.10
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