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Behandling:
Guri Melby (V) foreslo tillegg til innstillingens punkt 5:
I dette handlingsprogrammet må bygging av studentboliger være et prioritert tema.
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo:
1. Campusutvikling er et viktig virkemiddel for å styrke utdanningsinstitusjonene og utvikling av
studiebyen Trondheim. Trondheim kommune må derfor aktivt støtte opp om disse
prosjektene og sørge for rask og god saksbehandling.
2. Som første ledd i en nedtrapping og til slutt fjerning av eiendomsskatten, ber bystyret om at
studentsamskipnadens studentboliger fritas fra eiendomsskatt. Bystyret ber om at rådmannen
legger fram forslag på dette i budsjettforslaget for 2009.
Aage Borrmann (Ap) tok opp sitt forslag fra oppvekstkomiteens møte 13.8.2008, tillegg til pkt 4
(før siste setning):
Dette skal samordnes med kommuneplanen og en samlet kompetansepolitikk.
Anette Ljosdal Havmo (H) fremmet følgende merknad pva H:
Byens studenter bør i større grad involveres i matematikk- og øvrig realfagsopplæring på
ungdomsskolen.
Kjetil Utne (H) tok opp Lars Tvetes forslag fra finans- og næringskomiteen 9.9.2008:
Tillegg til innstillingen pkt 3, siste setning: …..SiT, eller andre aktører, slik at antall studentboliger
kan økes.
Votering:
Innstillingen pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Utnes forslag 2 fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Innstillingen pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Borrmanns forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Melbys forslag ble enstemmig vedtatt.
Enoksens forslag 1 ble vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2MDG).
Enoksens forslag 2 fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
V, Sp, MDG, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknad 1.
Ap, V, Sp, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknad 2.
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FrP, V, KrF, MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra H, som dermed ble en
mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Den strategiske satsingen for å befeste og utvikle posisjonen som landets foretrukne studiested
skal tydeliggjøres i kommunens langsiktige planer. Dette skal gjøres i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene, studentene, Trondheim Studentråd, StudiebyEN, SiT, næringslivet og
andre relevante lokale og regionale aktører.
Trondheim kommune skal være aktiv som pådriver og partner i arbeidet med å trekke
nasjonale og internasjonale studenter og forskere, og forskningsoppdrag til byen. Trondheim
kommune skal aktivt arbeide for at man får etablert et felles servicekontor hvor internasjonale
studenter og forskere kan får ordnet formalia rundt sitt opphold i Norge.
Trondheim kommune skal i partnerskap med andre legge til rette for studentenes velferd og
tilbud, frivillig arbeid og idrettstilbud. En avklaring av bruken av fengselstomta skal avklares
innen utgangen av 2008.
Trondheim kommune skal være en pådriver for bedret statlig finansiering av studentboliger.
Trondheims andel av den samlede ramma til studentboligbygging må økes. Trondheim
kommune vil også i framtida stille seg positive til å stille rimelige tomter til disposisjon for SiT
slik at antall studentboliger kan økes.
Trondheim kommune skal i samarbeid med andre aktører aktivt bidra til at studentene har
karriere- og praksismuligheter i byen og regionen, og at næringsliv og offentlig virksomhet i
byen og regionen får den kompetansen som det er behov for. Dette skal samordnes med
kommuneplanen og en samlet kompetansepolitikk. Det ses på som viktig å få med næringslivet
som en aktiv part i denne prosessen.
Trondheim kommunes ambisjon for studentpolitikken skal konkretiseres gjennom
handlingsprogram. Handlingsprogrammene skal utformes i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene, studentorganisasjonene, SiT, StudiebyEN og Sør-Trøndelag
fylkeskommune, næringslivet og arbeidslivets parter, herunder næringsforeninga. Det første
handlingsprogrammet skal legges fram til politisk behandling i løpet av 2009. I dette
handlingsprogrammet må bygging av studentboliger være et prioritert tema.
Campusutvikling er et viktig virkemiddel for å styrke utdanningsinstitusjonene og utvikling av
studiebyen Trondheim. Trondheim kommune må derfor aktivt støtte opp om disse prosjektene
og sørge for rask og god saksbehandling.

Flertallsmerknad 1 - Ap, SV, R, KrF, H, FrP, V, Sp, MDG, PP, DEM:
Trondheim by har også interesse av å beholde kontakten med studenter som flytter fra byen etter
endt studium med henblikk på fremtidig tilbakeflytting for jobb, næringsetablering og annet. Det bør
vurderes å etablere en digital alumnitjeneste/nettsamfunn for å holde kontakten med utflyttede
studenter og andre som har etablert et godt forhold til byen
Flertallsmerknad 2 - SV, KrF, H, FrP, Ap, V, Sp, PP, DEM:
Studie- og forskningsmiljøene i Trondheim representerer en pådriverkraft også i byutviklingen. Det er
derfor viktig at kommunen støtter opp om, og ikke bremser utdanningsinstitusjonenes behov for
fremtidsrettet utbygging – og en mest mulig rasjonell samlokalisering. Her må det legges vekt på det
tverrfaglige behov og samarbeidspotensiale og den aktive miljøprofil byen ønsker.
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