Grunnlagsdokument for StudyTrondheim.
Om samarbeidet, visjon, mål, organisering og samarbeidsform
StudyTrondheim er et samarbeid mellom studentene, utdanningsinstitusjonene,
samskipnaden, kommunen, fylkeskommunen, og næringslivet om å gjøre Trondheim til en
enda bedre studieby. Visjonen til samarbeidet er å gjøre Trondheim til Nordens beste
studieby.
Samarbeidet jobber for bedre samarbeid mellom aktørene og for strukturelle, varige endringer
som utvikler Trondheim som studieby. Samarbeidet er også en tilrettelegger for kunnskapsog idéutvikling.
Gjennom samarbeidet ønsker aktørene å arbeide for et tryggere og rimeligere botilbud, en mer
levende og attraktiv bycampus, bedre studenthelse, bedre betingelser for studentfrivillighet og
en tettere kobling mellom studentene og regionens arbeids- og næringsliv.
Visjon
Sammen skaper vi Nordens beste studieby
Verdier
Kunnskapsbasert, engasjert, samarbeidsvillig og utviklingsorientert
Målgruppe
Samarbeidets målgruppe er studentene i Trondheim. Samarbeidet skal nå målgruppen
gjennom egne organisasjoner og andre aktører som arbeider med studentrelaterte saker.
Etterlatt inntrykk
Samlende og utviklende. Sammen utvikler vi Trondheim til Nordens beste studieby.
Bakgrunn og partene i samarbeidet
Visjonen om å bli Nordens beste studieby kom som et initiativ fra studentene i 2013. 3. juni
2015 inngikk et bredt spekter av aktører en samarbeidsavtale som forplikter til helhetlig og
langsiktig samarbeid. Partene i samarbeidet er NTNU, DMMH, Handelshøyskolen BI,
Studentsamskipnaden, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH,
Handelshøyskolen BI Studentersamfunn Trondheim, Trondheim Juridiske studenters
forening, Studentunionen Høgskolen Kristiania, Velferdstinget i Trondheim,
Studentersamfundet i Trondhjem, SINTEF, NHO Trøndelag og LO.
Organisering
Samarbeidet styres av styringsgruppen, bestående av ledere fra ni av partene.
Styringsgruppen har ansvaret for helheten i samarbeidet, herunder mål, strategi,
handlingsplaner, budsjett, kontingent, avtaler og andre gjensidige forpliktelser.
Medlemmene i styringsgruppen skal sørge for at egen organisasjon oppfyller sine forpliktelser
i samarbeidet. Medlemmene forventes å aktivt bruke styringsgruppemøtene til å utvikle
Trondheim til Nordens beste studieby, ta opp saker som er relevante for studiebyen og bringe
saker hjem til egen organisasjon og ledergruppe.
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Styringsgruppen ledes av en student. Leder og nestleder velges på siste møte hvert kalenderår.
Styringsgruppen møtes minimum fire ganger årlig.
Styringsgruppen består av ledere fra Studenttinget, Velferdstinget, NTNU, DMMH,
Handelshøyskolen BI, Samskipnaden, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
og Næringsforeningen i Trondheimsregionen. De øvrige partene i samarbeidet deltar som
observatør i styringsgruppen.

Arbeidsutvalget (AU) består av representanter fra styringsgruppen. Arbeidsutvalget skal
kunne fatte beslutninger på vegne av styringsgruppen dersom denne ikke er mulig eller
hensiktsmessig å samle, forberede saker til styringsgruppemøtene, vurdere og gi råd til
aktiviteten i innsatsområdene og koordineringsteamet, og gi råd i den løpende koordineringen
av kommunikasjon og aktivitet på politisk/ledernivå.
Arbeidsutvalget velges av styringsgruppen på siste styringsgruppemøte hvert kalenderår.
Leder og nestleder av Styringsgruppen er også leder og nestleder av Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget møtes ved behov og minimum i forkant av hvert styringsgruppemøte.
Arbeidsutvalget består av styringsgruppemedlemmene fra Studenttinget, Velferdstinget,
NTNU, Samskipnaden og Trondheim kommune.
Koordineringsteamet har det daglige ansvaret for aktivitet og drift i samarbeidet. Teamet
består per av ressurser fra Trondheim kommune, Samskipnaden og Velferdstinget. Teamet
ledes av pådriveransvarlig for samarbeidet, med den andre hovedressursen som co-pilot.
Teamets oppgaver er blant annet å forberede saker til styringsgruppe og arbeidsutvalg, bistå
de ulike innsatsområdene og samle innsatsledere til koordinering, sørge for god
studentmedvirkning, overvåke og analysere omdømmet, og koordinere kommunikasjon
internt i samarbeidet og eksternt.
Teamet møtes jevnlig, og sitter som hovedregel sammen en dag i uken. Medlemmene i
koordineringsteamet har ansvaret for oppfølging av hver sine innsatsområder, og deltar på
deres faste møter.
Pådriveransvarlig for samarbeidet og leder av koordineringsteamet skal være kontaktpunkt
for leder av styringsgruppen, utarbeide rapporter til styringsgruppe og arbeidsutvalg, ha
ansvaret for oppfølging av økonomien i samarbeidet, være kontaktpunkt for alle interessenter
og aktører og utarbeide gode rutiner for rapportering og økonomistyring.
Innsatsområdene ledes av utpekte ressurser fra samarbeidspartnerne som leder
arbeidsgruppen for sitt innsatsområde. Innsatsleder og co-pilot har ansvar for å definere
gode mål og delmål for sitt innsatsområde, og utarbeide handlingsplaner for å nå disse.
Innsatsområdet skal jobbe for bedre samarbeid mellom aktørene i byen og for strukturelle,
varige endringer for Trondheim som studieby innenfor sitt felt, herunder vurdere igangsetting
av nye eller videre drift av tiltak. Innsatsledelsen skal overvåke og analysere utviklingen
innenfor sitt område, sørge for god studentmedvirkning, og en fornuftig samarbeidsform.
Innsatsledelsen rapporterer på aktivitet, ressursbruk og behov til koordineringsteamet.
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Mål
Samarbeidets arbeid er inndelt i seks innsatsområder. I tillegg jobber samarbeidet med
omdømmebygging og andre kommunikasjonstiltak. Følgende mål er definert for
innsatsområdene, presisert i delmål for perioden 2017-2022:
Bolig
Hovedmål: et godt og rimelig botilbud for alle studenter
Delmål:
 et kvalitetssikret privat utleiemarked
 20 prosent dekningsgrad for Sit
 nye studentboliger i bycampus
 en god semesterstartsløsning med særlig vekt på internasjonale studenter
 et godt og trygt bomiljø for alle studenter
Frivillighet
Hovedmål: Studentfrivilligheten skal være Nordens beste
Delmål:
 gode rammevilkår for studentfrivilligheten (økonomiske, fysiske, studierelaterte,
kontinuitet og erfaringsoverføring, kurs og kompetansebygging)
 en bred og åpen studentfrivillighet, gode arealer til studentfrivillighet i bycampus
Helse og mestring
Hovedmål: Nordens beste studenthelse
Delmål:
 styrke mestringsevne hos Trondheimsstudentene
 forebygge og redusere ensomhet blant Trondheimsstudentene
 samlet studentrettet helse- og mestringstilbud i bycampus
Internasjonale studenter
Hovedmål: Internasjonale studenter opplever Trondheim som Nordens beste studieby
Delmål:
 lett tilgjengelig informasjon på engelsk om tilbud og muligheter for internasjonale
studenter i Trondheim
 økt trivsel for internasjonale studenter i Trondheim
 inkludere internasjonale studenter i byens og regionens arbeids- og næringsliv
 Nordens mest attraktive og levende bycampus for internasjonale studenter
Campus- og byutvikling
Hovedmål: Nordens mest attraktive og levende bycampus for studenter
Delmål:
 tydelig studentperspektiv og god studentmedvirkning i helhetlig campus- og
byutvikling
 sikre studentenes langsiktige arealbehov og gode fysiske rammer i bycampus
Arbeids- og næringsliv
Hovedmål: Nordens beste samspill mellom studenter og arbeids- og næringsliv gjennom hele
studieløpet
Delmål:

3

 skape og styrke koblingspunkter mellom studenter og arbeids- og næringsliv i
regionen
 skape og styrke arealer til kobling studenter og arbeids- og næringsliv i bycampus
 inkludere internasjonale studenter i byens og regionens arbeids- og næringsliv
 økt kjennskap til muligheter og styrker i byens og regionens arbeids- og næringsliv
 synliggjøre studentenes kompetanse og innovasjonsstyrke i byens og regionens
arbeids- og næringsliv
Kommunikasjon
Hovedmål: vise at Trondheim er Nordens beste studieby
Delmål:
 oversiktlig informasjon om tilbud og muligheter for alle studenter i Trondheim
 oversiktlig informasjon til potensielle studenter om studielivet i Trondheim
 oversiktlig informasjon til alle studenter/nyutdannete om mulighetene for å bli i
Trondheim og regionen
 koordinert og samlet omdømmebygging, basert på styrkene til Trondheim som
studieby
 vise kunnskapen i byen
 merkevaren StudyTrondheim fungerer som garantist for tiltak som er til studentenes
beste og bygd på samarbeid
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Kriterier og retningslinjer for aktivitet
Study Trondheim skal jobbe for bedre samarbeid mellom aktørene i byen og for strukturelle,
varige endringer som bidrar til at Trondheim blir Nordens beste studieby.
Arbeidet i Study Trondheim skal konsentrere seg om å skape møteplasser som tilrettelegger
for kunnskaps- og idéutvikling, koordinering og nye initiativ, slik at aktørene i samarbeidet
gjennomfører aktiviteter som styrker studiebyen.
Study Trondheim skal bidra til informasjon og kunnskap om studiebyen Trondheim, og til
generell kunnskap om hva som skaper en god studieby.
Ved gjennomføring av aktivitet gjelder følgende kriterier:
 Aktiviteten skal være forankret i ett eller flere av innsatsområdene
 Aktiviteten skal bidra til å nå ett eller flere av samarbeidets mål
 Aktiviteten skal bidra til å styrke omdømmet til Trondheim som Nordens beste
studieby
 Aktiviteten skal bygge på kunnskap og bidra til utvikling av ny kunnskap
 Ved kjøp av tjenester skal studentbedrifter og studenter alltid vurderes til
gjennomføring eller som tilbyder av tjenesten
Suksesskriterier for samarbeidet
1. Fellesskap, åpenhet og engasjement
Nordens beste studieby er en visjon vi blir sammen. StudyTrondheim er et
nettverkssamarbeid som lykkes når alle parter bidrar, store som små. Vi eier samarbeidet
sammen, og gleder oss på fellesskapets vegne. Engasjement er en forutsetning på alle nivå. Vi
må bygge stolthet på tvers av innsatsområdene og gjøre hverandre gode. Vi må si fra når ting
ikke fungerer, og styringsgruppen må ta ansvar ved manglende framdrift eller mangelfull
deltakelse.
2. Forankring i egen organisasjon
Samarbeidspartner har ansvar for forankring i egen organisasjon. Styringsgruppemedlemmet
sørger for at organisasjonen har nødvendig informasjonen for dette, og for at organisasjonens
forpliktelse i samarbeidet blir oppfylt og kommunisert. Styringsgruppemedlemmene sørger
for opplæring av internt rekrutterte ressurser til samarbeidet.
3. Forpliktelse, deltakelse og kontinuitet
Samarbeidspartnerne prioriterer samarbeidet og sikrer kontinuitet for arbeidet ved å rekruttere
dedikerte personer med tid nok til å utføre sin rolle. De som rekrutteres som innsatsledere og
til medlemmer i arbeidsgruppen har satt seg inn i sin rolle og oppgave, har tilstrekkelig med
tid til å utføre jobben, tar initiativ innenfor sitt område, er punktlig og forberedt.
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Menneskene i samarbeidet våren 2017
Styringsgruppen
Ida Jodanovic (leder)
Knut Solberg (nestleder)
Johannes Bjartnes
Jenny Bremer

Velferdstinget
Samskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studenttinget
NTNU

Hans-Jørgen Leksen
Asgeir Opland
Ola By Rise
Karen Espelund
Berit Rian

DMMH
Handelshøyskolen BI
Trondheim kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Observatører (øvrige samarbeidspartnere)
Ronja Alfsdatter Riise
Patrick Engen
Gabriel Qvigstad
Daniel E. Severinsen
Trond Skalberg
Sigmund Kvernes
Jon Uthus
Kristian Tangen

Studentparlamentet DMMH
Handelshøyskolen BI Studentersamfunn
Studentersamfundet i Trondhjem
Trondheim Juridiske Studenters Forening
Studentunionen Høgskolen Kristiania
SINTEF
NHO
LO

Arbeidsutvalg
Ida Jodanovic (leder)
Knut Solberg (nestleder)
Johannes Bjartnes
Jenny Bremer
Ola By Rise

Velferdstinget
Samskipnaden
Studenttinget
NTNU
Trondheim kommune

Koordineringsteam
Anne Reinton (til 1.april)
Ann Marit Longva (til 1.april)
Thomas Eriksen

Trondheim kommune/pådriveransvarlig
Samskipnaden/co-pilot
Velferdstinget

Innsatsledere
Wenche Nyeng/Sit
Thomas Eriksen/Velferdstinget
Marianne Karlsen/Sit
Hilde Skeie/NTNU
Amund Aarvelta/Trondheim kommune
Mari Grut/Sør-Trøndelag fylkeskommune

Bolig
Frivillighet
Helse og mestring
Internasjonale studenter
Campus- og byutvikling
Arbeids- og næringsliv
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