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Innledning 

Ålesund som universitets- og studentby  
 

I januar 2016 ble Ålesund universitetsby gjennom fusjonen mellom høgskolene i Ålesund, Gjøvik, Sør-

Trøndelag og Norges Teknisk-Vitenskapelige Universitet (NTNU). Ålesund ble da en del av Norges 

største universitet, med til sammen 40 000 studenter og 6 900 årsverk. Ved NTNU i Ålesund er det 

ca. 2 500 studenter. I tillegg har Ålesund ca. 4000 elever i videregående skoler, folkehøyskoler, 

kunstfagskole og fagskolen.  

Statusen som universitetsby åpner mange spennende muligheter og utviklingsperspektiv både for 

lokalsamfunn og næringsliv i hele regionen. Samtidig gir det kommunen som vertskommune et 

særskilt ansvar som må ivaretas. Vertskapsrollen omfatter blant annet å bidra til at studentene har 

gode velferds- og helsetjenester, botilbud, kollektivtilbud, kultur- og fritidstilbud, studentboliger og 

barnehagetilbud. Videre er byutvikling og utvikling av campus sentralt for å være attraktiv for dagens 

og framtidens studenter. Kommunen er også sentral i å bidra til å knytte studenter og arbeids- og 

næringsliv tettere sammen både for å bidra til kvalitet i studieforløpet og for å øke sannsynligheten 

for at studenter velger å bli i regionen etter studiene. 

Norsk studentorganisasjon anbefaler alle vertskommuner- og fylkeskommuner økt fokus på 

vertskapsrollen blant annet gjennom å utarbeide en studentmelding. De skriver følgende: «Et godt 

vertskap har lettere for å beholde studentene etter endt utdanning, og gjør institusjonenes 

rekrutteringsarbeid lettere. Samtidig blir kommunene attraktive også for institusjonenes 

arbeidstakere, og bidrar til næringsutvikling i regionen. Med andre ord er et godt vertskap fordelaktig 

for alle involverte; både studenter, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og lokalsamfunn.» 

Ålesund kommune tar vertskapsrollen på alvor og ønsker å bidra aktivt til å utvikle Ålesund som 

universitets- og studentby. Formannskapet behandlet sak vedrørende studentmelding den 

22.08.2017, sak 081/17 og fattet følgende vedtak: «Formannskapet ber rådmannen om å utarbeide 

plan for utvikling av Ålesund som universitets- og studentby (studentmelding). Planen legges fram for 

bystyret for endelig vedtak.» 

I mandatet for utarbeidelse av studentmeldingen, står det at meldingen skal avklare og synliggjøre 

viktige innsatsområder, mål og strategier som kommunen skal legge til grunn for å gjøre Ålesund til 

en attraktiv universitets- og studentby. Mandatet ble oversendt Team helse og velferd i rådmannens 

stab, og som har hatt ansvaret for prosjektledelse og organisering.  

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra NTNU, Studentsamskipnaden (Sit), kommunen og 

sentrumsforeningen og det har blitt avholdt fem møter. Gruppen har lagt vekt på å skaffe seg best 

mulig oversikt over aktuelle tema. Deltakerne har også bidratt ved å skrive hver sine deler av 

meldingen, fortrinnsvis på de temaene de har best oversikt og kjennskap til. I tillegg har andre 

ressurspersoner fra de ulike instansene bidratt med skriftlig informasjon. 

Arbeidsgruppen har bestått av; Sissel Arhaug Basso fra NTNU, Gjermund Langseth og Jim Andre 

Gjerde fra Studentparlamentet, Susanne Aakvik Bjørge fra Rådgivningsavdelingen Sit, Max Ferdinand 
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Kipperberg fra Velferdsutvalget, Monica Molvær fra Ålesund sentrumsforening og fra Ålesund 

kommune; kommunalsjef Anne Mette Liavaag, overarkitekt Gudmund Hoel, folkehelsekoordinator 

Ingvill Karin Aarskog Holmen, rådgiver Randi Vartdal Knoff og rådgiver/prosjektleder Lisbeth Dorthea 

Slyngstad. 

Medvirkning.  

Studenter fra NTNU ble invitert inn til en workshop i Bystyresalen, 5.november 2018, der de ble 

utfordret til å komme med innspill til meldingen. Studentene ble invitert til å svare på åtte ulike 

spørsmål ut fra temainndelingen i meldingen. Innspillene er samlet i vedlegg 1, som et råmateriale. 

Innspillene vil bli diskutert og bearbeidet, og sammen med de de øvrige innspillene av høringen, 

brukt i utarbeidelsen av handlingsplanen. 
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Visjon: Likestilling – inkludering – mangfold (LIM) 

Et likestilt, inkluderende og mangfoldig samfunn skaper et «lim» mellom folk og bidrar til at folk kan 

være seg selv. For å oppnå at Ålesund blir en god studentby er det sentralt at en blir bedre på 

likestilling, inkludering og mangfold (LIM).  Gjennom å bli et likestilt, inkluderende og mangfoldig 

samfunn, vil det bidra til å trekke til seg den gode kompetansen i fremtiden og være et godt hjem for 

de som bor her.  

Studenter er som andre unge voksne i en overgangsfase med de utfordringer det gir, i tillegg kan de 

ha en spesiell sårbarhet med de ytterligere krav til prestasjon og ytelse som ligger i 

studentoppdraget. 

 

1. Byutvikling og Campusutvikling 

Byutvikling 

God byutvikling for befolkning og næringsliv gjør også Ålesund attraktiv for studenter. Ålesund har 

som mål å fortette og foredle den smale, lange båndbyen i en arbeidsdeling mellom de fire senter- og 

knutepunktene med ulike kvaliteter og funksjoner: 

 Bysentrum – med en unik arkitekturarv, maritim næring, handel, kultur og særegne urbane 

og landskapsmessige kvaliteter for beboere og besøkende i møtet mellom hav og by. For 

studentene blir innslag av sentrumsnære studentboliger, videreutvikling av arenaer for 

uteliv, organisert og uorganisert sport, rekreasjon og kultur viktig. Attraktive byrom, 

herunder en særlig satsning på sørsiden med kulturhavna og fysisk tilrettelegging av Ålesund 

som konsertby – både innen- og utendørs. 

 Campus Ålesund – samlokalisering av undervisning, forskning og næringsliv, et regionalt 

kraftsenter i kunnskapsformidling og innovasjon som videreutvikles gjennom samhandling og 

områdeplan. Mer om dette i eget kapittel. 

 Sjukehusområdet – regionalt helseforetak og legevakt med planer for opprustning av 

kollektivknutepunkt, urbanisering med tilleggsfunksjoner og en grønnere profil. For 

studentene særlig viktig med bedre tilgjengelighet fra offentlig transport og for myke 

trafikanter og mer oversiktlig og innbydende mottakssituasjon som både som pasienter og 

pårørende vil nyte godt av. 

 Moa – videreutvikles som avlastningssenter for handel og tjenester, med mer urban 

bebyggelse, mer integrasjon av boliger, mindre overflateparkering og mer miljøvennlige og 

sikrere transportløsninger. En utvikling der studentene i enda større grad enn i dag opplever 

Moa som et variert aktivitetsområde i et spenn fra et bibliotek, kino og kirke til idrettsanlegg, 

skatebane og gode utendørs oppholdsarealer ved siden av varehandelen.  

 

Regional utvikling og samarbeid: En viktig del av Ålesunds attraksjon som studentby er også 

omgivelsene på Sunnmøre, der særlig to forhold er viktige for studentene:  

 Nyskapende næring og gründertradisjoner, særlig innen maritim sektor og industridesign. 
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 Naturomgivelser som innbyr til et spekter av aktiviteter fra ekstremsport til fjells og i 

havgapet til vandringer og båtreiser i vakre kultur- og natur- og fjordlandskap.  

Dette vil forsterkes fra 2021 når fire omegnskommuner slår seg sammen med bykommunen, og blir 

til Nye Ålesund. Det er også igangsatt et arbeid med en klima-, areal- og transportplan der de viktige 

nabokommunene Sula og Giske også er med. Begge disse prosessene vil fokusere på bærekraftige 

løsninger for samordna utbyggings- og kommunikasjonsløsninger i et krevende landskap oppdelt av 

fjorder og fjell. På sikt vil dette også ha stor betydning for studentenes situasjon og handlingsrom i 

studier og fritid. 

 

Campusutvikling med lokale infrastruktur og grønnstrukturtiltak 

Områdeplanen for Campus Ålesund med vedtatt målsetning om å utvikles til et urbant, utadrettet og 

miljøvennlig knutepunkt må føres fram til bystyrevedtak. Gjennomføring av planen, med hovedvekt 

på etablere følgende funksjoner, prioriteres i bypakken og av alle aktører i området gjennom 

videreføring av samhandlingsgruppa som koordinerende organ: 

 Sentralt torg med nytt kollektivknutepunkt og tilliggende studenthus med innpassing av 

studentvelferd, studentorganisasjoner, studentaktiviteter og studentboliger.  

 Studenthuset er basert på en bevilgning fra kunnskapsdepartementet som har gitt 

Studentsamskipnaden (Sit) 23.5 mill. i tilskudd til å bygge 81 nye studenthybler. Sit ønsker å 

bygge sentralt på campus, og bygningen blir et samarbeid mellom Ålesund kommune, NTNU, 

Sit og Brødrene Sunde som støtter bygget med 20 mill. I tillegg til boliger skal arealet huse 

studentfrivilligheten, treningslokaler og øvrige tjenester i Sit. Dette vil kunne bidra til et mer 

attraktivt og levende campus. 
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 Miljøgate med redusert trafikk, fart og støy og tilliggende urbant preget campusbebyggelse 

og hovedsykkelveg gjennom hele planområdet. 

 Gang/sykkelbro over nytt rundkjøringskryss med E136 der Niovegen og Sørnesvegen kobles 

direkte på og erstatter to trafikkfarlige T-kryss for mer trafikksikker og effektiv 

sykkelforbindelse. 

 En strøkspark i forlengelse av turvegnettet fra Aksla som binder Fagerlia, NTNU og NMK 

sammen med grønn overvannshåndtering og gode uteoppholdsarealer – parken videreføres 

som gatetun gjennom Kviltunområdet i øst med kontakt til sjøfronten i Nørvasund.  

 Etablering av flerbrukshall- og treningsanlegg for studentene, sentralt plassert innen Campus, 

f.eks. i tilknytning til nytt underjordisk parkeringsanlegg sør for Fagerlia VG.   

 Videreføring av den gode integreringen og samspillet mellom næringsliv, forskning og 

undervisning gjennom planlegging, prosjektering og ombygging av bygninger og uterom som 

gjør Campus til en god møteplass og utviklingsarena for studentene og andre aktører.  

 Forbedre den fysiske kontakten mellom campus og sjøen i Nørvasund gjennom 

sjøpromenade langs nordsiden av sundet og regulering av sjølab med kai, med mulig ny 

krysning over eller under E136 fra utvidet campus. 

 Etablering av expressbussholdeplasser på E136 med tilkomst via ny gang/sykkelbro og 

heis/trapp fra Nørvasundbrua.  

 Trinnvis utfasing av all overflateparkering som erstattes av parkeringskjeller/hus på 

strategiske steder nær hovedveg. Fryse totalantall p-plasser på dagens nivå slik at vekst skal 

tas med miljøvennlig transport. Frigitte arealer brukes til utvikling av bebyggelse og 

utearealer til campus.  Generell avgiftsparkering med mulighet for unntak/støtte for 

studenter med særlige behov. 

 Oppgradering av sykkelparkering med overdekkede og vindskjermede plasser, samt 

muligheter for enkel sykkelservice.  

 Utvikle samspillet mellom studenter og omkringliggende boligbydeler ved at utearealer og 

bebyggelse innbyr til felles bruk og gang/sykkel og turvegforbindelsene forbedres, slik at 

studentene og nabolag kan nyte godt av hverandres fasiliteter. 

 

2. Utdanningskvalitet  

Det skal tilbys undervisning og utdanning med fokus på formidling og kompetanse og studietilbudene 

skal gjenspeile fremtidens samfunnsbehov. Viktige forutsetninger for god utdanningskvalitet er 

tilgang på rimelige læremidler, pensum og annet utstyr i tillegg til bygningsmessige standard. En kan 

også si at utdanningskvalitet henger sammen med trivsel og at studentenes sosiale behov derfor er 

viktig å ivareta. God dialog mellom fagmiljø, undervisere og studenter er dessuten vesentlig for god 

kvalitet.  

 

NTNU er pålagt å ha et kvalitetssikringssystem som evaluerer utdanningen, og i dette systemet skal 

studenter være med. Derfor har NTNU systemer for klassens tilbakemelding via referansegrupper i 

hvert emne. Målet med kvalitetssikringssystemet er å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen. 
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Studentdemokratiet skal representere studentene i kvalitetssikringsarbeidet på alle nivå i 

organisasjonen: Styret, Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget, Forvaltningsutvalget for 

lektorutdanningene og Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Studentdemokratiet har 

tillitsvalgte på fakultet- og instituttnivå og i alle studieprogramråd. I Studentrådet sitter studentene 

som er valgt inn som institutt tillitsvalgte (ITV), to eller tre fra hvert institutt, og representerer 

studenter i møter med instituttledelsen, i ansettelsesutvalg. 

 

3. Internasjonalisering    

Internasjonalisering er et todelt begrep. På den ene siden har man mottak av internasjonale 

studenter mens man på andre siden tilbyr norske studenter å ta en del av utdanningen sin i utlandet. 

Internasjonal erfaring blant studenter og ansatte blir stadig viktigere både ved NTNU og i samfunnet 

ellers. I tråd med nasjonale føringer, og som ledd i den internasjonale strategien er mobilitet av inn- 

og utreisende studenter og ansatte et prioritert satsningsområde. NTNU i Ålesund samarbeider tett 

med aktører i næringslivet som i stor grad opererer på internasjonale markeder og som har behov for 

arbeidskraft med relevant utdannelse. 

 

Mottak av utenlandske studenter:  

NTNU arbeider kontinuerlig med utvikling av internasjonalt attraktive studietilbud. 

Til de engelskspråklige studieprogrammene og forskningsprosjekter i samarbeid med næringslivet, 

rekrutteres studenter, PhD-stipendiater og faglærere fra hele verden. Disse trenger bistand til 

integrering i det norske samfunnet både fra NTNU og fra kommunale organer. Lett tilgjengelig 

informasjon på engelsk, til nye studenter, er en forutsetning for god integrering. 

 

Utreise:  

Internasjonal seksjon i Trondheim og internasjonale koordinatorer i Gjøvik og Ålesund tilbyr 

veiledningstilbud til NTNU-studenter som vil ta en del av utdanningen i utlandet. De kan gi råd og 

veiledning om Erasmus + som er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og 

hjelpe med søknadsbehandling og nominering av NTNU-studenter som søker utveksling. Målet med 

Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent 

med en annen kultur og få internasjonal erfaring.  

 

Ålesund kommune skal være et inkluderende og flerkulturelt samfunn - og legger vekt på 

samhandling og tilrettelegging rundt utenlandske studenter og ansatte, med familier.   

Alle samarbeidsaktører i Ålesund skal bedre sin kommunikasjon og informasjon på engelsk. Dette 

gjelder både på nettsider, i enkelte trykksaker – for eksempel ved studiestart, skilting og i sosiale 

medier.  

https://www.ntnu.no/intersek
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4. Universell utforming  

Den grunnleggende idéen bak universell utforming er at så mange som mulig kan delta aktivt i 

samfunnslivet uavhengig av funksjonsevne. For studentene gjelder dette alt fra tilrettelagt 

undervisning, fremkommelighet ute og inne på campus, tilrettelagte transportløsninger til og fra 

campus og ikke mist at boligen er tilrettelagt for studenter med ulik funksjonsevne. 

Bebyggelse, utearealer og transport  

Krav til universell utforming er nå nedfelt i både plan og bygningslovens formålsparagraf, 

byggeteknisk forskrift TEK 17 og lov om offentlige anskaffelser, slik at for alle nye kontor- og 

undervisningsbygg på campus, samt ved større ombygging av eksisterende bygg, må dette ivaretas. 

Dette gjelder også for utearealer, gangveger og holdeplasser. 

Når det gjelder studentboliger, er Sørnesvågen studentby er bygd etter krav om universell utforming, 

mens boligene på Gåseid og Fogdegården også har muligheter for funksjonshemmede. Bøgata 

studentboliger er ikke tilrettelagt per i dag. Ellers skal Sits ulike velferdstjenester være lett tilgjengelig 

på campus for alle studenter.  

For det nye studenthuset med både boliger, velferdstilbud og kontorer, vil universell utforming være 

et grunnleggende designkriterium. Beliggenheten tett inn mot det nye kollektivknutepunktet gir også 

alle muligheter for en universell utforming av tilgjengeligheten til og fra offentlig transport.  

I Ålesundssammenheng er campusområdet ikke av de bratteste, men det er en betydelig 

høydeforskjell fra Fagerlia i vest og ned til NMK og NTNU. Dette gir en utfordring når en skal binde 

dette bedre sammen via en strøkspark. En sentral trappeakse vil inngå i denne, men her må også en 

integrert rampeløsning være ivaretatt. 

Borgundvegen representerer i dag en betydelig barriere, og tverrforbindelsen er i dag løst med en 

undergang, som innebærer trapper, lange ramper og utrivelig ferdsel. Det er en målsetning å bygge 

ned barrieren og minske og senke farten for biltrafikken slik at sikker krysning i plan gir en lettere 

tverrforbindelse for alle grupper. 

Terskelfri av- og påstigning til buss ved hjelp av opphevet påstigningsplattform må ivaretas generelt 

så langt mulig, og spesielt ved nytt kollektivknutepunkt på campus, nye ekspressbuss holdeplasser på 

E136, alle andre nye holdeplasser innen campus og nye terminaler ved de tre andre knutepunktene. 

I tillegg til bevegelseshemmede, er god tilrettelegging med ledelinjer og skilting for syns- og 

hørselshemmede en selvfølge i forbindelse med kollektivknutepunkt, holdeplasser, 

transportmateriell, studentboliger og alle fellesarealer og bygninger, slik at også disse gruppene 

studenter kan ferdes, bruke og bo på campus og i Ålesund på lik linje med øvrig befolkning.  

Tilrettelagt undervisning og tjenestetilbud 

Studenter med permanent eller midlertidig funksjonsnedsettelse, har også krav på at læringsarenaen 

tilrettelegges og tilpasses slik at de kan følge undervisningen på linje med øvrige studenter. Det er 

viktig at undervisningsinstitusjonen, nav og helseforetaket samarbeider godt om denne 

tilretteleggingen. 
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5. Tilrettelegging av læringsmiljøet ved NTNU 

Lovkrav 

- Læringsmiljøet skal være utformet etter prinsippet om universell utforming (også læremidler). 

- Studiesituasjonen skal legges til rette for studenter med særlige behov uten at det reduserer 

faglige krav. 

- Likestillings -og diskrimineringsloven fremmer likestilling uavhengig av funksjonsevne. Med 

likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. 

 

Hensikten med tilrettelegging er å sikre at alle skal like muligheter til å få opplæring og utdanning. Er 

man kvalifisert og får opptak har man de evnene som kreves faglig. Funksjonsnedsettelse skal ikke 

hindre utdannelse. Studenter med nedsatt funksjonsevne skal kunne studere ved NTNU på lik linje 

med andre studenter 

 

Tilrettelegging for vurdering (eksamen): 

Studenter med særskilte behov som er tilstrekkelig dokumentert kan søke om tilrettelagt vurdering, 

enten praktisk rettet i form av spesielle hjelpemidler eller utvidet tid. I spesielle tilfeller kan det 

innvilges bruk av annen vurderingsform enn den ordinære eller annen form for tilrettelegging. 

Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav.  

 

Oppfølging av studenter med tilretteleggingsbehov 

Tilretteleggingstjenesten ved Campus Ålesund har i dag oppfølging av studenter med behov for 

tilrettelegging i samarbeid med instituttene. Tilretteleggingstjenesten er tiltaksarrangører for NAV, 

for de studentene som har utdanning innvilget som ett arbeidsmarkedstiltak fra NAV. Samarbeidet er 

tett med NAV gjennom tilretteleggings oppfølgingsavtale der NAV i utgangspunktet er 

hovedansvarlig i oppfølgingen av studenter som har innvilget utdanning som ett tiltak. Avtalens 

innhold blir avtalt med hver enkel student sammen med NAV og instituttene og programansvarlig. 

Målet med avtale er at det skal legges opp ett tilpasset studie der studenten har lik mulighet til å 

studere, uten å vike fra fagkravene i studiet.  

Mentor 

Mentor er ett tiltak gjennom NAV der NTNU stiller som tiltaksarrangører. Dersom studenter med 

tilretteleggingsbehov har behov for faglig oppfølging og hjelp til struktur i studiet, kan det settes i 

verk tiltak om mentor. Mentor kan være en student eller faglig ansatt som følger opp studenten i ett 

eller flere ulike emner. Studentmentor skal ha gjennomført emnet selv og ha gode forutsetninger for 

å lære bort samt ha gode veiledningskunnskaper. Tilretteleggingstjenesten ved Campus Ålesund 

søker og iverksetter mentor for studenter som har innvilget dette som ett tilretteleggingstiltak.     

Kurstilbud fra tilretteleggingstjenesten 

Campus Ålesund tilbyr i dag en rekke kurs for studenter med tilretteleggingsbehov. Følgene kurs blir 

tilbudt: 

 Kurs i programvare fra Lingit for studenter med lese- og skrivevansker. 

 Mestringskurs for studenter med AD/HD 
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 Studieteknikk-kurs for studenter med lese- og skrivevansker 

 Mentorkurs vil bli tilbudt vår 2019  
 

Leseplass for studenter med behov for tilrettelegging  

Campus Ålesund har tilrettelagte leseplasser på biblioteket for studenter med behov for 

tilrettelegging. Det er ett mål om å utbedre tilbudet der det er behov for egne låsbare rom for 

studenter. Dette har vi ikke tilgjengelig i dag men vil se på mulighetene i samarbeid med aktuelle 

tjenester (Campusservice og Statsbygg) for å kunne tilby en slik tjeneste for de studenter som har 

behov for dette. 

Samarbeid med andre instanser 

Tilretteleggingstjenesten ved NTNU i Ålesund har samarbeid med andre instanser utenfor campus. 

Dette er NAV, Studentsamskipnaden, Spesialistbedriften (ikke jevnlig, men ved behov) og 

Hjelpemiddelsentralen. I Møre og Romsdal er det inngått ett samarbeid mellom NAV, Høgskolene, 

Studentsamskipnadene og Universitetet gjennom å skape ett nettverk der det settes opp samlinger 

inntil fire ganger i året. Nettverket består av Høgskolen i Volda, Høgskolen i Molde, NTNU i Ålesund, 

Studentsamskipnadene i Molde, Ålesund og Volda og NAV Møre og Romsdal. Vi har en 

samarbeidsavtale som er et felles fundament for å regulere områder hvor NAV og UH-sektoren har 

tilstøtende og overlappede ansvar for unge under utdanning. Målet med samarbeidet er å bidra til å 

sikre vellykkede studieløp og overgangen til arbeid for unge under utdanning. Samarbeidsgruppen vil 

videre ha mulighet til å bli kjent med hverandre sine tilbud og virkemidler, samt utveksle erfaring av 

praksis og opplevde behov.  

 

6. Studentvelferd  

Ålesund kommune har et primært ansvar for innbyggernes generelle velferdstjenester. 

Studentsamskipnaden er utdanningsinstitusjonen viktigste samarbeidspartner når det gjelder 

velferdstjenester. Samskipnaden supplerer kommunens tjenester, og hjelper alle studenter. 

Samskipnaden dekker behov som studentboliger, treningslokaler og kantine, i tillegg til gratis støtte 

og hjelp, gjennom blant annet mestringskurs, samtaler med helsesøster/rådgiver og tilgang til 

helsestasjon for ungdom. Videre kan studentene motta tannhelserefusjon og gå til samtale med 

psykolog til redusert pris. Samskipnaden har ikke planer om å opprette studentbarnehage som i 

Gjøvik og Trondheim og studentene må derfor søke barnehageplass ved det ordinære opptaket 1 

mars. Videre viser Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) at studentene i Ålesund 

opplever utfordringer knyttet til blant annet psykiske symptomplager og økonomi. 
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7. Studenthelse  

En god fysisk- og psykisk helse er viktig for å fungere godt både i privatliv, arbeid og studier.  

Studenthelsen er blitt kartlagt over flere år gjennom Studentenes helse- og trivselsundersøkelser –

SHoT. Den siste undersøkelsen ble publisert i september 2018. Med studenthelse menes: 

Studenthelse er der studentene, gitt den særskilte livssituasjon de er i, får styrket sin evne og 

kapasitet til å mestre hverdagens og studentlivets vanskeligheter, utfordringer og krav. 

Resultatene fra disse undersøkelsene viser at særlig den psykiske studenthelsen dessverre har en 

negativ utvikling, og mange oppgir at de er ensomme.  At studenter sliter psykisk oppstår ikke 

nødvendigvis når studentene starter på høyere utdannelse. Gjennom samtaler vet vi at dette er noe 

mange sliter med før de blir studenter.  Det er derfor viktig at en tar dette problemet alvorlig også på 

tidligere stadier enn når ungdommene blir studenter. 

For å snu den negative trenden, særlig med tanke på den psykiske helsen og ensomhet, bruker Sit 

også mye ressurser på økonomisk og administrativ støtte til studentlag og organisasjoner, noe som er 

en viktig del av studentkulturen, og er med på å øke trivselen blant studenter.  

Studentsamskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim – Sit, skal ikke erstatte, men supplere det 

offentlige helsetilbudet.  Hovedansvaret ligger hos kommunene og helseforetakene. 

Sit har pr. 2018 følgende helsetilbud i Ålesund: 

 Refusjonsordning for tannhelse.  

 Helsesøstertilbud på Campus i 20 % stilling. Et samarbeid med Ålesund kommune der Sit 

refunderer lønnsutgifter til Ålesund kommune som har personalansvar. 

 Lavterskel rådgivning på Campus mot studenter hvor en kan ta opp alle type saker. 

 Mestringskurs. 

 Avtale med private psykologer hvor studenter kommer til litt raskere enn via det offentlige, 

og hvor de maksimalt pr. dato må betale kr 690.  Sit betaler det overskytende. 
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 Det er også mulig for studenter opp til 25 år å bruke Ålesund kommunes tilbud Helsestasjon 

for ungdom 

 Treningssenter på Campus. 

 

Fastlegeordningen: 

Alle studenter, som i folkeregisteret har status som bosatt i Norge, har rett til å velge en fastlege på 

lik linje med andre innbyggere. De trenger ikke å melde flytting til kommunen de oppholder seg i for 

å benytte seg av fastlegetilbudet.  Ålesund kommune har 43 fastleger, og mange av legene har fulle 

pasientlister, men det er pr i dag ca. 400 ledige plasser. Utenom kontortid henvises det til Ålesund 

Legevakt. Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til 

folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen 

tre år. 

Psykisk helse – tilgang på psykologer eller helsepersonell med utdanning innenfor psykisk helse. 

Studenter opplever for lang ventetid på psykisk helsehjelp. En styrking av dette tilbudet, samt 

helsesøstertjenesten er viktig.  

Ålesund kommune har etablert ordningen Rask psykisk helsehjelp. Dette er en ordning for alle over 

16 år (inkl. studenter) med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer kan få rask hjelp, 

uten ventetid. Det er ikke nødvendig med henvisning og tilbudet er gratis. 

Forebygge dårlig studenthelse og bevare god fysisk- og psykisk helse. 

Det er rimeligere å forebygge enn å reparere helse.  Å forebygge kan gjøres ved å ha tilgang på gode 

møteplasser for ungdom og studenter.   Det være seg fritidsklubber, men også treningsfasiliteter og 

det øvrige fritidstilbudet med idrettslag og kultur må være godt tilgjengelige. 

En god start på studier handler også om å føle seg velkommen og bli tatt vare på.  Her kan Ålesund 

kommune, NTNU og Sit sammen se på tiltak som kan bidra positivt.  Fadderperioden betyr mye, og 

det er viktig at alle finner tilbud og aktiviteter som er interessante, og at de utenlandske studenter er 

inkludert i dette fellesskapet.  Alkoholfrie tilbud må være en stor del av fadderperioden.  

Velkomstlunsjen som Ålesund kommune arrangerte var et nytt tilbud i 2018 og ble godt mottatt av 

studentene og bør videreføres. 

 

8. Studentkultur  

Med utgangspunkt i kulturplanen, har Ålesund kommune en rolle som tilrettelegger og fasilitator for 

at studenter, fastboende som tilflyttede, skal oppleve Ålesund som et studiested med interessante 

kulturtilbud og der terskelen for involvering og deltakelse er lav. 

I kulturlivet finner vi mange av de viktigste identitetsmarkørene vi har, det som binder oss sammen, 

limet som kan bidra til et rausere samfunn der det er plass til alle. Kanskje kan vi si at kulturlivet er 

samfunnets indremedisin, og kultur har uvurderlig betydning for den enkelte og fellesskapet. En 

region som ikke hegner om kulturlivet i dag, risikerer en framtid som er fattig på kreativ kapital. 

Kultur er viktig for en regions attraktivitet og omdømme og skaper arbeidsplasser. Kultur beriker 

enkeltmennesker, både som mottakere og som utøvere.  
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Vi opplever i dag en sentralisering der unge etter endt utdanning søker til storbyer og urbane miljø. 

Møreforskning har avdekket at spesielt unge kvinner ikke kommer tilbake til regionen etter endt 

utdanning. Bymessige, urbane kvaliteter og et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet er viktige kriterier i 

valg av bosted. Dette innebærer at Ålesund kommune må være en aktiv medspiller, som gjennom 

samarbeid, tilrettelegging, økonomi og kompetanse legger forholdene til rette for at byens kulturliv 

blomstrer. 

Dette tilretteleggingsansvaret gjelder kommunale planer, men også i forhold til å prioritere tiltak som 

direkte går på studentenes muligheter til å delta, enten som kulturkonsumenter, som utøvende 

aktører eller med ønsker om tillitsverv. 

Aktiviteter og tiltak i dag. 

Det er etablert en studentkontakt innenfor kulturfeltet som sammen med studentorganisasjonene er 

ment å utgjøre en dialoggruppe i alle relevante spørsmål som gjelder utvikling av et godt kulturtilbud 

til studenter. En oppgave for kommunen er bl.a. å formidle informasjon og bidra til at kontakter med 

det lokale kulturliv knyttes.  Denne dialogen må være aktuell og kontinuerlig. 

Det er et mål at Ålesund kommune skal samarbeide med studentene om både Fadderuka, Campus 
Uka og U.-KA-festivalen, praktisk og økonomisk. 

Andre konkrete tiltak som finnes er rabatterte billettpriser på idrettsanlegg, svømmehall, leie av 

kulturhus. Vi har også studentrabatter på en del forestillinger i kulturhusene.   

Det er også interessant å videreutvikle samarbeidet med populærvitenskapelig formidling sammen 

med NTNU gjennom konseptet NTNU Kveld. Aktuelle arenaer her vil være både Parken kulturhus 

med den nye foajè-scenen, det nye studenthuset på campus, bibliotekene i sentrum og på Moa, samt 

Arbeideren.  

Ålesund kommune har programtilbud og fysiske fasiliteter myntet på ungdom i alderen 13 – 26 år. 

Noen av disse vil være interessante arenaer for studenter, da aktivitetsspekteret er bredt og 

kvalitativt godt i den forstand at en baserer seg på å utvikle kreativitet og formidlingsevne innenfor 

en rekke kulturuttrykk. I tillegg har en teknisk utstyr av høy standard, og som også studentene etter 

avtale skal kunne benytte seg av. De nylig rehabiliterte lokalene ved kulturverkstedet Vibes i 

Spjelkavik og Kolvikbakken lydstudio (med både øvingsrom og opptaksmuligheter) er eksempel på 

aktuelle arenaer. 

Det kan også være interessant å videreutvikle disse tilbudene i samarbeid med 

studentorganisasjonene. 

Den framtidige utbyggingen av Kulturhavna i sentrum vil kunne bli et særdeles viktig aktivum for 

utvikling av Ålesund generelt, men også for studentene. Det er vårt mål at fasilitetene som etableres 

her kan romme tilbud som møter behovet for både egen aktiv utøvelse og som opplevelsesarena (og 

som konsument). Fasiliteter og tilbud her må ta sikte på å utfylle de etablerte tilbud ved Campus, 

Moa og andre steder i kommunen forøvrig. 
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9. Studentidrett  

Plassmangel på campus har vært en utfordring for studentidretten. Gymsalen til NTNU blir brukt til 

undervisning og studentidrettsgruppene må trene andre steder. Halltidene som er tildelt fra Ålesund 

kommune til studentidrettslaget NTNUI, er ofte på lite gunstige tidspunkt for studentene. Det 

eksisterer ingen langsiktig avtale for betaling, noe som vil kunne føre til at ordningen på et tidspunkt 

opphører. Sit har nylig åpnet et treningssenter på campus som gir muligheter for styrke- og 

utholdenhetstrening. Hovedutfordringen er derfor hallplass - i hovedsak for ballsportgrupper.  

Det planlagte studentbygget på campus vil inneholde fullskala treningssenter med styrkerom, 

gruppetrening og møller/sykler. Idrett og fysisk aktivitet er viktig for psykisk og fysisk helse, og gir 

også bedre faglige resultater. Treningslokaler på campus vil gjøre trening til et mer lavterskel-tilbud. 

Det er derfor viktig at alle aktører, inkludert Ålesund kommune, legger til rette for et godt 

idrettstilbud til studentene. 

 

10. Studentmedvirkning og kommunikasjon  

Studentene har mulighet til medvirkning og påvirkning gjennom studentdemokratiet. Studenttinget 

er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU og består av 25 representanter fra hele 

universitetet som sammen skal vedta studentenes politikk. Velferdstinget bestemmer hva 

semesteravgiften skal brukes til, og Ålesund har et velferdsutvalg som består av seks representanter 

som har i mandat å representere Ålesunds-studentenes syn i alle velferdspolitiske saker. Når det 

gjelder kommunikasjon er det viktig at kommunen, Sit og utdanningsinstitusjonene kommuniserer 

godt, samtidig som kommunikasjon og informasjon ut mot studentene skal være tydelig og på både 

engelsk og norsk.  
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11. Studentfrivillighet  

Studentorganisasjoner har en viktig rolle med å skape sosiale arenaer for studenter. Det frivillige 

arbeidet som legges ned av studentene er en viktig faktor for å skape et godt studentmiljø. Det vil 

være svært viktig å ta vare på og utvikle studentorganisasjonene for å styrke studentenes 

engasjement. 

Det har alltid vært kultur for frivillighet på Ålesund campus. Etter sammenslåingen har flere 

studenter vist interesse for frivillige organisasjoner enn det som har vært tidligere. Dette er et tegn 

på at frivillighetskulturen fortsetter å vokse i Ålesund. Årsaken til dette er god støtte fra 

samskipnaden og inspirasjon fra andre campus. 

Frivillige studentforeninger kan søke hjelp fra Studentsamskipnaden gjennom sponsorstøtte og gratis 

kurs/kompetanseheving. Samskipnaden eier og støtter Banken Studenthus som bli drevet av frivillige 

studenter. Utdanningsinstitusjonen støtter også, og legger til rette for, studentfrivilligheten, både 

økonomisk og ved tildeling av lokaler. NTNU Trondheim tilbyr også emnet “Ledelse i praksis” for 

frivillige studentledere med tunge verv, men det er utfordrende å ta faget dersom man er student i 

Ålesund. 

Det arbeides med et forslag til helårs Skatepark for skate, sparkesykkel, bmx og inline-skøyter i et 

nedlagt Havneskur på sørsiden i sentrum. Dette kan også være et positivt tiltak for studentmiljøet, og 

for kontakt mellom studenter og barn og unge med slike interesser i Ålesund.  
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12. Samspill med arbeids- og næringslivet 

NTNU skal bidra til samfunnsutvikling, verdiskaping og realisering av “kunnskap for en bedre verden”. 

Gjennom samarbeid med næringslivet skal NTNU bidra til å utdanne kandidater 

med relevant og anerkjent kompetanse. Disse kan utfordre etablerte sannheter, møte globale 

utfordringer og utvikle samfunnets framtidige arbeidsliv. Samarbeidet skal også resultere i forskning 

som fremmer nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling, og legge grunnlaget for innovasjon, 

omstilling og nyskaping.  

  

Kontakt med lokalt næringsliv skal være en naturlig del av utdanningen for å sikre studentene 

erfaring og for at kompetanse legges igjen i regionen vår. Uttrykket “Norges mest næringsnære 

campus" gjenspeiler en fysisk samlokalisering av akademia, forskning og næringsliv samt et nært 

samarbeid mellom studenter og næringsliv gjennom studentprosjekter og oppgaver på ulike 

nivå, eksempelvis bacheloroppgaver, masteroppgaver og publikasjoner.   

For å sikre god dialog mellom sentrale aktører i utvikling av Universitetsbyen Ålesund er det etablert 

et strategisk samarbeidsforum. Her deltar rektor ved NTNU i Ålesund, leder av Studentparlamentet, 

leder av Studentsamskipnaden, fylkesordfører og fra Ålesund kommune deltar ordfører og rådmann. 

I tillegg pågår et samarbeid mellom NTNU og kommunene i nye Ålesund kommune der målet er å 

gjøre Ålesund til en «Universitetskommune» etter modell fra Trondheim kommune. Dette innebærer 

et tett samarbeid mellom kommunen og universitetet om forskning og utvikling av kommunale 

tjenester. Kommunene får tilgang på NTNU sitt nettverk og NTNU kan bruke kommunen og regionen 

som forskningsarena. 

 

13. Samferdsel- og kommunikasjonstilbud i Ålesund regionen 

En reisevaneundersøkelse for studenter, elever og ansatte innen Campusområdet ble gjennomført i 

februar 2016 i forbindelse med områdeplanarbeidet. 58 % av 705 svar var studenter, og 

reisemiddelfordelingen var som følger blant studentene: 

 Bil:   38 % 

 Kollektiv:  27 % 

 Går:   16 % 

 Sykler:    3 % 

 Annet:   16 % 

 

I undersøkelsen fremgår det også at flertallet av studenter i tillegg til nærområdene omkring campus 

bor vest for campus mot sentrum. I mai 2018 ble det gjennomført en styrking av rutetilbudet langs 

kollektivstrengen Moa – Bysentrum med hyppigere avganger. Dette innebar en merkbar forbedring 

av tilbudet for studentbrukerne til og fra campus på denne strekningen.  Den ekstremt lave 

sykkelprosenten tilsier at det her er et betydelig forbedringspotensial.  

 

I en bred kollektivkonseptutredning gjennomført i 2018, der alternativene bybane, superbuss og 

forbedret konvensjonell buss ble vurdert, var konklusjonen entydig det siste. Dette innebærer at en 

har klarlagt at forbedret buss, kombinert med gode overganger til gange, sykkel, hurtigbåt, ferger, fly 
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og park and ride vil være et hovedgrep for miljøvennlig transportsatsning framover. 

Reisevaneundersøkelsen tilsier at en betydelig større andel må over på miljøvennlig transport hvis vi 

skal nå målene om et grønnere campus. 

 

For å oppnå dette må følgende tiltak prioriteres: 

 

 Ytterligere styrkning av frekvens og kapasitet med særlig prioritet av hoved kollektivaksen 

Bysentrum – Moa.  Egne kollektivfelt og lysprioritering av buss på strategiske strekninger. 

Sambruksfelt for ekspress- og regionruter på 4 felts E136 slik at hverken nær- eller 

fjernbusser blir stående i rushtidskøene. Sikre gode overgangsløsninger til fjernbusser, 

hurtigbåter og park- and ride. Gi mulighet for kombinasjon med eller medtak av sykkel.  

 Forbedrede og tidsbesparende nye terminalløsninger i bysentrum, ved sjukehuset og på 

Moa, med sanntidsinformasjon og elektronisk/mobilbasert billettering. 

 Vurdere mulighetene for utvide den gode miljøkortløsningen for ungdom/studenter som 

gjelder hele fylket til alle studenter, også de over 23 år, samt se generelt på takst- og 

rabattløsninger som bl.a. gjør kombinasjon hurtigbåt-buss mer attraktiv.  

 Miljøkortet bør også omfatte Flybussen, som også har et generelt forbedringspotensial for å 

bedre brukervennligheten, særlig ved ankomst.  

 Nattbusstilbudet må tilpasses åpningstidene i Ålesund sentrum, og bør i tillegg til 

Moa/Magerholm og Giske utvides til Sula/Langevåg, Skodje/Sjøholt og Brattvåg etter 

behovsprøving.  

 En kraftig opprustning av hovedsykkelvegnettet i Ålesund. I første rekke på strekningen 

Bysentrum – Moa via Campus, med særlig prioritering av den trafikkfarlige flaskehalsen forbi 

Skuggenhaugen og strekningen fra og med Volsdalen og inn mot og gjennom sentrum. Denne 

prioritering vil syklende studenter til og fra Campus ha særlig nytte av.   

 I tillegg etablere sykkelvegforbindelsen langs sjøen på Nørvasundets nordside over Sørneset 

via Nørvevika og Volsdalsvågen til bysentrum.  På den siste strekningen vurderes flytende 

betongelementer i påvente av fremtidige veg-, kryss- og forurensningsløsninger her.  En bør 

også utrede en sidearm via områdeplanens forslag til gang/sykkelveg langs Nørve gravsteds 

sørside, som krysser E136 over det vestre tunnelpåhugget for Sørnestunnelen. Denne vil 

være spesielt attraktivt for en separat, direkte sykkelforbindelse mellom torget på campus, 

Color Line stadion og bysentrum.  

 

Ålesund kommune har vedtatt å innføre en insentivordning der studenter med folkeregistrert 

adresse utenfor Sunnmøre tilbys ett års gratis kollektivreiser i Møre og Romsdal, dersom de melder 

flytting til Ålesund kommune. Ordningen innføres fra studieåret 2019 – 2020. 
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14. Kommunale mål og prioriteringer i Ålesund kommune  

Ålesund kommune har i kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027) som overordnet mål at:  

Ålesundsregionen skal være det naturlige tyngdepunktet for forskning og utvikling, næringsliv, 

turisme og kulturnæringer, mellom Bergen og Trondheim. 

 

Dette målet skal blant annet nåes ved at; 

 Kommunen skal bidra til å legge til rette for at det kommer flere og varierte 

kompetansekrevende arbeidsplasser til regionen. Det skal legges særlig vekt på flere 

arbeidsplasser for kvinner med høyere utdanning. 

 Utdanningstilbudet skal utvides og forsterke Ålesund som en attraktiv studentby, og med 

flere tilbud på masternivå. Det skal bli en bedre sammenkobling med studietilbud i andre 

deler av landet eller utlandet, og et behov for etter og videreutdanning som dekkes gjennom 

et utvidet tilbud ved høyskolen. 

 Kommunen skal støtte opp under videreutvikling av Campus Ålesund. 

 Det er blant annet avsatt midler til prosjektering av nytt studenthus, samt at Ålesund 

kommune, i samarbeidsavtale med Sit, Br. Sunde AS og NTNU, forplikter seg til å gi inn som 

leietaker eller deleier når studenthuset står ferdig. 

Ålesund skal være et godt vertskap for kunnskapsbedrifter, forskningsmiljø og 

utdanningsinstitusjoner som har betydning for utvikling av næringslivet og attraktive arbeidsplasser i 

hele Ålesundsregionen.  

 

15. Utviklingsmål /Nye Ålesund 

Visjonen for Nye Ålesund kommune er: Nasjonal gjennomslagskraft, regional attraktivitet og lokal 

identitet! 

Lokal identitet er et fundament for mangfold og skaperkraft. Mangfold og skaperkraft gir 

attraktivitet. Attraktivitet gir tiltrekningskraft. Tiltrekningskraft gir nasjonal slagkraft. 

Mottoet er: Det vi skal, skal vi vere gode til. Det vi vil, skal vi tore å gjere noko med! 

Dette skal oppnås ved å: 

• Være en sterkere motvekt mot sentralisering til de store landsdelssentrene. 

• Drive mer helhetlig og overordna planlegging. 

• Få på plass framtidsretta løsninger for samferdsel som binder regionen sammen. 

• Ha større tyngde som pådriver for å styrke forsknings- og utdanningsinstitusjonene. 

• Arbeide strategisk som medspiller for å styrke og utvikle næringsliv og nyskaping i regionen. 



20 

 

• Få større kapasitet til å være innovativ og tenke strategisk for nyskaping. 

• Arbeide aktivt med å forebygge og handtere kriser og katastrofer. 

• Ta ansvar for nye oppgaver som krever spisskompetanse. 

• Utvikle kvaliteten på tjenestene og servicen til innbyggerne. 

• Styrke og utvikle mangfoldet i kulturlivet. 

• Være det urbane midtpunktet mellom Bergen og Trondheim. 

 

16. Prioriterte innsatsområder  

Mål for Ålesund kommune sitt arbeid med utvikling av Ålesund som universitet og studentby bygger 

på utfordringsbildet. På bakgrunn av workshop, høringsuttalelsene og andre innspill, har vi valgt å 

dele inn Handlingsplanen i følgende områder: 

 Kollektivtransport/gang og sykkelveier 

 Campusområdet 

 Attraktiv studentby 

 Studenthelse og studentvelferd 

 Studentkultur 

 Studentidrett  

 Studentmedvirkning og samspill med næringsliv og kommune 

Strategisk samarbeidsforum Ålesund kommune/NTNU vil følge opp Studentmeldingen og 

handlingsplanen. 
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17. Handlingsplan  

 

HANDLINGSPLAN – prioriterte mål og tiltak 

MÅL STRATEGI/TILTAK ANSVAR TIDSPUNKT EVALUERING 

KOLLEKTIVTRANSPORT, GANG- OG SYKKELVEIER 

 
BUSS & BÅT 
-øke bruk av offentlig 
transport 

 Ålesund kommune innfører 
en incentivordning der 
studenter med folkeregistret 
adresse utenfor Sunnmøre 
tilbys ett års gratis 
kollektivreiser i Møre og 
Romsdal, dersom de melder 
flytting til Ålesund kommune.  

 
Rådmannen 

 
Ordningen 
innføres fra 

studieåret 2019 
– 2020 

 

 

 Reisevaneundersøkelse bl. 
studenter 

Ålesund 
kommune 

2020 

 FramUng også gjelde for 
studenter opptil 28 år 

Sit henvendelse 
til Fylkes-
kommunen 

2019 

 Studentrabatt også på 
hurtigbåter 

Studentparla-
mentet, Velferds-
utvalget; 
henvendelse til 
Fylkes-
kommunen 

 
2019 

 Hyppigere avganger buss 
kveld/helg Sentrum-Moa 

 Linjekart over buss- og 
båtruter i Ålesundsområdet 

Ålesund 
kommune; 
henvendelse til 
Fylkes-
kommunen 

 
2019 

 Fram sine nettsider også på 
engelsk 

SYKKEL- OG 
GANGSTIER 
- Øke andelen 
studenter som går 
eller sykler til/fra 
Campus-området og 
på fritiden 

 Prøveordning med bysykler 
 

 Kart over sykkeltrasèer/-stier 
og gangveger/turstier 

 

 Sykkelvei Campus-sentrum 

Ålesund 
kommune 

 
2020 

CAMPUS-OMRÅDET 

Bedre informasjon til 
studentene om ulike 
tilbud i Sit og ÅK 
 

 Etablere temainformasjon på 
ulike søyler på Campus  
 

 Oppdatert liste/kart over 
idrettsanlegg, svømmehall  

Kommunikasjons
avdelingen v/ 
NTNU, Sit 

 
2019 

 

Møteplasser på Sit 
Sørnesvågen 
studenthus 

 Etablere sosial møteplass på 
studenthuset 

 Etablert vår 
2019 
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ATTRAKTIV STUDENTBY 

Årlig velkomstlunsj i 
Bystyresalen i 
Fadderuka 

 Info.om Ålesund kommune 
og Sunnmøre -gratis lunsj  

Ålesund 
kommune 

Årlig  

Etablering av et 
studenthus i sentrum 

 Kartlegge mulige offentlige 
lokaler 

Ålesund 
kommune 

Avventes 

Rabatter for 
studenter 

 Sentrumsforeningen 
utfordrer 
næringslivet/Bypatrioten 

 Etablere et studentkort eller 
app som inneholder en 
rabattordning 

Sit, Sentrums-
foreningen/ 
næringslivet 

2019 

Utvikle og videreføre 
frivillighetsarbeid bl. 
studenter på ulike 
arrangement 

 Arrangere idé-workshop med 
tanke på frivillighetsarbeid/-
aktiviteter 

Ålesund 
kommune v/ 
kulturavdelingen, 
NTNU, studenter 

2019/2020 

Bygge sentrumsnære 
studentboliger 

 Utrede bedre betingelser for  
etableringer/bygging av flere 
studentboliger i sentrum 

Ålesund 
kommune v/ÅKE 

2020    

STUDENTHELSE OG STUDENTVELFERD 

Styrking av 
helsetilbudet til 
studenter, på 
Campusområdet 
 

 Etablere fastlegehjemmel 
med ansvar for studenter 

Ålesund 
kommune 

Høst 2019  

 Økning av helsesykepleier-
tjenesten på Campus 
som bygger på SHoT- 
undersøkelsen 

Ålesund 
kommune, NTNU 
og Sit 

2019 

 Kurs i kosthold, trening og 
søvnvaner  

 Mestringskurs 

Ålesund 
Kommune, Sit 

2019-2020 

 Økning av 
psykologkompetanse på 
Campus med tilskudd fra 
Helsedirektoratet 

NTNU og Sit 2020 

 God info om fastlegetilbudet 
og legevakt 

NTNU, Sit 2019 

Bedre informasjon 
om 
barnehagetilbudet i 
Ålesund Kommune 

 Informere nye studenter om 
søknadsfrist på ordinært 
barnehageopptak 

NTNU, Sit, ÅK 2019-2020 

 Utrede og se på muligheter 
for utvidet tilbud for 
studentbarn 

Ålesund 
kommune 

2020/2021 

STUDENTKULTUR 

Opprette fast 

kontaktpunkt for 

samarbeid  mellom 

 Studentkontakt for 

idrett/kultur med faste 

møtepunkt/dialog mellom 

Ålesund 

kommune v/ 

kulturavdelingen, 

2019  
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studentene og 

Ålesund kommune 

studenter og Ålesund 

kommune 

Sit 

Stimulere til økt 

kulturaktivitet blant 

studentene 

 

 Utvide Vibes målgruppe fra 
13-18 år til 13-26 år, for å 
kunne gi studenter et godt 
lavterskel kulturtilbud 

 Samarbeid mellom 
studentene og Vibes om 
kulturaktiviteter for 
studenter   

 Øke målgruppen for de 
kommunale kulturmidlene fra 
18 til 26 år, for å kunne gi 
studenter mulighet til å søke 
kulturtilskudd 

 

Ålesund 

kommune v/ 

kulturavdelingen 

 

2019 

 Samarbeid mellom 
studentene og Parken 
kulturhus om 
studentaktiviteter 

Ålesund 

Kommune v/ 

kulturavdelingen, 

Sit 

2019 

 Studentrabatter på Ålesund 
kommunes 
kulturinstitusjoner 

Ålesund 

kommune v/ 

kulturavdelingen 

2019/2020 

STUDENTIDRETT 

Legge til rette for et 

godt idrettstilbud for 

studentene 

 

 Synliggjøre ordinære 
idrettstilbud 

 Informere om kriterier og 
søknadsfrister for tildeling av 
ordinær treningstid 

 Stimulere studentidretten til 
deltagelse i ordinært 
seriespill 

 
Ålesund 
kommune v/ 
kulturavdelingen 

 
2019 

 

STUDENTMEDVIRKNING & SAMSPILL MED NÆRINGSLIV OG KOMMUNE 

Studentene få større 
deltagelse i 
næringslivet og 
involvering i 
kommunalt 
lokaldemokrati  

 Synliggjøring av lokale 
bedrifter: 
-Bedrifter/ kommunen 
inviteres/inviterer seg selv til 
NTNU og presenterer sin 
virksomhet og som arbeidsplass 

Bedrifter, 
Ålesund 
kommune 

2020  

 Opprette politisk utvalg for 
studenter/ studentråd? 

Ålesund 
Kommune 

2020 

 Gjøre kjent NTNU Alumnis 
jobbskyggeprogram  

 Gjøre kjent Alumni-kompass 

NTNU 2020/2021 

 


