
 
 

Studentersamfundets nybygg må finansieres nå 
Studentersamfundet i Trondhjem er en organisasjon av og for studenter stiftet i 1910. 
Samfundets formål er å være samlingsstedet for alle byens studenter, en kulturinstitusjon i 
Trondheim og skal bidra til økt samfunnsengasjement for studentene og byens innbyggere. 
Samfundet er i dag ikke i stand til å oppfylle sitt formål grunnet betydelig arealmangel.  
 
Eksisterende bygg er fra 1929 da det var 700 studenter i byen, i dag er det 37.000. Mangel på 
areal har i dag sosiale, omdømmemessige og kulturelle konsekvenser for NTNU og for 
Trondheim som studieby, og dette vil forsterkes ytterligere når antallet studenter og ansatte på 
Gløshaugen fordobles innen 2027.  
 
Utvidelse av Studentersamfundet er et avgjørende tiltak for å forhindre ensomhet blant 
studenter, skape Nordens mest attraktive universitetscampus og Nordens beste studieby. 
 
For å realisere visjonen om et samlet og byintegrert NTNU-campus er man avhengig av samspill 
mellom studentene, det akademiske miljø og byens befolkning. Arenaene for dette må forsterkes. 
Trondheim er i dag Norges beste studieby, og har som mål å bli Nordens beste studieby. Da må 
det legges til rette for studentenes frivillighet, demokrati og kultur, og det må finnes 
tilstrekkelige arenaer for samfunnsengasjement og debatt.  
 
Med utvidelse av Samfundet, og lokalisering av KAM-senteret i Høyskolebakken, vil det dannes 
et nytt nasjonalt kraftsentrum for kultur. Studentersamfundets nybygg vil skape en samlingsplass 
for alle studenter og akademikere, et utvidet kulturtilbud for Trondheims innbyggere, og det vil 
styrke student-Norges viktigste arena for samfunnsengasjement og debatt. I tillegg vil 
arbeidsforholdene til over 2000 frivillige bedres betydelig og brannsikkerheten styrkes. Skal 
bygget stå ferdig til UKA-21 må finansiering sikres nå. 
 
«Studenttinget NTNU mener at… 

● NTNU og regjeringen til sammen skal bidra med 60 millioner kroner.   
● Studenttinget mener at NTNU og regjeringen skal også kompensere kostnadene for 

merverdiavgift for nybygget. 
● Trondheim kommune skal bidra med 20 millioner kroner.  
● Studentersamfundet må forplikte seg til å jobbe kontinuerlig for å forebygge ensomhet I 

hele studentmassen, også de som ikke dekkes av dagens tilbud og profil.» 
 


