Hvordan lykkes vi med Campus Kristiansund?
Campus Kristiansund skal bidra til at Kristiansund og Nordmøre lykkes i tiårene
som kommer. Men for at prosjektet skal lykkes trenger vi drahjelp nå i 2017.
Roland Mauseth, prosjektleder for Campus Kristiansund
Campus Kristiansund (CKSU) er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Høgskolen i Molde,
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune. De samme fire eier
Høgskolesenteret i Kristiansund (HIKSU), som i dag megler inn utdanningstilbud, hovedsakelig fra
Høgskolen i Molde. Fram til campuset står ferdig, vil HIKSU fortsatt drive sin virksomhet, mens
Campusprosjektet utvikler morgendagens løsninger.
Hva er Campus Kristiansund?
For Campus Kristiansund er ikke bare en erstatning for HIKSU, men skal bli et tyngdepunkt for
utdanning, forskning og innovasjon på Nordmøre. Her vil det være et næringslivsrettet
høgskoletilbud, fagskole, et vekstmiljø for næringslivet, og lokale forskningsmiljøer. Samspillet
mellom dem skaper nye muligheter:
Høgskolen i Molde vil som faglig hovedaktør på campus kunne få en vekst utover det som er mulig å
skape i Molde. Ved at Fagskolen i Kristiansund også flytter inn på campus, kan den lettere profilere
seg som yrkesrettet høyere utdanning, som mange bedrifter nå etterspør. Høgskolen og andre
forskningsmiljøer kan samarbeide med Nordmørsbedrifter om forskning og utvikling. Hvis
næringslivet involverer seg i studieprogrammene, kan de få skreddersydd kompetanse, og vi skaper
tilbud som kan trekke studenter fra hele Norge. Høgskole og fagskole kan samarbeide om lærekrefter
og fasiliteter på campus. Og Campus Kristiansund kan samarbeide med forskning, næringsliv og
utdanning ellers på Nordmøre – og rundt Nordmøre.
Nasjonale ambisjoner
Jo flere gode prosjektidéer bedriftene kommer med, jo mer attraktivt for forskningsmiljøer å gripe
tak i dem, og jo lettere å få finansiering til de beste prosjektene. Og jo bedre grunnlag har vi for å
lage spennende utdanninger, der studentene kan få tett kontakt med næringslivet mens de studerer.
Slik kan vi skape noe som er unikt for Nordmøre, og som får folk fra andre deler av landet til å
komme hit for å ta utdanning eller jobb. For vi trenger studenter fra hele Norge dersom vi skal greie å
opprettholde utdanningene over tid. Det krever høy kvalitet på tilbudet, og at vi kan tilby noe som
andre steder ikke har. Da må vi våge å spisse oss på de fagområdene hvor Nordmøre har særlige
fortrinn.
I høst og vinter utvikler vi derfor en faglig strategi for CKSU. Aktørene på campus vil selvsagt ha egne
strategier for sin virksomhet, men formålet med denne fellesøvelsen er å vise hvilke muligheter som
oppstår i samarbeid mellom ulike aktører og bransjer i regionen. Helseinnovasjon, biomarin næring,
marin og maritim logistikk og digitalisering er aktuelle satsingsområder. I strategiarbeidet ønsker vi å
ha med innspill fra aktører på hele Nordmøre og fylket for øvrig; fra næringsliv, utdanning, forskning,
offentlig sektor og andre relevante bidragsytere.
1400 studenter i 2025
I 2016 var antall høg- og fagskolestudenter i Kristiansund redusert til under 350, delvis på grunn av
nedturen i oljeindustrien. Med Campus Kristiansund ønsker vi å snu denne trenden. Innen 2020 vil vi
doble studenttallet, og etablere deler av campusvirksomheten i midlertidige lokaler i sentrum. I 2022

tar vi sikte på å flytte inn i et nytt campusbygg, og innen 2025 ønsker vi å ha 1400 studenter i
Kristiansund. Det inkluderer både hel- og deltidsstudenter, og etter- og videreutdanninger.
Vi er i gang!
Dette er ambisiøse mål, og vi kan bare nå dem dersom alle krefter trekker i samme retning. Men
allerede nå ser vi de første resultatene av felles innsats fra mange aktører: 60 studieplasser til
Kristiansund i revidert nasjonalbudsjett (tilsvarer til sammen 180 bachelorstudenter på 1., 2. og 3.
år). 4 millioner kroner til nytt utstyr ved Fagskolen i Kristiansund. Og en tverrpolitisk oppslutning om
campustankegangen. Det er oppløftende for et prosjekt som ble etablert så nylig som ved
påsketider!
Parallelt med den politiske prosessen arbeides det med campusinnholdet. Høgskolen i Molde og
HIKSU har på rekordtid fått på plass en ny bachelorgrad i marin logistikk og økonomi, og både det
tilbudet og det nye årsstudiet i velferdsteknologi har blitt populære. Tilbudene som kommer på plass
ved HIKSU de nærmeste årene vil utgjøre ryggraden i det framtidige høgskoletilbudet på campus.
I tillegg planlegger Fagskolen tilbud i Havromsteknologi, og etter hvert også digitalisering, samt at
studiet i prosessteknikk fra 2017 tilbys med to ulike fordypninger på 2. året.
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Vindel har sammen startet arbeidet med å utvikle
vekstmiljøet som skal inn i CKSU. Kristiansund kommune utreder tomt for campus i sentrum.
Fylkeskommunen har, i tillegg til fagskolesatsingen, tatt på seg prosjektansvaret og bidrar også
økonomisk til campusprosjektet.
Det er nå i år vi trenger drahjelp
Men jobben er langt fra gjort: Det trengs flere langsiktige studieplasser øremerket høgskoletilbud i
Kristiansund. Det er blant annet for at Høgskulen på Vestlandet på ny skal kunne satse her, med en
bachelor i Havteknologi fra 2018. For å ha studentene på plass neste høst må det komme midler i
statsbudsjettet før jul.
Skal vi få fart i samarbeidet mellom forskning og næringsliv, og bygge opp det apparatet som skal bli
til Campus Kristiansund, trenger vi også nye prosjektmidler. For 2017-2018 har vi anslått behovet til i
underkant av fire mill. kroner.
Det er også behov for klare signaler om framtidig finansiering av et campusbygg. Slik finansiering kan
komme i form av årlig delstøtte til husleie, slik Kunnskapsdepartementet støttet Campus Helgeland.
Poenget er å gi utdanningsinstitusjonene en langsiktighet som gjør at de tør å satse i Kristiansund.
Rett kompetanse er helt sentralt for vekst og utvikling på Nordmøre i tiårene som kommer. Campus
Kristiansund er det viktigste enkeltprosjektet for å skape den kompetansen. Det er i 2017 vi legger
grunnlaget for at prosjektet skal lykkes – slik at Nordmøre lykkes.

