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Styringsgruppemøte - Scandic Hotel Kristiansund, 26. april 2017
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Sak 2017-01
Prosjekt Campus Kristiansund – konstituering av
styringsgruppe
Styringsgruppen for Campus Kristiansund består av representanter for eierne i
Høgskolesenteret i Kristiansund/deltagende organisasjoner i prosjektet, samt
administrativt oppnevnte medlemmer fra Fylkesting, regionråd, næringsliv og forskning.
Høgskolen i Molde representerer alle tre høgskolene i Møre og Romsdal.
Faste deltakere
Eieroppnevnte medlemmer
Møre og Romsdal
Jon Aasen (leder)
fylkeskommune
Ottar Brage Guttelvik
Kristiansund og Nordmøre
Finn Backer
Næringsforum
Høgskolen i Molde
Hallgeir Gammelsæter
Kristiansund kommune
Kjell Neergaard
Arne Ingebrigtsen
Administrativt oppnevnte medlemmer
HIKSU
Kathrine Gjestad
Fylkestinget
Kristin Sørheim (SP)
Steinar Reiten (KrF)
Nordmøre Regionråd –
Roger Osen
ORKidé
Skretting
Hilde Roald
Møreforskning Ålesund
Agnes C. Gundersen

Fylkesordfører
Fylkesrådmann
Daglig leder
Rektor/styreleder
Ordfører
Rådmann
Styreleder
Repr. i fylkesting/fylkesutv.
Repr. i fylkesting/fylkesutv.
regionrådsleder
Produksjonsdirektør
Daglig leder

Det er lagt vekt på geografisk og faglig bredde i sammensetningen av styringsgruppen.
Det er ønskelig å få med en representant for næringslivet på Indre Nordmøre, og
styringsgruppen vil derfor bli supplert med ett medlem.
Representasjon ut over faste deltagere
Høgskulen på Vestlandet (bachelor i undervannsteknologi ved HIKSU) og Fagskolen er
ikke direkte representert i styringsgruppen. Det er lagt opp til at man på ett
styringsgruppemøte hvert år kaller inn en utvidet styringsgruppe der disse aktørene også
er representert. Det er naturlig at fagtilbud er hovedtema på dette møtet.
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00 ● Telefaks: 71 24 50 01
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no
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Ledelse
Styringsgruppen ledes av fylkesordfører.
Stedfortredere
De eieroppnevnte medlemmene oppgir faste stedfortredere i møtet.
Offentlighet og åpne/lukkede møter
Møter i styringsgruppen bør følge offentlighetsloven. Referat fra møtene legges på
prosjektets nettside.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund får følgende deltakere:

Faste deltakere
Eieroppnevnte medlemmer
Møre og Romsdal
Jon Aasen (leder)
fylkeskommune
Ottar Brage Guttelvik
Kristiansund og Nordmøre
Finn Backer
Næringsforum
Høgskolen i Molde
Hallgeir Gammelsæter
Kristiansund kommune
Kjell Neergaard
Arne Ingebrigtsen
Administrativt oppnevnte medlemmer
HIKSU
Kathrine Gjestad
Fylkestinget
Kristin Sørheim (SP)
Steinar Reiten (KrF)
Nordmøre Regionråd –
Roger Osen
ORKidé
Skretting
Hilde Roald
Møreforskning Ålesund
Agnes C. Gundersen

Fylkesordfører
Fylkesrådmann
Daglig leder
Rektor/styreleder
Ordfører
Rådmann
Styreleder
Repr. i fylkesting/fylkesutv.
Repr. i fylkesting/fylkesutv.
Regionrådsleder
Produksjonsdirektør
Daglig leder

Styringsgruppen suppleres med en representant fra næringslivet, fortrinnsvis fra Indre
Nordmøre.
I tillegg innkalles en representant for Høgskulen på Vestlandet og en representant for
Fagskolen til et årlig utvidet styringsgruppemøte.

Sak 2017-02

Prosjektstatus

Det vises til statusnotat for mars som tidligere er sendt ut til styringsgruppen, og som
beskriver prosjektet i korte trekk. Utover dette er følgende aktiviteter satt i gang/under
planlegging:
Campus Kristiansund-konferansen – 28. juni 2017
Konferansen vil ha form som et endags oppstartseminar med inviterte deltakere.
Målsettingen er å kommunisere direkte med viktige interessenter fra forskningsmiljø,
næringsliv, offentlig sektor og politiske miljø, knytte kontakter og få innspill til
prosjektarbeidet. Konferansen vil også bli brukt som en anledning til å informere
offentligheten om prosjektet.
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Campus Kristiansund-konferansen fyller tomrommet etter Tahiti-konferansen, som ikke
arrangeres i 2017. Tahitifestivalen starter samme kveld, og påfølgende dag (29.06.)
markerer Kristiansund sitt 275-årsjubileum.
Informasjon og dialog
Prosjektleder har orientert om prosjektet i Kristiansund Bystyre 28. mars, i
Fylkesutvalget 3. april og det er etter ønske gitt orientering til to politiske parti, sammen
med Høgskolesenteret. I samarbeid med Nordmøre Regionråd – ORKidé og regional- og
næringsavdelingen i fylkeskommunen er det tatt kontakt med Mørebenken om et
orienteringsmøte i Oslo – dato avklares snarlig.
En foreløpig nettside for prosjektet. www.campusksu.no, er etablert via
fylkeskommunens nettsted. Et fullverdig nettsted på samme adresse følger senere i år.
Malverk og logo for prosjektet er i ferd med å bli utarbeidet.
Prosjektplan
Forslag til prosjektplan og organisering er under arbeid, og legges fram på
styringsgruppens junimøte. Prosjektleder vil i dette første møtet invitere styringsgruppen
til å komme med innspill på sentrale problemstillinger som framdrift og ambisjonsnivå for
prosjektet.
Prosjektleder har hatt møter med hver av deltakerorganisasjonene i prosjektet; disse er
utfordret til å komme med innspill på organisering, aktiviteter og ansvarsfordeling.
Kunnskapspark - utviklingsmiljø
Et av de tiltakene som er kommet lengst, er at Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
planlegger å etablere et nærings- og innovasjonshus i Kristiansund sentrum, sammen
med Knudtzon Bølgen Innovasjon. Tanken er å samle ulike utviklingsmiljøer,
målbedrifter, gründere og andre aktører på ett sted. På lengre sikt vil man kunne flytte
hele eller deler av dette miljøet inn i en permanent kunnskapspark i Campus
Kristiansund. Med forbehold om positiv styrebehandling og finansiering av prosjektet kan
tiltaket være på plass i 2018.
Campus Kristiansund-prosjektet har i tillegg startet en kartlegging av innovasjonssystemene på Nordmøre, med formål om å bygge opp tettere nettverk mellom næringsliv
og forskning. Man ser også på Nordmøre sine koblinger til miljøer andre steder.
De eieroppnevnte representantene for deltakerne i prosjektet inviteres i møtet til å gi en
kort status for egne aktiviteter som berører Campus Kristiansund.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen tar statusrapporten for prosjektet til orientering.
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Møteplan for 2017

Styringsgruppemøtene holdes i Kristiansund. Det foreslås fire møter i styringsgruppen i
2017, på følgende datoer:

Første møte
Andre møte
Tredje møte
Fjerde møte

Forslag
26.04.2017
27.06.2017
4. oktober
29. november

Alternative datoer

27. september, 5. oktober
22. eller 23. november

Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund har følgende møteplan for 2017:
26. april, 27. Juni, 4. oktober og 29. november. Møtene holdes i Kristiansund.

Roland Mauseth
prosjektleder

