Prosjekt Campus Kristiansund
Styringsgruppemøte - Thon Hotel Kristiansund, 27. juni 2017
Protokoll




Sak 2017/01
Sak 2017/02
Sak 2017/03

Konstituering av styringsgruppen
Prosjektstatus
Møteplan for styringsgruppen

Følgende faste medlemmer møtte:
Ottar Brage Guttelvik, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kjell Neergaard, Kristiansund kommune
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune
Finn Backer, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde
Kathrine Gjestad, HIKSU
Steinar Reiten, fylkestinget
Agnes Gundersen, Møreforskning Ålesund
Hilde Roald, Skretting
Steinar Kristoffersen er påtroppende rektor ved Høgskolen i Molde og nytt fast medlem
etter Hallgeir Gammelsæther.
Forfall:
Kristin Sørheim, fylkestinget
Jon Aasen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Roger Osen, Nordmøre regionråd – ORKidé
Fra administrasjonen møtte:
Roland Mauseth, Møre og Romsdal fylkeskommune/prosjektleder Campus Kristiansund
Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Oddny Wiggen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Møtet ble satt kl. 13:00 av nestleder Arne Ingebrigtsen, som ledet møtet.

Sak 2017-04

Godkjenning av innkallingen og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

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

Side 2

Sak 2017-06

Prosjektstatus per ultimo juni 2017

Prosjektleder Roland Mauseth orienterte om status for prosjektet. Det vises til utsendt
saksframlegg.
Styringsgruppen gjorde følgende enstemmige vedtak:
Styringsgruppen tar statusrapporten for prosjektet til orientering.

Sak 2017-07

Prosjektplan for Campus Kristiansund

Prosjektleder Roland Mauseth gikk gjennom utkastet til prosjektplan, og påpekte spesielt
at den innebærer tre strategiske valg:
-

En spissing mot behovene til det innovative næringslivet i første fase, fremfor å
satse bredt på alle tilbud som ønskes. Dette for å bygge et solid fundament for et
bredt utdanningstilbud i en senere fase
Forslag om å etablere Campus Kristiansund midlertidig i sentrum fra 2020, i
påvente av et ferdig campusbygg, for å holde oppe tempoet i prosjektet. Hvordan
dette praktisk kan løses skal utredes tidlig i prosjektet.
Det prioriteres ressurser til å utvikle en felles faglig strategi – en faglig paraply for
Campus - selv om det er separate organisasjoner som går inn i Campus-satsingen

Prosjektplanen ble lagt fram i versjon 1.0, hvor framdriftsplanen er vist overordnet for
hele prosjektperioden. Det tas sikte på å legge fram en revidert prosjektplan ved
årsskiftet 2017/2018 som oppdaterer målformuleringer, framdrift og kostnadsbilde.
Styringsgruppen gjorde følgende enstemmige vedtak:
Styringsgruppen for Campus Kristiansund godkjenner Prosjektplan versjon 1.0 som
grunnlag for det videre prosjektarbeidet, med de merknader som fremkom i møtet.
Styringsgruppen ber videre om at det legges fram en revidert prosjektplan med nærmere
beskrivelse av målsettinger, økonomi og framdrift i styringsgruppens første møte i 2018.

Eventuelt
Det kom forslag om å sende ut Outlook-innkalling til styringsgruppens møter høsten 2017
(tidligere fastsatt til 4. oktober og 29. november). Prosjektledelsen følger opp dette.
Møtet hevet kl. 15:30.
Roland Mauseth
referent

