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Godkjenning av innkalling og saksliste
Campus Kristiansund – statusrapport juli til sept. 2017
Uttalelse vedrørende statsbudsjettet 2018
Fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler
Seminar for styringsgruppen

Campus Kristiansund – statusrapport juli til
september 2017

Statusrapport for prosjektet er inndelt i planlagte aktiviteter i prosjektplanen,
prosjektdrift, og aktiviteter utenfor prosjektet som berører CKSU.
Aktiviteter i prosjektet
Prioriterte aktiviteter i prosjektplanen er utvikling av faglig strategi, arbeid med
vekstmiljøet i campus, utvikling av faglige møteplasser og økt forskningsmobilisering.
Faglig strategi
Trinn 1 i dette arbeidet er å sammenstille et omfattende kunnskapsgrunnlag basert på
lokale og nasjonale trender, studentpreferanser, kartlegging av lokale ressurser og
kompetanse, og skriftlige vurderinger fra regionale aktører. Dette arbeidet startet rett
over sommeren, og kunnskapsgrunnlaget blir lagt fram på styringsgruppens møte 29.
november. I trinn 2 følges dette opp med møter på tvers av sektor og bransjer for å
snevre ned mulighetsrommet til en realistisk strategi for campus. Dette skjer vinteren
2017/18. Utkast til endelig strategi forventes lagt fram på SG-møte vinteren 2018.
I møte nå 4. oktober får styringsgruppen to forberedte innlegg om aktuelle
satsingsområder og blir så invitert til å gi sine innspill til arbeidet.
Forskningsmobilisering
Som del av arbeidet med faglig strategi gjennomfører prosjektet en møteserie med
aktører innen næringsliv, forskning og virkemiddelapparatet. Formålet er å finne fram til
gode forskningsprosjekter som kan knyttes til CKSU, og som prosjektet kan støtte.
Prosjektledelsen har blant annet benyttet den rammeavtalen Møre og Romsdal
Fylkeskommune har med Møreforskning, til rådgivning i oppstart av dette arbeidet.
I skrivende stund er det flere forskningssøknader som er under arbeid som følge av
møteserien. Det er også aktuelt å inngå samarbeidsavtaler med Helseinnovasjonssenteret
og andre aktører, og dette kommer som egen sak til dette møtet.
Vekstmiljø
KNN og Vindel samarbeider med CKSU-prosjektet og regional- og næringsavdelingen i
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fylkeskommunen om vekstmiljøsatsingen. Her har det vært en løpende dialog og flere
møter i høst for å rigge dette delprosjektet. En forstudie til vekstmiljø planlegges
gjennomført frem mot vinteren 2018. Parallelt arbeider KNN og Vindel med tidligere
nevnte planer for et nærings- og innovasjonhus, der man kan teste ut
vekstmiljøtankegangen i praksis, fram mot campusetablering.
Bygg og lokalisering
Kristiansund kommune har ansvaret for arbeidet med tomt. Kommunen skal utarbeide en
plan for utbygging av området Rutebilstasjonen – Nordmørskaia – Devoldholmen i
Kristiansund sentrum. Gjennom fylkeskommunens bysatsing (BRM) er tre arkitektteam
invitert til et parallelloppdrag for å utarbeide skisser til overordnet konsept for området.
Det blir også gjort en vurdering av andre mulige tomter for campus i Kristiansund
sentrum.
Prosjektet har videre startet arbeidet med finansieringsmodeller for campus, og hvordan
investorer i næringslivet kan involveres.
Øvrige prosjekttiltak: Studenthus i Kristiansund sentrum
Ifølge prosjektplanen kan et nytt campusbygg stå ferdig i 2022. Prosjektet skal utrede
hvordan deler av campusaktiviteten kan etableres i Kristiansund sentrum før den tid.
Etablering av vekstmiljøet er det første og viktigste som skjer. Parallelt med dette har
prosjektleder tatt initiativ til å utrede etablering av et studenthus, og er nå i dialog med
kommune og næringsliv om hvordan det kan løses. Fasilitetene ved Høgskolesenteret på
Løkkemyra er ikke de beste for å skape et pulserende studentmiljø utenom
undervisningstiden. Et studenthus i sentrum kan både gi bedre studentfasiliteter og et
tydelig signal om at man mener alvor med campusplanene, samtidig som det vil bidra
positivt til sentrumsutviklingen. Det blir gitt en kort oppdatering på planene i møtet.
Prosjektdrift
Endringer i styringsgruppen
Steinar Reiten har søkt om fritak fra styringsgruppen fordi han er blitt
Stortingsrepresentant. Styringsgruppen må derfor suppleres. Fra før mangler det en
ekstra representant fra næringslivet.
Campuskonferansen
Campuskonferansen ble avholdt dagen etter forrige styringsgruppemøte og samlet over
100 deltakere fra politikk, forskning, næringsliv og utdanning. Kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen holdt innledningsforedraget og uttalte at «Campus Kristiansund er
et lurt og klokt valg som jeg støtter».
Prosjektorganisasjon
Prosjektledelsen er etablert i lokaler i Kristiansund Rådhus. Prosjektgruppen hadde sitt
første møte 13. september og har lagt en møteplan ut 2017. I henhold til prosjektplanen
skal gruppen koordinere aktiviteter i prosjektet og mellom de deltakende aktørene.
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Prosjektgruppen består høsten 2017 av:
 Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund
 Oddny Wiggen, rådgiver plan og analyse, Møre og Romsdal FK
 Gerd Marit Langøy, direktør, Høgskolen i Molde
 Jøran Gården, daglig leder, Høgskolesenteret i Kristiansund
 Ragna Brenne Bjerkeset, ass. regional- og næringssjef, Møre og Romsdal FK
 Rune Solenes Opstad, ass. utdanningssjef Møre og Romsdal FK
 Jofrid Klæboe, Fagskolen i Kristiansund
 Monika Eeg, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
 Siri Aarland, Vindel AS
 Odd-Arild Bugge, byplanlegger, Kristiansund kommune
 Roald Røsand, eiendomssjef, Kristiansund kommune
Kommunikasjonsstrategi og handlingsplan
Utkast til interessentanalyse og oversikt over planlagte og gjennomførte
kommunikasjonstiltak blir presentert for styringsgruppen i møtet. I det halvåret som er
gått har innsatsen vært konsentrert om den politiske dialogen (se nedenfor). Det er også
startet opp arbeid med en risikoanalyse for den innledende fasen av prosjektarbeidet.
Aktiviteter utenfor prosjektet
Statlig støtte
Totalt ble det i revidert nasjonalbudsjett 2017 gitt 60 studieplasser til Høgskolen i Molde,
øremerket Kristiansund. 30 av disse er benyttet til bachelor i marin logistikk og økonomi.
Regjeringen har signalisert at det kan være aktuelt med ytterligere studieplasser.
Tilbudet innen undervannsteknologi fra Høgskulen i Bergen står fortsatt uten
studieplassfinansiering.
Fagskolen i Kristiansund har etter søknad fått innvilget 4 mill. kroner fra
Kunnskapsdepartementet til topp moderne utstyr. Dette ble offentliggjort på
Campuskonferansen 28. juni.
Politisk dialog
Flere aktører har nå kontakt med de politiske miljøene på Stortinget for å bidra til at
prosjektet tilgodeses med midler i statsbudsjettet for 2018. Prosjektledelsen gir
informasjon til alle politiske partier, lokalt og sentralt, som etterspør dette, og har holdt
en rekke presentasjoner for partiene i forbindelse med valgkampen, ofte i samarbeid med
Høgskolesenteret. I den forbindelse legges det i dette møtet fram en sak for
styringsgruppen med forslag til uttalelse om støtte til campusprosjektet.
Sammen med ORKidé – Nordmøre Regionråd og Helseinnovasjonssenteret har prosjektet
nå i månedsskiftet startet en møteserie der vi besøker alle kommunestyrene på
Nordmøre i løpet av det kommende halvåret. Prosjektledelsen gir også orientering til
lokale partilag og andre organisasjoner som ber om det.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund tar statusrapporten for juli til
september til orientering.
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Uttalelse vedrørende statsbudsjettet 2018

Campus Kristiansund har opplevd tverrpolitisk støtte i perioden fra prosjektet ble etablert
og fram til Stortingsvalget i september. Innsats fra en rekke aktører har ført til at
Høgskolen i Molde fikk tildelt 60 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett, øremerket
Kristiansund. Men fortsatt står viktige tiltak uten finansiering. Det gjelder blant annet
ingeniørstudiet fra Høgskulen på Vestlandet, og prosjektmidler til forskningsmobilisering
og utvikling av vekstmiljøet på campus.
Det er behov for å sikre at de lovnader og den støtte som kom fra omtrent samtlige
partier i valgkampen, i størst mulig grad omsettes i friske midler. De politiske miljøene
som nå arbeider med dette, har behov for presis informasjon om hva campusprosjektet
trenger. Prosjektledelsen foreslår derfor at det i møtet ferdigstilles og underskrives en
uttalelse fra styringsgruppen – utkast følger nedenfor i forslag til vedtak. Uttalelsen er
tenkt sendt til Mørebenken, lokale partiorganer og til media.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Campus Kristiansund vedtar følgende uttalelse:

Statlige midler til Campus Kristiansund
Styringsgruppen for Campus Kristiansund ber de politiske partiene på Stortinget
følge opp den brede tverrpolitiske støtten til campusprosjektet og sikre at det
bevilges midler i Statsbudsjettet for 2018.
Prosjekt Campus Kristiansund (CKSU) har blitt etablert på rekordtid og har satt høyere
utdanning på Nordmøre på agendaen på en konstruktiv og framtidsrettet måte.
Styringsgruppen er glad for den tverrpolitiske støtten som prosjektet har fått så langt.
Ikke minst er det gledelig at sittende regjering i samarbeid med støttepartiene har fått på
plass 60 studieplasser til Høgskolen i Molde, øremerket Kristiansund, og har signalisert at
man vil vurdere ytterligere plasser.
For å lykkes med campusprosjektet er det avgjørende at de løfter og støtteerklæringer
som er gitt i valgkampen, følges opp. Det gjøres nå et viktig arbeid for å mobilisere til
prosjekter mellom forskningsmiljø og næringslivet, og for å utvikle det vekstmiljøet som
skal bli til kunnskapsparken i CKSU. Samtidig utvikler utdanningsinstitusjonene dagens
tilbud ved Høgskolesenteret og ved Fagskolen i Kristiansund. Nye tilbud er etablert i
2017, og flere planlegges. Dette danner basis for framtidens utdanningstilbud i CKSU.
Tempoet i utviklingen av CKSU er høyt, og innen 2020 skal det være 800 høg- og
fagskolestudenter i Kristiansund. I 2022 planlegger vi å samle campusaktiviteten i et
nytt, felles bygg i Kristiansund sentrum. Fylkeskommunen, Høgskolen i Molde,
Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum samarbeider om
prosjektet og bidrar med ressurser inn i arbeidet. Men for å nå målet er det helt
avgjørende at prosjektet også får statlig støtte for 2018.
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Konkrete behov inn mot Statsbudsjettet
Tiltak
Kommentar
30 studieplasser til
Tildeles Høgskulen på Vestlandet,
bachelorgrad i havteknologi
øremerket Kristiansund.
40 studieplasser til
Tildeles Høgskolen i Molde, øremerket
bachelorgrad i vernepleie
Kristiansund.
Utvikling av faglige
Tildeles Møre og Romsdal
satsingsområder i CKSU
fylkeskommune for viderefordeling
samarbeidspartnere.
Forskningsmobilisering –
Tildeles Møre og Romsdal
utvikling av relevante
fylkeskommune for viderefordeling
prosjekt
samarbeidspartnere.
Utvikling av vekstmiljø
Tildeles Møre og Romsdal
(kunnskapspark)
fylkeskommune for viderefordeling
samarbeidspartnere.
Prosjektmidler
Tildeles Møre og Romsdal
(utredningsarbeid og utvikling fylkeskommune for viderefordeling
av nettverksarenaer)
samarbeidspartnere.
Sum

Beløp 2018
2,0 mill. kr
1,5 mill. kr.
1,0 mill. kr
2,5 mill. kr

1,0 mill. kr
1,0 mill. kr
9,0 mill. kr

Styringsgruppen for CKSU ber samtidig fylkesrådmannen legge inn en økt ramme for
prosjektet i sitt budsjettforslag som matcher tildeling av eventuelle prosjektmidler over
statsbudsjettet. Styringsgruppen legger til grunn at prosjektmidler fra staten kan tildeles
andre samarbeidsparter i prosjektet.
En riktig utvikling for Nordmøre
Samfunnsutviklingen på Nordmøre har over tid lidd under fraværet av et bredt
utdannings- og forskningsmiljø. Campusprosjektet, med Høgskolen i Molde som en
sentral aktør, bringer to regioner som har mye å tjene på samarbeid, tettere sammen.
CKSU samarbeider med en rekke aktører på og rundt Nordmøre for å skape et sterkt
miljø for forskning, innovasjon og høyere utdanning. Det vil være en løsning for
kompetanseunderskuddet på Nordmøre, og det vil gi positive ringvirkninger for
næringsliv og bidra til å bygge et sterkere regionsenter med nye arbeidsplasser.
Prosjektet ser allerede effekter i form av flere konkrete søknader om forskningsprosjekt,
og ved at nye nettverk springer frem på tvers av sektorer.
Statlig støtte er avgjørende for å lykkes, og vi håper derfor at alle krefter på Stortinget
nå bidrar til å sikre prosjektet en plass i statsbudsjettet for 2018.
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Kristiansund, 04. oktober 2017
Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund

Jon Aasen (leder)
Fylkesordfører
i Møre og Romsdal

Arne Ingebrigtsen
(nestleder)
Rådmann
Kristiansund kommune

Kjell Neergaard
Ordfører
Kristiansund kommune

Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
i Møre og Romsdal

Finn Backer
Daglig leder
Kr.sund og Nordmøre
næringsforum

Steinar Kristoffersen
Rektor
Høgskolen i Molde

(sign.)

(sign.)

Kathrine Gjestad
Styreleder
Høgskolesenteret i
Kristiansund

Agnes Gundersen
Daglig leder
Møreforskning Ålesund

Hilde Roald
Produksjonsdirektør
Skretting AS

Roger Osen
Leder for ORKidé –
Nordmøre Regionråd

Kristin Sørheim
Fylkestingsrepr. (SP)
Fylkestinget i Møre og
Romsdal

Side 7

Sak 2017-10

Fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler

I arbeidet med forskningsmobilisering er det aktuelt for prosjektet å inngå samarbeidsavtaler med andre prosjekt og aktører innen forskning og næringsliv. Formålet er å
styrke begge parter gjennom å finne samarbeidsmuligheter, felles satsingsområder og
felles markedsføring og formidling. Lengst er vi kommet i dialogen med
helseinnovasjonssenteret, som utgjør en naturlig del av grunnlaget for «helse-beinet» i
den faglige strategien. Her bidrar campusprosjektet blant annet i tiltaket
«Kveldsuniversitetet» som helseinnovasjonssenteret har opprettet.
Prosjektleder ber for ordens skyld om fullmakt til å inngå slike avtaler på vegne av
prosjektet, innenfor de rammene som er vedtatt i prosjektplanen.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund gir prosjektleder fullmakt til å inngå
samarbeidsavtaler med aktuelle samarbeidspartnere, som ledd i å oppnå målene i
prosjektplanen.
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Seminar for styringsgruppen

Prosjekt Campus Kristiansund er et komplekst prosjekt. Medlemmene i styringsgruppen
har en sammensatt bakgrunn med ulike typer kompetanse. For å sikre et felles
kunnskapsgrunnlag i styringsgruppen foreslår prosjektledelsen et halvdags seminar i
tilknytning til første styringsgruppemøte i 2018. Aktuelle temaer kan meldes inn i dette
møtet og i novembermøtet.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund ønsker et styreseminar lagt i
tilknytning til første styringsgruppemøte i 2018.

