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Prosjektstatus

Politisk dialog
En delegasjon fra eierne i Campusprosjektet samt prosjektleder reiste til Stortinget 3.
mai for å møte Mørebenken. Med fra Møre og Romsdal var fylkesordfører Jon Aasen,
daglig leder i KNN Finn Backer, ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard, samt ORKidé –
Nordmøre Regionråd med leder Roger Osen, daglig leder Ellen Engdahl og Halsa-ordfører
Ola Rognskog. Formålet var å presentere Campusprosjektet og orientere om behovet for
nasjonal støtte.
Det er i tillegg holdt orienteringer for flere partier lokalt etter ønske fra disse, sammen
med administrasjonen ved Høgskolesenteret.
Utdanning
Høgskolen i Molde ble i revidert nasjonalbudsjett (RNB) tildelt 30 studieplasser (1,7 mill.
kr i 2017) til bachelor i marin logistikk og økonomi, og høgskolen opplever god søknad til
den nye graden samt til årsstudium i velferdsteknologi. Begge er strategisk viktige tilbud
for campusutvikling. I tillegg er det lovet ytterligere 1,7 mill. kr. til studieplasser i avtalen
mellom regjeringen og støttepartiene om RNB. Vi avventer tildelingsbrevet for nærmere
detaljer om denne summen.
Behovet for studieplassfinansiering av bachelor i havteknologi (Høgskulen på Vestlandet)
er formidlet gjennom aktuelle kanaler.
I Stortingets spørretime 7. mai svarte statsråden (Bent Høie for Torbjørn Røe Isaksen) at
regjeringen vil vurdere å styrke Høgskolen i Molde med flere studieplasser, og at det ut
fra et regionalpolitisk perspektiv er fornuftig å øremerke nye studieplasser til
Kristiansund.
Vekstmiljø på campus
Det er opprettet et samarbeid mellom KNN, Vindel, prosjektledelsen og regional- og
næringsavdelingen i fylkeskommunen om hvordan man jobber videre med å etablere et
nærings- og innovasjonshus som forløper til Campus. CKSU-prosjektet vil blant annet
støtte opp under dette arbeidet med ekstern kompetanse fra tilsvarende prosjekt.
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Prosjektutvikling
Prosjektplan for Campus Kristiansund legges fram i egen sak. I mai og juni er det
arbeidet spesielt med å videreutvikle konseptet fra det utgangspunktet som ligger i
Høgskolesenterets strategi.
Samarbeid og nettverk
Det er holdt møter med blant annet Kunnskapsparken Protomore/Ikuben, NFR Møre og
Romsdal, Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling og andre utviklingsaktører
for å drøfte prosjektet og utvikle nettverk.
Campus-konferansen
Vel 90 deltagere fra politiske miljø, næringsliv og forskning er påmeldt konferansen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar, og vil holde innlegg.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Campus Kristiansund tar status fra prosjektet til etterretning.
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Prosjektplan for Campus Kristiansund

Prosjektplanen i versjon 1.0. beskriver utfordringsbilde, målsettinger, organisering,
metodikk for arbeidet og overordnet prosjektframdrift. Økonomi og detaljframdrift for de
ulike fasene vil påvirkes av statlige signaler og veivalg knyttet til bygg og faglig
innretning, og er derfor bare skissert i denne versjonen. Det tas sikte på å legge fram en
revidert prosjektplan ved årsskiftet 2017/2018 som oppdaterer målformuleringer,
framdrift og kostnadsbilde, og som tar opp i seg styringsgruppen innspill i dette møtet og
høstens møter.
Strategiske veivalg
Styringsgruppen inviteres til å ta noen strategiske veivalg i godkjenning av
prosjektplanen:
1.Utfordringsbildet viser behovet for å få fart i forskningsmobilisering og samarbeid
mellom utdanning, forskning og næringsliv, med støtte fra virkemiddelapparatet.
Samtidig er det et klart ønske i befolkningen om gode utdanningsløsninger for
eksempelvis undervisning, økonomisk-administrative fag mv. Prosjektplanen konkluderer
likevel med at man i første omgang må satse på å få på plass løsningene rettet mot
innovativt næringsliv. Det kan skape det apparatet og den statlige forankringen som etter
hvert også kan sikre bredere tilbud i offentlig og privat sektor, noe som har manglet ved
tidligere forsøk. Løsninger for denne type tilbud skal utredes som del av prosjektets
første fase.
2. Å etablere Campus Kristiansund i et nytt/tilpasset bygg i sentrum av Kristiansund kan
ta inntil fem år (realisering i 2022). Det er ønskelig å etablere campusfunksjonene
tidligere enn dette, og prosjektplanen åpner derfor for å utrede en midlertidig løsning for
CKSU fra 2020. Dette kan være utfordrende å få til, men prosjektledelsen mener det er
nødvendig å holde oppe momentet i arbeidet ved en samlokalisering snarest mulig.
Derigjennom starter man også den organisasjonsutviklingen som skal føre til at man
lykkes i ferdig bygg.
3. Prosjektet er krevende å gjennomføre fordi mye av arbeidet vil finne sted i
eierorganisasjonene. Det øker vesentlig behovet for samkjøring, koordinering og
forankring. Prosjektplanen foreslår derfor relativt omfattende fellesprosesser og at det
utarbeides en felles faglig strategi høsten 2017. Denne er ikke til fortrengsel for
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virksomhetenes egne strategier for utvikling på campus, men prosjektledelsen mener at
det er helt nødvendig å ha en slik faglig paraply for å skape utvikling i samme retning.
Faglig strategi må også invitere inn andre regionale aktører enn dem som har en direkte
rolle på campus.
4. Høgskolesenterets strategiprosess munnet ut i forslag til tre faglige satsingsområder.
Det gjenstår et stort arbeid for å operasjonalisere disse, samtidig som andre fagområder,
eksempelvis fag knyttet til prosessindustrien, også vil bli strategisk viktige for utvikling
på Nordmøre. I arbeidet med faglig strategi er det derfor foreslått at man ikke låser seg
til de tre satsingsområdene som har vært presentert så langt, men er åpen for hvordan
de kan videreutvikles og kompletteres.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Campus Kristiansund godkjenner Prosjektplan versjon 1.0 som
grunnlag for det videre prosjektarbeidet.
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.

Roland Mauseth
prosjektleder

