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Godkjenning av innkalling og saksliste
Campus Kristiansund – statusrapport desember
Kommunikasjonsstrategi for Campus Kristiansund

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.

Protokoll fra forrige møte er vedlagt sakspapirene.

Sak 2017-18

Campus Kristiansund – statusrapport desember

Faglig profil CKSU

Som del av arbeidet med faglig profil for Campusprosjektet bestiller prosjektet en ekstern
utredning. Den skal vurdere det faglige mulighetsrommet basert på nasjonal
utvikling/ledige nasjonale nisjer innen utdanning, forskning og innovasjon, opp mot
potensialet vi har gjennom regionale/lokale kompetanse og fortrinn. Utredningen vil
komplettere det øvrige kunnskapsgrunnlaget, som ferdigstilles til styringsgruppens
marsmøte. NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning – vil
gjøre dette arbeidet for oss, men har ikke kapasitet til å levere før medio mai, og den blir
derfor lagt fram på styringsgruppens møte 28. mai. Utredningen er finansiert av midler
fra Høgskolesenteret.
Utvikling av vekstmiljøet i Campus Kristiansund
Forstudie vekstmiljø: KNN og Vindel gjennomfører i januar og desember
fokusgruppeintervjuer med næringslivsaktører i regionen og har i tillegg hatt ute en
spørreundersøkelse. Arbeidet avsluttes med et oppsummeringsmøte med alle
fokusgruppedeltakerne i månedsskiftet januar/februar.
KNN og Kristiansund kommune sammen med prosjektleder planlegger et frokostmøte
med næringslivet medio februar med Campus Kristiansund som tema
Prosjektleder har i tillegg startet dialogen med enkeltaktører i næringslivet om framtidig
engasjement i CKSU. Innspillene fra fokusgruppene i forstudien blir brukt i dette arbeidet.
Forskningsmobilisering
Styret for Høgskolesenteret har støttet Campusprosjektet med kr 300 000 til forskningsog næringslivsmobilisering, og vi har engasjert en prosjektkoordinator i 40 % stilling fra
1. januar og fram til sommeren for å bistå med dette arbeidet.
Regional- og næringsavdelingen har innvilget 1 million kroner i støtte til et
forskningsprosjekt i samarbeid mellom Helseinnovasjonssenteret, fylkeskommunen og
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Campus Kristiansund. Prosjektet er knyttet til Regionalt Responssenter Orkidè (RRO) og
utrulling og implementering av velferdsteknologi, og vil være et viktig grunnlag for videre
FoUI-aktivitet og kompetansebygging i regionen. Andre aktiviteter fra samme workshop
er i prosess.
Bygg og lokalisering
Tomtespørsmålet var oppe som orienteringssak på sist styringsgruppemøte, i forbindelse
med at Campusprosjektet har sendt kommunen våre vurderinger av behov for areal,
fremdrift og fleksibilitet på den tomten som velges. Bystyret i Kristiansund behandler
lokalisering av Campus Kristiansund i formannskapet 23. januar og i bystyret 30. januar.
Valg av tomt er et av flere forhold som kan potensielt påvirke Campusprosjektets
framdrift vesentlig., og oppdatert prosjektplan legges derfor fram for styringsgruppen i
marsmøtet.
Andre tiltak
Studenthus: Høgskolesenteret har bevilget 600 000 kr, og rett oppunder jul fikk
Kristiansund kommune innvilget kr 300 000 i søknad fra det fylkeskommunale prosjektet
«Byen som regional motor» til tiltaket. Resten av de anslåtte kostnadene på 1,6 mill. kr
til utstyr og oppussing forsøkes finansiert ved en kronerulling fra næringslivet.
Kommunen stiller til rådighet 110 m2 i første etasje av Langveien 19 for studenthus, gitt
finansiering.

Prosjektdrift
Styringsgruppe
Næringslivet på Indre Nordmøre ble før jul utfordret til å finne en aktuell kandidat til
styringsgruppen. Det blir orientert om dette i møtet.
Økonomi
Fylkestinget vedtok før jul fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan 2018-2021, der
budsjettet for Campusprosjektet er økt fra 1 til 2 mill. kroner for årene 2018 og 2019.
I tillegg har prosjektet fått til sammen 1,3 mill. kr i støtte fra Høgskolesenteret til
konkrete tiltak, som nevnt ellers i orienteringen.
Kapasitet
Prosjektet er forsterket med en prosjektkoordinator i 40 % våren 2018, som nevnt under
forskningsmobilisering.
Kommunikasjon og forankring
Sak om kommunikasjonsstrategi legges fram i dette møtet. I desember etablerte
prosjektet en egen Facebookside - www.facebook.com/campusksu
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Campus Kristiansund tar statusrapporten til orientering.
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Sak 2017-19 – Kommunikasjonsstrategi for Campus Kristiansund
Prosjektplanen for Campus Kristiansund sier at det skal utarbeides en egen
kommunikasjonsstrategi for prosjektet.
Relasjonsbygging, politisk dialog, formidlingsarbeid, etablering av møtearenaer og andre
former for kommunikasjon utgjør en ganske stor del av prosjektaktiviteten, og er løpende
et tema i styringsgruppen. I tillegg var kommunikasjon oppe til diskusjon som eget tema
i styringsgruppens møte 4. oktober.
I det hektiske første halvåret siden prosjektet formelt startet har det ikke vært mulig å
gjennomføre en omfattende prosess for å lage en slik strategi. I tillegg til diskusjon i
styringsgruppen har arbeidet med kommunikasjonsstrategi vært oppe i prosjektgruppen i
to møter. Prosjektleder har gjennomført en enkel interessentanalyse basert på en rekke
samtaler og møter med aktører i og utenfor prosjektet, samt benyttet grunnlag fra
strategiprosessen Høgskolesenteret gjennomførte i 2016 og innhentet bistand fra
kommunikasjonsavdelingen i fylkeskommunen. Dette er grunnlaget for
kommunikasjonsstrategi versjon 1.0 slik den nå legges fram for styringsgruppen.
Prosjektleder råder til at denne evalueres og oppdateres ved årsskiftet.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Campus Kristiansund vedtar kommunikasjonsstrategien for
prosjektet, og ber om at denne revideres ved årsskiftet 2018/2019.
Vedlegg: CKSU Kommunikasjonsstrategi 2018 – framlegg til styringsgruppen

