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Vårt felles ansvar
I fjor ble Kristiansund og Nordmøre tildelt hele 120 nye studieplasser på
høyskolenivå. Både høgskole og fagskole har laget nye og spennende studietilbud –
her i Kristiansund. Nå er det vår felles oppgave å bidra til at byen fylles med
studenter som kan gi regionen viktig kompetanse.
Det som skjedde i fjor er ganske unikt: Høgskolen i Molde fikk 60 nye studieplasser i
Revidert nasjonalbudsjett 2017 – øremerket Kristiansund. Deretter kom det 30 ekstra
plasser i Regjeringens budsjettforslag for 2018. Og i det endelige budsjettet kom det
ytterligere 30 plasser til Kristiansund – til Høgskulen på Vestlandet og det nye
ingeniørstudiet i Havteknologi.
Stortinget har altså prioritert Kristiansund og Nordmøre, etter langsiktig jobbing fra
Høgskolesenteret, Mørebenken, Campusprosjektet, lokale og regionale politikere og
næringsliv – med flere. Det er ikke hverdagskost med så mange nye plasser til ett
studiested – og at plasser øremerkes til konkrete tilbud. Dette viser at felles innsats
nytter!
Målet i sikte
Hva betyr 120 studieplasser? Det betyr minst 360 nye studenter når alle tre
årskullene på en bachelor er i gang. Og det betyr langsiktig finansiering – noe som
har vært en særlig utfordring i Kristiansund. Utdanningsinstitusjonene tør ikke satse,
og studentene tør ikke søke, når de ikke vet om det er penger til å opprettholde
tilbudet over tid. Nå er dette på plass.
For å sette det i perspektiv: I 2016 var det til sammen ca. 350 studenter ved
Høgskolesenteret og Fagskolen i Kristiansund. Med 360 nye høyskolestudenter når
vi målet om å doble antall studenter i Kristiansund i løpet av 2020 – hvis vi får fylt
plassene.
Nye tilbud i Kristiansund
For plasser alene er ikke nok. Det må lages studier som frister ungdom til å komme
hit. Høsten 2017 startet Høgskolen i Molde en ny bachelorgrad i marin logistikk og
økonomi i Kristiansund. Den ble etablert på rekordtid med sterk innsats fra
Høgskolesenteret, og ble raskt populær. Høsten 2018 starter høgskolen en ny
bachelorgrad i vernepleie (treårig over fire år) i Kristiansund. Og Høgskulen på
Vestlandet tilbyr en ny ingeniørutdanning ved Høgskolesenteret: Bachelor i
Havteknologi vil gi fordypning både mot marin næring og offshore.

Fagskolen satser også: I fjor fikk kjemi/prosesslinjen en fordypning i biomarine
prosesser, og snart følger energigasser. Samtidig investeres det tungt i nytt
undervisningsutstyr for å møte morgendagens undervisningsbehov. Fra 2019
planlegges fagskoletilbud i havteknologi og fra 2020 digital kompetanse.
Fagskoleutdanning er etterspurt av mange bedrifter, og fagskolen har fått et statusløft
gjennom fagskolemeldingen. Fagskolestudenter skal i framtiden få studiepoeng,
være en del av en samskipnad og samme opptaksordning som høgskole. Det skal bli
lettere å bygge videre fra fullført fagskole til en bachelorgrad.
Søknadsfrist 15. april – lykkes vi?
De nye tilbudene henger sammen og styrker hverandre, men de er avhengige av at
ungdom søker på dem. Campus Kristiansund skal stå ferdig i 2022. Skal
campusprosjektet lykkes, må høgskolene lykkes i år og de neste årene med de
tilbudene de gir ved Høgskolesenteret. Tilsvarende trenger fagskolen flere studenter
fram til den skal inn på campus. Derfor er ukene fram mot 15. april viktig både for
tilbudene som ble etablert i fjor, og for høstens nye utdanninger. Kommer søkerne?
Utdanning lønner seg
Det kan du og jeg være med på å påvirke. Nå har politikerne gjort jobben sin, og
utdanningsinstitusjonene har laget nye og relevante utdanninger. Nå er det vår
oppgave som gjenstår. Vi må rett og slett lage en kultur for utdanning på Nordmøre.
Hvordan?
Næringslivet kan bidra gjennom å vise tydelig at det lønner seg å ta utdanning –
både for å få jobb, og for å få en bedre betalt jobb. Flere bedrifter gjør allerede en
kjempejobb for å støtte under utdanningstilbudene i Kristiansund. Men det er mange
flere som kan være med og målbære budskapet. Næringslivet gjør også selve
utdanningene mer spennende, for eksempel ved å bidra med forelesere eller koble til
seg studenter som skriver bacheloroppgave. Det er viktig å formidle til studentene,
som etterspør mer av den typen kontakt. Og vi må ikke glemme offentlig sektor, som
er i en rivende omstilling blant annet innenfor helse og IT, og har behov for ny
kompetanse.
Du kan også bidra
Disse mulighetene og behovene må vi snakke høyere og tydeligere om. I aviser, i
sosiale media og i omgangskretsen vår. Mange som leser dette, er rådgivere og
støttespillere for ungdom som akkurat nå lurer på hvilke utdanninger de skal krysse
av for i Samordna opptak innen 15. april. La oss sørge for at de er godt kjent med
mulighetene som byr seg ved å ta en utdanning i Kristiansund. Og la oss sørge for at
de ser verdien av å ta utdanning.
På Facebook ligger det nå kampanjer som peker potensielle studenter mot tilbudene
fra Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet og Fagskolen i Kristiansund. Gå inn
via Høgskolesenteret, Høgskolen i Molde, Campus Kristiansund eller Fagskolen sine
sider – og spre budskapet videre. Og bruk nettverkene dine. Å gjøre Kristiansund til
en studentby, og å sikre framtidig tilgang til kompetanse på Nordmøre, er et felles
samfunnsansvar.

