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saksliste

Godkjenning av møteprotokoll, innkalling og saksliste
Campus Kristiansund – statusrapport desember
Utvikling og bygging av Campus Kristiansund
Møteplan 1. halvår 2019

Godkjenning av møteprotokoll, innkalling og

Protokoll fra siste møte ble sendt ut på e-post samme dag som møtet ble gjennomført.
Det kom én tilbakemelding, og justert protokoll ble sendt ut 16. november. Det kom ikke
tilbakemelding på denne. Protokollen ligger vedlagt.

Sak 2019-02

Campus Kristiansund – statusrapport desember

Det er relativt kort tid siden forrige styringsgruppemøte, med juleperioden i mellom.
Statusrapporten er derfor holdt kort, med fokus på de områder hvor det har vært en
utvikling.
Forskningsmobilisering
Campusprosjektet har etablert en månedlig forskningskaffe, med god oppslutning, og
jobber med å etablere et PHD-forum i samarbeid med lokale stipendiater.
Erfaringene med forskningskaffen viser tydelig det vi tidligere har antatt, at det er stort
spenn i kompetanse på doktorgradsnivå på Nordmøre, og en god del fagpersoner som
sitter utenfor noe miljø, eller at miljøene ikke kjenner godt til hverandre. Prosjektet
jobber for å få fram en samlet oversikt over forskningskompetanse som grunnlag for
nettverkene i Campus Kristiansund.
Prosjektet har jobbet for å opprette to prosjektstillinger som fagutviklere, en for hav og
en for helse, som skal jobbe i grenseflaten mellom FoU-aktører i området for å bygge
miljø, nettverk og kjennskap på tvers. Dette er en funksjon som ikke har eksistert
tidligere, og det har vært utfordrende å skape forståelse for hva disse stillingene faktisk
skal gjøre, og hvordan de kan organiseres og finansieres. Prosjektleder vil invitere inn
relevante fagmiljøer for å diskutere modeller som kan fungere for henholdsvis hav og
helse.
Studier og studentrettede tiltak
Før jul gjennomførte Vindel/Ungt Entreprenørskap to innovasjonscamp-dager rettet mot
videregående skole, med mål om å markedsføre utdanningene i Kristiansund bedre for
potensielle søkere. Dette er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Høgskolesenteret,
Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen, og Campus Kristiansund, med deltagelse fra
næringslivet. Det vil også bli gjennomført en tilsvarende økt med vgs-elever i SørTrøndelag senere.

Bygg og lokalisering
Styringsgruppen ble i novembermøtet orientert om at det har tatt lenger tid enn
forventet å utarbeide en intensjonsavtale mellom utbyggerne av Campustomten og
fylkeskommunen. Fylkeskommunen har vært spesielt opptatt av at utbyggerne må ta et
tydelig ansvar for å få inn de riktige leietagerne fra næringslivet på campus. Det er
nødvendig for å kunne skape synergieffekter mellom utdanning, forskning og innovasjon.
I møtet diskuterte styringsgruppen derfor om den modellen de to utbyggerne foreslår,
møter dette behovet, eller om det er behov for å endre eller forsterke modellen.
I framtidig drift vil det sannsynligvis også være behov for en aktør som har som oppgave
å forsterke og utvikle samarbeidet mellom leietakerne på campus, og å markedsføre
Campus Kristiansund. Dette kan være andre enn utbygger.
Styringsgruppen ba om at begge disse spørsmålene ble fulgt opp til dagens møte.
Oppfølging
I etterkant har det vært møte mellom fylkeskommunen og kommunen, og en sondering
for å finne ut om lokale næringsaktører kan ta en rolle i DU, og blant annet jobbe for å få
inn de rette leietakerne på campus. Utbyggerne som står bak DU har stilt seg prinsipielt
positive til dette som en mulighet. Dette vil man komme tilbake til etter hvert.
DU og fylkeskommunen har samtidig jobbet videre med intensjonsavtalen. Partene er nå
enige om hvordan de vil jobbe sammen for å utvikle Campuskonseptet og hvilke
ressurser som legges inn i dette, og det ligger an til signering av avtalen om kort tid. Det
betyr også at utbyggerne har vært tydeligere på hvilken kompetanse og ressurser de vil
bringe inn i arbeidet med å få inn ønskede leietakere.
Før jul har det også vært dialog mellom Høgskolen i Molde, Høgskolesenteret og
Kunnskapsdepartementet om hvordan man i framtiden best benytter de årlige statlige
overføringene som i dag gis til Høgskolesenteret. Høgskolesenteret har signalisert at de
kan ta ansvar for en del felles oppgaver i det framtidige campuset.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Campus Kristiansund tar statusrapporten til orientering.

Sak 2019-03

Utvikling og bygging av Campus Kristiansund

Vi viser til statusrapporten som er lagt fram i dette møtet, og arbeidet med å utvikle
Campus Kristiansund ved Devoldholmen i Kristiansund sentrum.
Utbyggerne, heretter kalt Devoldholmen Utvikling (DU), og Møre og Romsdal
fylkeskommune er nå helt i sluttfasen med intensjonsavtalen om fylkeskommunens
leieforhold på Campus Kristiansund. DU vil dermed om kort tid starte prosessen med
regulering og opprette en prosjektgruppe for utvikling av campuset. Her deltar bygg- og
eigedomssjef i fylkeskommunen og prosjektleder for Campus Kristiansund.
Prosjektgruppen vil utvides etter hvert som DU inngår avtaler med andre store
leietagere.
Utbyggerne har lagt opp til en ambisiøs framdrift der konseptutvikling og regulering
foregår parallelt, og der Campus Kristiansund skal stå ferdig 3. kvartal 2022.
Framdriften er i tråd med det som opprinnelig ble skissert i prosjektplanen for Campus
Kristiansund, selv om fasene nå er mer overlappende. Når DU har etablert en

prosjektgruppe og det er laget en mer detaljert plan, er vi bedre i stand til å si om den
ønskede framdriften er realistisk.
Synergiene i Campusprosjektet er avhengig av at vi skaper felles møteplasser og
funksjoner som fungerer på tvers av leietakere og organisasjoner, og legger til rette for
samarbeid og kunnskapsdeling. I dette ligger det også et økonomisk potensiale, ved at
man tenker sambruk og ikke dobler funksjoner. Slik spares areal og driftskostnader, og
dermed leiekostnader for den enkelte leietager.
Framdriften for Campus Kristiansund vil derfor også avhenge av hvor tidlig andre
leietagere kommer på banen. Dersom man skal oppnå nevnte synergieffekter må de
mest sentrale aktørene delta i konseptutviklingen med sine dimensjonerende behov og
kravspesifikasjoner, og være med og jobbe fram hvordan funksjoner og areal henger
sammen som en helhet. I den foreløbige skissen fra utbyggerne er mye av
konseptutviklingen tenkt å foregå i løpet av 1. halvår 2019. Det må derfor jobbes videre
med hvordan dette kan løses praktisk/hvilken framdrift som er mulig.
Den foreslåtte organiseringen av arbeidet innebærer også at Campusprosjektet må delta
mer aktivt i selve konseptutviklingen på Devoldholmen, enn den opprinnelige
prosjektplanen for Campus Kristiansund la opp til. Etter prosjektleders oppfatning er
dette nødvendig, samtidig som ressursbruken må veies opp mot andre viktige aktiviteter
i Campusprosjektet.
Det er også behov for en generell revisjon av prosjektplanen for Campus Kristiansund,
når vi nå vet mer om reell framdrift på campusutviklingen. Planen ble laget ved
prosjektoppstart våren 2017 og er i praksis utdatert på flere punkt når det gjelder
framdrift og organisering.

Forslag til vedtak:

1. Styringgruppen for Campus Kristiansund ønsker en raskest mulig framdrift for
realiseringen av Campus Kristiansund, og ber om at prosjektet bidrar med
nødvendige ressurser inn i konseptutviklingen for å sikre dette.
2. Styringsgruppen ber om en oppdatert status på forventet framdrift for
konseptutvikling, regulering og bygging på sitt neste møte.
3. Styringsgruppen ber om at en oppdatert prosjektplan for Campus Kristiansund
legges fram i løpet av første halvår 2019.

4. Sak 2019-04

Møteplan 1. halvår 2019

2019 blir et viktig år for Campus Kristiansund-prosjektet, med fokus på utvikling og
dimensjonering av det fysiske campuset. Det tas sikte på to styringsgruppemøter dette
halvåret, ett før påske og ett i juni. I tillegg er det naturlig å følge opp den årlige
Campuskonferansen i siste halvdel av juni. Prosjektleder ber styringsgruppen om å ta
med avtalebøkene sine slik at datoer kan pekes ut i møtet.

