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Sak 2018-11
saksliste

Godkjenning av møteprotokoll, innkalling og saksliste
Campus Kristiansund – statusrapport mai
Tema for strategiseminar januar 2019

Godkjenning av møteprotokoll, innkalling og

Protokoll fra sist møte er vedlagt sakspapirene.

Sak 2018-12

Campus Kristiansund – statusrapport november

Prioriterte områder i høst har vært politisk oppfølging, dialog med næringslivet, framdrift
for byggeprosjektet og utvikling av tiltak som støtter oppunder fagprofilen for Campus
Kristiansund.
Faglige satsingsområder
Styringsgruppen fikk i forrige møte presentert utkast til rapport fra NIFU. Endelig rapport
er vedlagt her, og skiller seg ikke vesentlig fra tidligere presentert versjon.
Utvikling av vekstmiljøet i Campus Kristiansund
Vindel, KNN og andre aktører har gått sammen om en felles etablering i Fosnagt 13 (like
ved Campustomten) som en forberedelse til vekstmiljøet på Campus Kristiansund.
SpareBank1 Nordvest etablerer nå i høst et akseleratorprogram (Zurf) for raskere vekst i
små og mellomstore bedrifter, og legger dette programmet i det samme miljøet som KNN
og Vindel har etablert. Parallelt med dette etablerer NEAS en enkel innovasjonslab annet
sted i Kristiansund, og signaliserer at de vil legge ressurser til dette inn i det framtidige
campuset.
Det er aktuelt for Campusprosjektet å forsterke miljøet i Fosnagt. 13 med fagutviklere
(se neste punkt) og et kontorfellesskap for tilreisende forskere, for å begynne å bygge
den direkte koblingen mellom forsknings- og innovasjonsmiljøer som vi ønsker på
campus.
Det har vært holdt et eget dialogmøte med næringslivet for å vise hvordan Campus
Kristiansund og bedriftene kan ha gjensidig nytte av hverandre, og prosjektleder har hatt
møter med flere enkeltaktører som er aktuelle på campus. Ettersom utbyggerne ennå
ikke har tatt noen aktiv rolle overfor potensielle leietakere (se nedenfor) kan det være
aktuelt å forsterke prosjektet sin kapasitet og kompetanse på dette området.
Forskningsmobilisering
Campusprosjektet har fortsatt dialogen med ulike forskningsmiljø i regionen, og flere
aktører jobber med prosjekt som kan knyttes opp til Campus Kristiansund. Dette
nettverksarbeidet fortsetter.
På Campuskonferansen lanserte vi tanken om 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 bidra til å utvikle fagprofilen på campus. I høst har vi arbeidet for
å sikre finansiering til disse stillingene og få innspill på hvordan de bør organiseres og
innrettes. Håpet er å kunne lyse ut før jul.
Andre tiltak under arbeid:
-

PHD-forum for lokale personer i doktorgradsløp
Månedlig forskningskaffe
Kontorfellesskap for tilreisende forskere for å begynne å bygge miljø
Samarbeidspart i marin bioprosess-seminar 2019 (i regi av regional- og
næringsavdelingen i fylkeskommunen)

Det tverrfaglige forskningsseminaret som opprinnelig var planlagt i slutten av juni ble
utsatt av kapasitetshensyn, men blir fulgt opp igjen i 2019.
Prosjektet er i dialog med flere aktører om å etablere en simulatorenhet for helsefag i
Kristiansund. Den vil ha relevans både for studier og forskning, og det er interesse for
dette tiltaket både fra avd. for helsefag ved høgskolen, fylkeskommunen,
Høgskolesenteret, Helseinnovasjonssenteret og nytt DMS i Kristiansund.
Studier
Styret for Høgskolen i Molde har vedtatt å etablere en ny bachelorgrad i bærekraftig
logistikk og sirkulærøkonomi fra 2019, samt å tilby sykepleie som deltidsutdanning.
Høgskulen på Vestlandet planlegger å tilby bachelorgrad i havteknologi, som ikke fikk
oppstart i 2018 pga. for få søkere.
Ny bachelorgrad i ledelse i barnehage planlegges etablert i samarbeid mellom Dronning
Mauds Minne Høgskole, Høgskolen i Molde, Høgskolesenteret og Nettverk Nordmøre. Det
blir orientert nærmere i møtet om studier.
Totalt sett ser vi en betydelig vekst i antall studier som tilbys i Kristiansund, i perioden
2016- 2019. For nye utdanninger er det selvsagt forbehold om nok søkere for oppstart.
År
Bachelor

2016
2017
 Petroleums-  Petroleumslogistikk
logistikk
 Sykepleie
 Marin
logistikk og
økonomi
 Sykepleie

Årskurs
og
kortere
kurs

Velferdsteknologi
Trygg
legemiddelhåndtering

Velferdsteknologi
Trygg
legemiddelhåndtering

*Deltid over fire år
**Avhengig av finansiering i Statsbudsjettet

2018
 Petroleumslogistikk
 Marin logistikk
og økonomi
 Sykepleie
 Vernepleie*

Velferds-teknologi
Trygg legemiddelhåndtering

2019
 Petroleumslogistikk
 Marin
logistikk og
økonomi
 Bærekraftig
logistikk og
sirkulærøkonomi
 Sykepleie
 Vernepleie
 Barnehageledelse**
 Havteknologi
Velferdsteknologi
Trygg
legemiddelhåndtering

Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider med å forsterke fagskolens NOKUT-søknader
om nye tilbud i havromsteknologi og digital kompetanse og har iverksatt ulike
markedsføringstiltak. Det er fortsatt en utfordring med få søkere som tar plassen ved
flere linjer på fagskolen, selv om dette er attraktiv kompetanse for næringslivet.
Bedriftene Skretting og GC Rieber har inngått et samarbeid med fagskolen for å styrke
bioprosesslinjen som tilbys.
For å styrke rekrutteringen til studietilbud i Kristiansund har Campusprosjektet tatt
initiativ til et pilotprosjekt for innovasjonscamp. Dette er et samarbeid mellom
Høgskolesenteret, Møre og Romsdal fylkeskommune/fagskolen, Vindel og Ungt
Entreprenørskap. Målet er at et utvalg vgs-elever får stifte nærmere bekjentskap med
både bedrifter på Nordmøre og studietilbudene som finnes her.
Studenthus: På innspill fra Kristiansund kommune ble det tatt en runde på å vurdere
andre lokaliteter, blant annet den planlagte Kulturfabrikken nede i Vågen (nær
campustomten). Samlokalisering med Kulturfabrikken ville gitt en del nye muligheter,
men det lot seg ikke gjøre å forene tiltakene, og planleggingen av opprinnelig prosjekt i
Langveien 19 fortsetter.
Bygg og lokalisering
Styringsgruppen ble i maimøtet orientert om at videre prosess vil avhenge av hvor tidlig
utbyggerne er i stand til å tegne intensjonsavtaler med fylkeskommune og høgskole som
de største leietagerne. Dette handler delvis om juridiske avklaringer opp mot regelverk
for offentlige anskaffelser. Denne prosessen har tatt lenger tid enn forventet, slik at
intensjonsavtaler er foreløpig ikke undertegnet. Det blir orientert nærmere om dette i
møtet.
Det var i første omgang fylkeskommunen som forventet å kunne inngå en slik avtale
tidlig, mens Høgskolen uansett ville trenge noe mer tid på grunn av avklaringer med eier,
og fordi man også har avventet hvilke signaler statsbudsjettet ville bringe.
I planleggingen har vi lagt til grunn at reguleringsarbeidet starter i 2018, prosjektering
fra nærmere definert tidspunkt i 2019, og oppstart bygging i løpet av 2020. Det er en
ambisiøs tidsplan, men utbyggerne bekreftet i vår at de så den som gjennomførbar med
effektiv regulering.
Ettersom reguleringsarbeidet nå sannsynligvis ikke kan starte før omkring nyttår er det
sannsynlig at det blir en viss forsinkelse, men det er for tidlig å si hvor mye det vil
påvirke framdriften i prosjektet. Den mest umiddelbare effekten er at det dermed også
drøyer med utbyggernes aktive rolle overfor potensielle leietakere i næringslivet, slik at
det fortsatt er campusprosjektet som har denne dialogen.
Politisk dialog
Det har vært løpende dialog med de politiske miljøene på Stortinget, senest i møte
mellom ORKidé – Nordmøre regionråd og Mørebenken i midten av oktober, der
Campusprosjektet orienterte. Det viktigste målet har vært å få på plass et signal i
Statsbudsjettet 2019 om framtidig husleiestøtte til Høgskolen i Molde på Campus
Kristiansund. I tillegg har Høgskolesenteret arbeidet for støtte til den nye bachelorgraden
i barnehageledelse som er nevnt ovenfor.
Regjeringens budsjettforslag inneholdt ikke noe signal om husleiestøtte, og vi har nå fått
vite at KrF sitt alternative budsjettforslag heller ikke gjør det. Det er derfor behov for å
se på alternative løsninger.

Signalene fra Stortinget indikerer at vi lokalt bør jobbe fram en mer fullstendig modell for
hvordan Campus Kristiansund skal drives og finansieres, for å sikre den støtten vi
ønsker. Prosjektleder vil orientere nærmere om dette i møtet, og håper på en diskusjon i
styringsgruppen om hva som er riktig angrepsvinkel.
Kommunikasjon
Siden forrige styringsgruppemøtet har prosjektet gjennomført Campuskonferansen med
mer enn 120 deltakere, avholdt et dialogmøte med næringslivet, holdt innlegg på ulike
konferanser, workshops og frokostmøter, og gjennomført ulike møter med politiske miljø
og næringslivsaktører. Det er produsert to videoer for sosiale medier som forklarer
Campuskonseptet og vekstmiljøsatsingen på campus. Etablerte tiltak som Facebook,
nyhetsbrev, Kveldsuniversitet og nettverk med ulike forskningsaktører videreføres.

Prosjektdrift
Finn Backer har sluttet som daglig leder i KNN og har i den forbindelse avsluttet sitt verv
i styringsgruppen. Backer var tidligere også styreleder for Vindel. Fra novembermøtet er
Johan Aas (styreleder KNN) og Jan Sverre Sivertsen (styreleder Vindel) nye medlemmer i
styringsgruppen.

Prosjektleders overordnede vurdering
Det mest positive trekket er at flere viktige aktører nå legger ned en betydelig innsats for
å skape det som skal bli det framtidige innholdet i Campus Kristiansund. Det vises både
gjennom den gledelige satsingen på nye utdanninger og gjennom etableringen av
forløperen til vekstmiljøet i campus. Dialogen med det generelle næringslivet må fortsatt
forsterkes, selv om vi har gjort mer på dette området det siste halvåret.
Den største utfordringen er knyttet til framdrift for byggeprosjektet, både fordi det har
tatt lenger tid enn ventet å formalisere samarbeid, og fordi planene ikke har greid å
utløse statlig backing ut over de tilskudd som allerede er etablert. Signalet tilbake til
prosjektet er at det trengs en mer fullstendig modell for hvordan samarbeidet på campus
skal organiseres og finansieres.
Vedlegg: NIFU-rapport 2018-17

Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Campus Kristiansund tar statusrapporten til orientering.
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Tema for strategiseminar januar 2019

Kombinert strategisamling og styringsgruppemøte er lagt til 8.-9. januar i Kristiansund.
Styringsgruppen bes komme med innspill til ønskede tema og evt. innledere.
Prosjektleder vil legge fram noen forslag til dette i møtet.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Campus Kristiansund ber administrasjonen forberede
strategisamlingen ut fra de innspill som kom i møtet.

