
Informasjon om Campus Kristiansund 
 
Jeg viser til forespørsel om informasjon om Campus Kristiansund. Under følger oversikt over 
bakgrunn, eierskap og prosjektdrift, og avslutningsvis har vi forsøkt å svare på de mer konkrete 
oppfølgingsspørsmålene som blant annet gikk på sammenligning med Innocamp Steinkjer. 
 
Campus Kristiansund (CKSU) er et felles kunnskapsmiljø for utdanning, forskning og innovasjon som 
er under etablering i Kristiansund sentrum, og med innflytting i nytt bygg i 2024. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har drevet utviklingsprosjektet siden oppstarten vinteren 2017, i tett samarbeid med 
høgskole, fagskole, forsknings- og innovasjonsmiljø, Kristiansund kommune og aktører i næringslivet. 
Det fylkeskommunale prosjektet samarbeider også tett med utbyggerne av det fysiske Campus 
Kristiansund. 
 
 
Bakgrunnen for Campus Kristiansund 
Campus Kristiansund er et svar på arbeidslivets behov for tilgang til kompetanse i form av både 
nyutdannede arbeidstakere og forskningsmiljøer som kan bidra i utviklingsarbeid. Det har lenge vært 
en utfordring at Kristiansund og Nordmøre ikke har hatt et høgskole- og kompetansemiljø av 
betydning, slik man har det lenger sør i fylket. 
 
I Kristiansund er det etablert et høgskolesenter -  Høgskolesenteret i Kristiansund (HIKSU) – som har 
meglet inn utdanninger fra flere høgskoler. Senteret eies av Kristiansund kommune, Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Høgskolen i Molde. 
Sommeren 2016 bestemte styret i Høgskolesenteret å gjennomføre en strategiprosess for å finne en 
mer varig løsning for høyere utdanning i Kristiansund. Bakgrunnen var blant annet svikt i studenttall, 
et relativt smalt tilbud, utfordringer med langsiktig finansiering og manglende ressurser til strategisk 
utvikling. 
 
Parallelt jobbet fylkeskommunen administrativt med hvordan man kunne løfte kompetansemiljø og 
utdanning på Nordmøre for å få til en helhetlig regional utvikling. Mellom disse to prosessene var det 
tett dialog, og i økonomiplanen 2017-2020, som ble vedtatt av Fylkestinget i desember 2016, ble det 
lagt inn midler til et campusprosjekt.  
 
Strategiprosessen i Høgskolesenteret munnet ut i en anbefaling om å etablere et prosjekt for Campus 
Kristiansund, som en felles campus for utdanning, forsking og innovasjon, med fagskole inkludert i 
konseptet, og med fagmiljø tett på arbeidslivet på Nordmøre, spesielt innenfor havnæringene og 
helsefag.  
 
Forslaget ble lagt fram på eiermøtet i HIKSU i januar 2017, og fylkeskommunen tok på seg å kjøre 
prosjektet på vegne av de fire eierne. Idéen ble lansert på Nordmørskonferansen kort etter. 
Prosjektleder ble tilsatt i februar samme år, og det ble etablert en styringsgruppe bredt sammensatt 
med medlemmer fra de fire eierne samt andre forsknings- og næringsaktører i regionen. 
 
Prosjektdrift 
Det er som nevnt fylkeskommunen som kjører Campusprosjektet. Arbeidet trekker veksler på 
ressurser i de fleste fagavdelingene i fylkeskommunen, men vi samarbeider også tett med kommune, 
høgskole, næringsliv, høgskolesenter, frittstående forskningsmiljø og andre bidragsytere. 
 
Sentrale oppgaver er å være pådriver for utvikling, bygge felles faglige nettverk, jobbe for nasjonale 
bevilgninger (det er nå øremerket 150 statlige studieplasser til Kristiansund), eksternt 



formidlingsarbeid, koordinering av tverrfaglige prosjekter og å utvikle selve Campuskonseptet i 
detalj. Dette inkluderer tett samarbeid med byggeprosjektet. 
 
Siden den første idéen i 2016 har Campus Kristiansund-konseptet blitt betydelig mer omfattende, og 
det er initiert flere oppfølgingsprosjekter. For eksempel har Møreforsking fått en tildeling på fra 
fylkeskommunen på 4,2 millioner over tre år for å bygge opp et tverrfaglig biomarint forskingsmiljø 
på Campus Kristiansund, og Vindel er tildelt 1,27 millioner til et forprosjekt for innovasjonsmiljøet på 
Campus. Fylkeskommunen har også etablert et felles kompetansemiljø med 40 stillinger i 
Kristiansund for å forsterke det felles fagmiljøet på campus og bidra til å styrke grunnlaget for 
ytterligere etableringer, for eksempel nye statlige kompetansearbeidsplasser. 
 
Eiere av det fysiske Campus Kristiansund 
Campusbygget, eller rettere sagt byggene, utvikles og vil eies av et selskap som heter Devoldholmen 
Utvikling AS. Bak dette selskapet står to private utbyggere, Bane NOR Eiendom AS og RENH Holding 
AS, sistnevnte er eid av Reitangruppen. Se vedlagte skisse over eierstruktur. 
 

 
 
Devoldholmen Utvikling finansierer og bygger Campus Kristiansund på bakgrunn av langsiktige 
leiekontrakter med Møre og Romsdal Fylkeskommune, Høgskolen i Molde (og enkelte private 
aktører). Det er i praksis disse leiekontraktene som gjør campusutbyggingen mulig. 
 
For å sikre framdrift i utvikling av Campusbygget inngikk Møre og Romsdal fylkeskommune 
intensjonsavtale med Devoldholmen Utvikling i 2018, og har siden deltatt aktivt i utvikling av 
konseptet for bygget, som en av de største aktuelle leietakerne. Fylkestinget ga våren 2021 
fylkeskommunedirektøren fullmakt til å inngå leiekontrakt på et areal på 3800 m2 som en oppfølging 
av intensjonsavtalen. Dette består av en oppskalering til totalt 70 kompetansearbeidsplasser, 
fagskole og kompetanseklinikk for tannhelsetjenesten for Nordmøre.  
 
 
Under Devoldholmen Utvikling etableres det et driftsselskap som vil håndtere mer kortsiktige/ 
mindre kontrakter, og drift av fellesfunksjoner på Campus Kristiansund. Fylkeskommunen går inn 
som 50 % aksjonær i dette driftsselskapet, for å sikre tilstrekkelige ressurser og framdrift fram mot 
åpning i 2024, og en utvikling av Campus Kristiansund til samfunnets beste. 



 
 
Sammenligning av Campus Kristiansund og Innocamp Steinkjer 
 
Jeg viser til spørsmål om sammenligning av de to prosjektene. Så vidt vi kjenner til finnes det ikke 
noen analyse av forskjeller og ulikheter, men jeg kan kommentere noen forhold med basis i det som 
ligger på internett om Innocamp Steinkjer på internett. Vi tar altså et visst forbehold om eventuelle 
feil. 
 
Både Campus Kristiansund og Innocamp Steinkjer framstår som felles lokale/regionale 
kunnskapsmiljøer for utdanning, forskning og innovasjon, der utdanninger og kompetansemiljø er 
basert på regionale styrker og virksomheter. Et tredje eksempel på det samme er Campus Helgeland, 
som delvis har stått modell for Campus Kristiansund. 
 
 
Noen likheter: 

- En «stor» utdanningsaktør, henholdsvis Nord Universitet og Høgskolen i Molde. I 
Kristiansund er også fagskole og tilbud fra Dronning Mauds Minne Høgskole tenkt inn på 
campus 

- Oversikten over aktører (forskningsmiljø, UH-sektor, virkemiddelapparat, innovasjonsmiljø, 
offentlige aktører, bedrifter) virker å være sammenlignbar selv om det er ulike faglige 
innretninger i Steinkjer og Kristiansund. I Steinkjer er en del av disse listet opp i «klynger» på 
nettsiden, men det ser ut mer som en måte å beskrive samarbeidet på; de er i hvert fall ikke 
registrert som kunnskapsklynger i det nasjonale klyngeprogrammet. 

- Samling av en rekke miljøer og aktører på en felles tomt i sentrum av byen for å skape 
synergier og merverdi.  

 
Noen umiddelbare forskjeller: 

- Utbyggingen på Innocamp Steinkjer har skjedd via et kommunalt selskap og noe 
bygningsmasse eies av Statsbygg, mens i Kristiansund er det private utbyggere som vist 
nedenfor 

- Utviklingsprosjektet i Kristiansund drives fram av Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, mens 
det framstår som om kommunen har tatt en større rolle i Steinkjer (og for så vidt på 
Helgeland) 

- Fagskole er en del av konseptet i Kristiansund; det er det ikke i Steinkjer 
- I Steinkjer er man kommet noe lenger og har flyttet inn i (delvis) nye bygg; i Kristiansund blir 

det en helt ny campus i 2024 
- I Kristiansund tilbys i dag seks bachelorgrader og tre årsstudium samt tilbud ved fagskolen. I 

Steinkjer er det ifølge nettsiden til Nord Universitet færre bachelorgrader i Steinkjer, men det 
er også enkelte masterstudier gjennom samarbeid med Bodø 

- Ca 1000 studenter i Steinkjer og ca 750 i Kristiansund medregnet fagskole 
- Totalt ca 15 000 m2 i Steinkjer, mot 17 000 m2 i første byggetrinn av Campus Kristiansund. 

Det er beskrevet totalt tre byggetrinn i Kristiansund, med et potensiale opp mot 45 000 m2. 
 
Spørsmål om utdanninger rettet mot havnæringene som er overlappende med utdanninger på 
Frøya: 
 
Tilbudene ved Guri Kunna på Frøya på vgs nivå konkurrerer ikke med Møre og Romsdal 
fylkeskommune sine tilbud på vgs nivå.  Kristiansund vgs ønsker på sikt å tilby Vg2 Fiske og fangst.  I 
tillegg kvalifiserer mange av våre yrkesfaglige utdanningsprogrammer til arbeid innen havbruk og 
oppdrett, eks industrimekaniker, elektro, transport og logistikk mm. 
 



Av Trøndelag Høyere Yrkesfagskoles nettside framgår det ikke at de har fagskoletilbud på Frøya, men 
vi har via media sett det omtalt at det planlegges tilbud rettet mot havnæringene. Slike tilbud vil 
vurderes også i Kristiansund, i tillegg til den etablerte skipsoffiserutdanningen (dekksoffiser og 
maskinoffiser). Nye tilbud på fagskolenivå er avhengig av NOKUT-godkjenning, noe som er en 
omfattende prosess.   
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