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UTVIKLING AV STUDIETILBUD VED HØYSKOLESENTERET I KRISTIANSUND
(HiKSU)
Vi er kjent med at HiKSU er inne i en meget konstruktiv strategiprosess med
utvikling og etablering av nye studietilbud som omfatter både heltids- og
deltidsstudium. Dette synes å være meget gode grep for å befeste studietilbudet
lokalisert til Kristiansund i et samspill med høyskoler og universitet.
I tillegg til eksisterende tilbud, så ser vi at det planlegges oppstart av ”Maritim
logistikk og økonomi” på bachelornivå, ”Undervannsteknologi” på bachelornivå,
årsstudium i”Velferdsteknologi”, årsstudium i ”Beredskapsledelse” og kurs i
”Trygg legemiddelhåndtering” som gir studiepoeng.
Meget gledelig er det at fylkeskommunen har stilt en egen prosjektledelse til
disposisjon for Campus Kristiansund, ledet av Roland Mauseth, med ønske om å
etablere et fullverdig høyskolecampus for høyere utdanning og næringsrettet
forskning og innovasjon der også fagskolen skal integreres.
Statistikk viser at andelen av den voksne befolkning på Nordmøre med
høyskoleutdanning ligger lavere enn i Møre og Romsdal fylke for øvrig, noe som
kan ha betydning både for bosetting, rekruttering av kvalifisert arbeidskraft til
både offentlig virksomhet og til privat næringsvirksomhet. Det er derfor ganske
avgjørende at høyskoletilbudet lokalisert til Nordmøre/Kristiansund utvikles og
blir permanent.
Det er oppløftende å observere at både statlige og fylkeskommunale
myndigheter gjennom bevilgninger nå ser ut til å satse på at HiKSU skal
videreutvikles og skal ha en viktig rolle i det framtidige høyskolesystemet i
landsdelen vår.
Vi kjenner til at eierforhold i HiKSU framstår som et ”spleiselag” mellom
høyskoler, næringslivsinteresser, fylkeskommune og kommune. Dette er en
eierstruktur som betyr at viktige samfunnsaktører dermed har interesse av å
bygge opp under og videreutvikle et høyskoletilbud i regionen. Studietilbudet er
ved siden av å fylle en nasjonal rolle også særdeles viktig for den regionale
utviklinga og tilbudet til studenter rekruttert fra vårt eget område.
Vi anser at Orkide kan spille en viktig rolle i framtida for best å kunne ivareta de
regionale interessene i den videre utviklinga av høyskoletilbudet på Nordmøre.
Sammensetninga av Orkide bestående av de viktigste administrative og politiske
aktørene på Nordmøre, kan utgjøre ei drivende kraft for nettopp å oppnå det en
vil med høyskoletilbudet.

Orkide er en av de aller viktigste premissleverandørene for ei utvikling av
utdanningsinstitusjonen som ivaretar nordmørsinteressene basert på
medlemmene sin grunnleggende kjennskap til utfordringer, behov og muligheter
på Nordmøre.
Ved siden av de studietilbud som nå er under utvikling ved HiKSU, så vil vi få
trekke inn en dimensjon til i et mest mulig ”komplett” og framtidsretta
studietilbud.
Det bør absolutt vurderes på hvilken måte og i hvilket omfang ”grønne fag” kan
få en plass i studietilbudet. Vi erfarer at slike emner har sterk gjennomslag i
utdanningsystemet både i vårt land og i andre land og etter hvert også i
næringslivets etterspørsel etter kompetent arbeidskraft.
Om en retter blikket på de mer ”naturgitte” forutsetninger på Nordmøre basert
på både historiske fakta og forventet framtidsretta utvikling, så ser en at
klassiske næringsområder som fisk, jordbruk og skogbruk har stått og vil stå
sterkt. I tillegg er havbruksnæringa i utvikling. Næringsmiddelteknologien
vektlegger miljø- og helseaspekter bl.a for at varene skal bli etterspurt og
salgbare. I all planlegging av energiproduksjon er ”grønn energi” og
miljøvennlighet hovedfaktoren. En drøfter nå mer og mer i alle fora der
næringsliv og politikk møtes hvordan BÆREKRAFT OG MILJØHENSYN kan
ivaretas for å gjøre vår næringsaktivitet attraktiv og lønnsom. Både i lovgiving og
forvaltning settes disse grunnleggende faktorer ofte øverst.
Vi mener at ved tilrettelegging for nye studietilbud eller inkorporering i
eksisterende, bør en ta hensyn til alle de fortrinnene Nordmøre har på disse
områdene.
Konkrete innspill:
-Bachelorstudiet i ”Marin logistikk og økonomi” ser meget spennende ut, og er et
studium som bl.a tar sikte på å gi en grunnleggende forståelse for hva som skal til
for å skape god flyt og lønnsomhet i næringa.
Trolig er det også smart å fange opp ”grønne fag” i dette høyskoletilbudet, gjerne
med inspirasjon fra næringsvirksomhet i nordmørsområdet. F. eks så er
problemstillinger knyttet til praksis og lovgivning rundt ”Norske laksefjorder”
høyst relevant i vårt område. Oppdrettsnæringa er ganske stor på Nordmøre,
den er utfordrende i forhold til lokalisering og bærekraft, men framfor alt gir den
muligheter dersom en anvender kunnskap og erfaring.
-Når Orkide setter høyskoletilbudet og strategien til HiKSU etc på sin agenda og
eventuelt gjør innspill til styret ved HiKSU, vil vi oppfordre medlemmene i
Orkide til å vurdere hvilke særtrekk i nordmørsk arbeids- og næringsliv,
utdanningssystem, kulturelle trekk etc som enten kan inngå som delemner i
større fagområder eller være frittstående kurs som kan gi studiepoeng.
-En kunne konkretisere en rekke områder som i sum kunne gi inspirasjon til å
utvikle vårt høyskoletilbud om en systematisk ser etter behov og muligheter.
Dette er kunnskap og erfaringer som nettopp ordfører og rådmannskollegiet
sitter på.

Slik høyskoletilbudet ved HiKSU er fundamentert, vil en selvsagt være avhengig
av å inngå avtaler og gå inn i allianser med eksisterende høyskoler både i og
utenfor fylket. Dette er en mulighet som HiKSU gjennom sitt formelle formål og
status har mulighet til å gjøre.
Dette innspillet fra oss gjøres med bakgrunn i sterk interesse for utvikling av
Nordmøre bl.a gjennom stadig å bygge ut et godt og vedvarende høyskoletilbud
og ei fagutdanning som tydelig ivaretar regionens behov.
Tingvoll, 7.3.2017.
Med vennlig hilsen
Asmund Kristoffersen

Jarle I. Holten

Vår bakgrunn:
Asmund Kristoffersen (mail: asmund.kristoffersen@gmail.com /telf 93063614)
- Utdanning og lang praksis fra utdanningssektoren.
- Politisk arbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
- Styrelederarbeid bl.a. fra HiKSU, Nordmøre Næringsråd m.m.
Jarle I. Holten (mail: jiholten@gmail.com /telf 91324272)
- Dr.philos økologi
- Tidligere medlem i FNs klimapanel med fagområde ”Klimaeffekt på
nordiske økosystemer”.
- Mangeårig tilsettingforhold bl.a. ved ”Norsk Institutt for
naturforskning”.(NINA)

