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Etablering av fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund
Forslag til vedtak:
1. Det vert det lagt til rette for etablering og utvikling av fylkeskommunale
fagmiljø i Kristiansund frå andre halvår 2020, jfr. sak T-91/19. Miljøet er tenkt å
inngå som del av Campus Kristiansund.
2. Finansiering av utgifter til leige av lokalar, samt innkjøp av inventar og utstyr
for andre halvår 2020 blir foreslått i sak til fylkestinget i juni om
økonomirapportering pr. 1 tertial. Behov for budsjettauke til dekning av
framtidige leigekostnader blir innarbeidd i framlegg til økonomiplan 2021 –
2024.
Bakgrunn
Fylkestinget handsama i T-91/19 sak om korleis regionreforma med fleire
ansvarsområde og nye arbeidsplassar kan skape utvikling i heile fylket. I same sak
gjorde fylkeskommunedirektøren greie for strategiske grep for å utvikle
eksisterande og nye fagmiljø som kan understøtte denne utviklinga. Saka retta eit
spesielt fokus på å gje retning for nokre planlagde investeringar knytt til Campus
Kristiansund. Fylkestinget slutta seg til dei strategiske grepa som vart gjort greie
for i saka, jf. vedlegg 1.
Frå januar 2020 er det starta:
 ein prosess med mål om å samle funksjonar i storleiken 40 arbeidsplassar til
Kristiansund i perioden fram til ny campus står ferdig i 2023
 arbeid med å finne egna lokalitetar med tilstrekkeleg funksjonalitet og
planløysingar
 kartlegge behov for arbeidspakkar knytt til IT-utstyr, videokonferanseutstyr og
møteskjermar
 kartlegge behov for arbeidspakkar knytt til kontorutstyr og møteromsfasilitetar
Første byggetrinn ved Campus Kristiansund er venta å vere ferdig i 2023. Campus
Kristiansund vil romme fleire sentrale kompetanseinstitusjonar knytt til høgare
utdanning, forsking og innovasjon. I tillegg vil også andre aktørar legge delar av si
verksemd til campus:

Fylkeskommunedirektøren har starta kartlegginga knytt til kva fagområde og
kompetanse Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å legge til Campus.
I samsvar med saksframlegget i sak T-91/19 er desse kriteria lagt til grunn for
arbeidet med etablering av nye eller flytting av eksisterande fylkeskommunale
fagmiljø til Kristiansund:
 dei har kopling mot fagmiljø ved høgskule og/eller fagskule ved Campus
 kopling mot næringsmiljø ved Campus
 kopling mot fagmiljø i Kristiansund sentrum
 dei kan styrke/utvikle fylkeskommunale fagmiljø som i dag er etablert i
Kristiansund
 etablering av nye eller flytting av eksisterande miljø med ansvar for utvikling i
heile fylket bør gje ekstra synergiar for Nordmøre ved å lokalisere desse til
Kristiansund, jf. utfordringsbildet omtalt i samfunnsanalysen i sak T-91/19
 ved flytting av miljø og/eller splitting av miljø må ein unngå at desse vert
svekka samla sett, jf. effektmål 7 i prosjekt Omstilling 2020 om utvikling av
robuste fag- og arbeidsmiljø
Fagområda skal ha nær kopling til definerte aktørar ved Campus for å fremje
synergiar mellom våre og andre sine miljø, og har som overordna mål å fremme
utvikling i heile fylket inn mot ei ny tid. Det er forventa at eit slikt miljø vil kunne gi
ekstra synergiar for Nordmøre.
Sak T-91/19 gir ei oversikt over aktuelle koplingar mot etablerte satsingar og
aktørar kring Campusutviklinga. Etter at den saka vart skrive, er det også etablert
ei satsing for å utvikle eit felles biomarint fagmiljø i Campus Kristiansund, og
Innovasjon Norge har løyvd midlar til å understøtte ei slik satsing.
Vurdering
Fylkeskommunedirektøren ønsker å etablere fagmiljø i Kristiansund alt frå hausten
2020. Identifisering av aktuelle fagmiljø vert sett i samanheng med den prosessen
som no går med ny administrativ organisering. Vurderingane skal vere uavhengig
av person, slik at fokus er å etablere eit robust fag- og arbeidsmiljø som kan
vidareutviklast saman med andre aktørar inn i Campus Kristiansund. Det er
utarbeidd ei prosessplan for kartlegging, tilråding og gjennomføring av denne
prosessen.

Regjeringa har bestemt at FN sine berekraftsmål skal vere det politiske
hovudsporet for å gripe fatt i landet sine største utfordringar. Møre og Romsdal
fylkeskommune vil i satsinga «Berekraftfylke Møre og Romsdal» følgje opp med
eigne prioriteringar gjennom samfunnsplanlegging og utvikling i tråd med regionale
behov. Det blir vist til eiga sak, «Tverrsektorielle prosjekt – status og finansiering»
som også vert lagt fram for fylkestinget i april. Berekraftsdimensjonane vil derfor
vere viktig knytt til utvikling av dei nye arbeidsplassane som skal etablerast i
Kristiansund.
Saman med berekraftsmåla, er teknologiutvikling og digitalisering løfta fram som
sentrale områder og drivkraft for utvikling av samfunnet. Områda har fått stor
merksemd i prosjektet Omstilling 2020. Endringstakta er høg, og det er krav om at
avansert teknologi blir brukt til å forenkle tenestene ut mot innbyggarane.
Innhald og funksjonar som skal inngå i Campus Kristiansund blir utvikla og avklart
saman med andre aktørar våren 2020. Det er mellom anna pågåande prosessar
knytt til digitalisering, etablering av felles innovasjonsmiljø, og satsingar mot den
biomarine næringa. Her er det eit potensiale som vi kan vere med på å løyse ut
gjennom samarbeid mellom de fylkeskommunale fagmiljøa og verksemder i
nettverket kring Campus Kristiansund. Fylkeskommunedirektøren meiner at
campusprosjektet vil vere med på å sikre ei positiv utvikling og digital
omstillingsevne i regionen. Kristiansund kommune sin digitale satsing er kjent langt
utover landegrensene. Deira digitale satsinga vil derfor vere ei styrke med tanke på
overføring av ein liknande kompetanse frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
Fylkeskommunedirektøren registrerer eit auka behov for arbeidsplassar i
Kristiansund, og meiner det er viktig å byggje opp kapasiteten gradvis til ny
Campus står ferdig. Målet er å leggje til rette for omlag 40 arbeidsplassar i
perioden fram til 2023. Det er ønskeleg å starte prosessen med å etablere desse
arbeidsplassane frå hausten 2020. Mange av dei tilsette som er aktuelle for å gå inn
i eit slikt miljø, er etablerte og har arbeidsstad i Molde i dag. Det må derfor
påreknast å bruke noko tid til å etablere det samla miljøet i Kristiansund.
Fylkeskommunen som arbeidsgivar har innleia ein prosess med dei tillitsvalte for å
regulere vilkår for tilsette som får ny tenestestad som følgje av denne prosessen.
Lokalitetar:
Det er gjennom Fylkeshuset AS starta eit arbeid med å finne eigna lokalitetar med
god funksjonalitet/ planløysing i Kristiansund. Målsettinga er å kunne ha desse
innflyttingsklare i løpet av sommaren 2020, avhengig av omfang/behov for
bygningsmessige ombyggingar/tilpassingar. Så langt er det lagt til grunn eit
arealbehov tilsvarande 40 nye arbeidsplassar og tilhøyrande møtefasilitetar.
Med tanke på miljøet fylkeskommunen ønskjer å skape saman med andre aktørar i
eit campus, er det viktig at vi alt no ved midlertidig lokalisering legg vekt på å
etablere nære relasjonar til framtidige samarbeidspartar. Av den grunn bør også
mellombelse kontorlokale ligge nært opp til det framtidige campusområdet og dei
aktørane som alt er etablert og lokalisert i dette området. Ved å etablere
mellombels lokalisering nær campusområdet, vil dette også opne opp for å dele
lokalitetar med samarbeidsaktørar i ein periode inntil fylkeskommunen har fasa inn
arbeidsplassane det er satt mål om. Møre og Romsdal fylkeskommune er for tida i
forhandlingar med utleigar om lokalitetar. Fylkeskommunedirektøren vil difor kome
tilbake med ei eiga sak om finansiering av lokalitetar, inventar og utstyr når
forhandlingane er gjennomført, sannsynlegvis i samband med økonomirapportering
pr. 1. tertial.

Kontorutstyr:
Møre og Romsdal fylkeskommune har rammeavtale for kjøp av kontormøblar med
Lindbak. Det er vurdert som lite hensiktsmessig å demontere og flytte
kontormøblar frå eksisterande kontor i Molde til Kristiansund.
IT-utstyr
Det vil vere behov for å gå til innkjøp av noko IT-utstyr. Mange av dei tilsette vil ta
med seg sitt eige utstyr ved flytting. I tillegg er det behov for innkjøp av
møteromsfasilitetar og videokonferanseutstyr på møterom.
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Vedlegg
1 Korleis kan regionreforma med fleire ansvarsområde og nye arbeidsplassar
skape utvikling i heile fylket

