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Verdiskaping og utdanning innan kulturelle og kreative
næringar
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
1. Utdannings- og kompetanseutvalet ser at ei satsing på stadlege
kompetansemiljø og samanhengande utdanningsløp innan kulturelle- og
kreative fag vil bidra til å styrke fag- og yrkesopplæringa i Møre og Romsdal.
2. Utdannings- og kompetanseutvalet løyver 1 mill. kroner til tiltak i satsinga,
eit FoU-prosjekt for å gje nye tilbod til lærlingar og lærekandidatar, jfr. Sak
T-95/20.
Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune vil sette i gang ei satsing for å løfte fram
kulturelle og kreative næringar si rolle for å styrke fylket som attraktiv bo- og
arbeidsmarknadsregion. Ramme for verdiskapingsprogram for kulturelle og kreative
næringar vart lagt fram til politisk vedtak i sak til Kultur,- næring- og
folkehelseutvalet 8. juni 2021. I saksframlegget viser fylkeskommunedirektøren at
fylkeskommunane gjennom regionreforma har fått ansvar å vidareutvikle kulturelle
og kreative næringar, og tilrår tre strategiar for å imøtekome bestillinga.






Strategi 1: Å styrke kunsten sine rammevilkår, kunstnarøkonomien og den
enkelte kunstnar si rolle som innhandsleverandør til kulturlivet og
kulturinstitusjonar.
Strategi 2: Bransjeutvikling for å styrke kulturelle og kreative næringar sitt
potensiale til verdiskaping, sysselsetting, og til nyskaping og innovasjon
også inn mot andre næringar, med ei særskilt blikk på reiselivet.
Strategi 3: Å legge grunnlag for stadlege kompetansemiljø, nye
samanhengande utdanningsløp, kunnskapsutvikling og forsking.

I denne saka legg fylkeskommunedirektøren fram plan for eit FoU-prosjekt, dette
ligg som tiltak under strategi 3. Tiltaket er forankra i politisk vedtak, sak T-95/20
der Fylkestinget vedtok å løyve 10 mill. kroner i budsjettet for 2021 til ei “Ekstra
satsing på læreplassar, ivareta elevar som ikkje får læreplass og evt. opprette vg3
påbygg der det ligg til rette for det/er behov. UDK fordeler midlane.” I sak UDK5/21 skildra ein behovet for tiltak som forsterkar overgangen frå skole til
lærebedrift, vidare til kompetanseheving av lærebedrifter.
Det er no altså utarbeidd plan (eit førebels utkast) for det første delprosjektet i
programsatsing for kulturelle- og kreative næringar. Delprosjektet skal organiserast

som eit FoU-prosjekt, og har formål om å forebygge og hindra utanforskap. Det
skal gjerast gjennom å legge til rette for eit saumlaust utdanningstilbod innan
fagretninga «visuell teknologi», eit fagområde som ligg under kulturelle- og
kreative næringar. Målgruppa for tilbodet er ungdom med behov for praksis- eller
læreplass.
Vurdering
I sak KF-12/18 vedtok utvalet «Kunstpolitikk for Møre og Romsdal 2018-2020»,
med tre strategiområde (1) produksjon og formidling, (2) utdanning, forsking og
innovasjon, (3) entreprenørskap og næringsutvikling. Under strategiområde nr. 2
var blant anna desse to aktivitetane sett opp:




arbeide for å auke tilboda om kunstfagleg utdanning på alle nivå
legge til rette for meir forsking på og kunnskapsproduksjon om kunsten si
rolle i samfunnet

Med støtte i desse punkta har fylkeskommunen sidan 2018 sett i gang ulike tiltak,
til dømes moglegheitsstudie for utdanning innan visuell teknologi,
doktorgradsprosjekt og kartlegging av barn- og unge sin kulturbruk.
Kunstpolitikken vert erstatta av ny fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og
arenaer (U-59/21), der mål om å auke tilboda om utdanning innan kulturelle- og
kreative fag er foreslått vidareført.
I sak U-138/19 «Korleis kan regionreforma med fleire ansvarsområde og nye
arbeidsplassar skape utvikling i heile fylket» gjorde fylkeskommunedirektøren greie
for strategiske grep som kan understøtte utvikling i heile fylket. To av grepa som
vart omtala i saken, var styrking av stadlege kompetansemiljø og campusutvikling.
Fylkeskommunedirektøren meiner det er hensiktsmessig å sjå bransjeutvikling av
kulturelle og kreative næringar i samanheng med desse to grepa.
Tiltak for å styrke utdannings- og kompetansemiljø innan kulturelle- og kreative
fag, er grep som kan bidra til auka talet på profesjonelle kunstnarar busett i Møre
og Romsdal. Det vil også ha positiv effekt på bransjeutvikling og auka
innovasjonsgrad i kulturell og kreativ næring. Miljøet i Volda med Sunnmøre
kulturnæringshage i spissen, har i ei årrekke jobba godt for næringa. Særskilt
interessant er arbeidet med å realisere kunnskapspark på Campus Volda med
tyngdepunkt rundt kreative næringar.
Som fagområde er visuell teknologi eit kreativt fag som synleggjer næringa sitt
potensiale for medverknad til nyskaping og innovasjon også i andre næringar.
To kartleggingar gjennomførd av Oxford Research underbyggjer arbeids- og
næringslivet sitt store behov for kompetanse innan visuell teknologi; eit
paraplyomgrep for 3D-simulering, spelutvikling og gamification, kunstig intelligens,
AR- og VR, UX-design, koding og programmering. I rapportane gir Oxford Research
anbefalingar om at behovet best mogleg kan bli dekt gjennom praksisnære og
samanhengande utdanningstilbod, til dømes kan ein kople tilbod om vidaregåande
utdanning i bedrift opp mot tilbod om fagutdanning og universitet- eller
høgskoleutdanning.
Ein viktig føresetnad for å kunne utvikle praksisnære utdanningstilbod, er at lokalt
og regionalt næringsliv blir engasjert og spela fram som fortrinn. Dette er i tråd
med «Fylkesstrategi for forsking og innovasjon i Møre og Romsdal 2021-2024». For
å kunne lykkast må ein gå tidleg i dialog, og slik sikre at relevante og riktige

næringsaktørar og utdanningstilbydarar vert engasjert og tek ansvar i fagleg
utvikling av nye utdanningar. Det gjeld både for næringsliv, vidaregåande, fagskole
og for universitet- og høgskolenivået.
Fylkeskommunedirektøren legg til grunn at fylkeskommunen sin rolle må vere å
mobilisere og leggje til rette for ein slik prosess både i næringsliv og universitetsog høgskolesektoren, i tråd med rollen som samfunnsutviklar. Dette er og i tråd
med regjeringa har gitt fylkeskommunane eit heilskapleg og styrka ansvar for
kompetansepolitikken i regionane, ref. Meld. St. 6 (2018 – 2019) «Oppgaver til nye
regioner». Når det kjem til ambisjonen om å skape samanhengande utdanningsløp,
må fylkeskommunen som skoleeigar, sjølv ta ansvaret for å utvikle nye tilbod på
vidaregåande- og fagskolenivå. Fylkeskommunedirektøren ser på nye
utdanningstilbod og FoU-prosjekt som særskilt relevante utviklingsgrep for
campusutviklinga i Kristiansund.
I FoU-prosjektet «Sammenhengende utdanningsløp for å hindre utenforskap»,
vedlegg 1 (førebels utkast), blir lokalt næringsliv innan mekanisk industri,
trevareindustrien og kulturell- og kreativ næring involvert gjennom
innovasjonsmiljøa Ørsta Næringshage, Innveno as i Surnadal og Vindel as i
Kristiansund. FoU-partnarskapet består av NAV Møre og Romsdal, Møre og Romsdal
fylkeskommune, innovasjonsmiljøa som nemnt over, Kunnskapstrening IT og
relevante forskingsaktørar, som til dømes Møreforsking og SINTEF Digital. Saman
skal partnarskapet finne nye løysingar som svarar ut næringslivet sitt store behov
for arbeidstakarar med IKT-kompetanse, i tillegg til å forebygge utanforskap.
FoU-partnarane har vedteke ei toårig plan der samarbeid om å gje praksis til
digitale talent, utvikling og testing av nye utdanningstilbod, klyngesamarbeid og
innovasjon av offentleg og privat sektor er dei viktigaste arbeidsområda. Auka
sysselsetting vil kunne vere ei effekt av arbeidet. Slik vil prosjektet vere eit bidrag
både til økonomisk verdiskaping og til arbeid for berekraftsmål om god utdanning
og anstendig arbeid.
Campus Kristiansund skal bygge på ei sterk kopling mot arbeidslivet sitt behov for
utdanning, forsking og innovasjon. FoU-prosjektet vil kunne bli ei viktig brikke i
oppbygginga av eit heilskapleg innovasjonssystem innan kulturelle og kreative
næringar knytt til Campus Kristiansund.
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