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C A M P U S , K U LT U R O G I D R E T T

Campus – et viktig løft

for Kristiansund og Nordmøre
Campus Kristiansund skal bli en felles arena for høyere utdanning, forskning
og innovasjon på Nordmøre. Campus skal stå ferdig i 2022 på Devoldholmen
i Kristiansund, med midlertidig etablering fra 2020.

Kva er en campus?
Campus betyr «studiested». De siste årene har mange universitet og høgskoler
i Norge fusjonert, og dermed ble campusbegrepet viktig for å forklare at en kan
ha en høgskole eller universitet, men med flere geografiske campus, som hver
har sine egne studietilbud, studentmiljø og forskingsaktivitet. For eksempel har
NTNU campus både i Trondheim og Ålesund (tidligere Høgskolen i Ålesund)
og Gjøvik.
I Kristiansund er det allerede et studiested, Høgskolesenteret i Kristiansund.
Men for campusprosjektet er ambisjonen vesentlig høyere; målet er at tallet
på studenter vil mer enn doble seg over tid, at en får et større forskingsmiljø
og at forsking og næringsutvikling går hånd i hånd. Campus Kristiansund blir
dermed summen av høgskoletilbud, fagskole, et bredt forskingsmiljø og en
kunnskapspark for næringslivet.
Bakteppet for etableringen av Campus Kristiansund er et klart ønske om et
høyere utdanningsnivå på Nordmøre, og å få etablert et eget akademisk
fagmiljø av en viss størrelse og bredde. Begge deler vil påvirke den langsiktige
samfunnsutviklingen på Nordmøre positivt på lang sikt.

Kulturhus – ikke bare for opera
Biblioteket og Kulturskolen skal flytte sammen med Operaen og Nordmøre
museum. Felles for alle disse aktørene er at de trenger større og mer egnet
plass for sin virksomhet. Planen er å bygge et hus som skal romme både de
profesjonelle kulturinstitusjonene og det frivillige kulturlivet. Kommunen,
fylkeskommunen og staten skal finansiere kulturhuset – statens bidrag er
enda ikke kommet på plass og forutsetter oppstart. Kristiansund Arbeiderparti
forventer å finne prosjektet på høstens statsbudsjett.

Kulturfabrikken

– kulturlivets ballbinge
Kulturfabrikken i Kristiansund skal stå ferdig i oktober 2019. Kristiansund
Arbeiderparti har støttet prosjektet hele veien, fordi vi ser at kulturlivet trenger
denne «ballbingen». Vi har sterk tro på ildsjelene som har stått på for prosjektet
og vi gleder oss til fortsettelsen.

Atlanten – idretts- og friluftsområde
Området rundt Atlanten Stadion blir et av Norges flotteste områder for
idrett og friluftsaktiviteter. Et samarbeid mellom idrettslag, kommune og
næringsliv har ført til et unikt tilbud for idrett og som aktivitetstilbud for
folk flest – Arbeiderpartiet har bidratt sterkt til dette.
Bygging av Atlanten Stadion i gang. Det blir et fullverdig anlegg for friidretten
med 8 løpebaner og det blir en gressbane for fotball. Dette skal etter planene
stå ferdig høsten 2020
Skøytehallen Arena Nordvest er en av fire skøytehaller i Norge. Alle typer
idretter med behov for is utøves hallen. Arrangementer som for eksempel
norgesmesterskap i skøyter og curling kan arrangeres i skøytehallen.
Kommunen har her vært en aktør sammen med idrettslaget Braatt
og privat næringsliv.
Folkeparken er rustet opp og kan både brukes til turgåing samt aktiviteter
for folkehelsen som er lagt til rette inne i folkeparken.
Kristiansund Stadion, hjemmearena for elitelaget KBK ligger også nært
Atlantenområdet. Et toppfotballanlegg er bygd opp på rekordtid med et unikt
tilbud til bredde- og toppfotballen. Dette er muliggjort gjennom et samarbeid
mellom KBK, KFK, kommunen og næringslivet. Den stoltheten og atmosfæren
vi føler for fotball og laget i våre hjerter hadde ikke vært mulig uten en slik
stadion. Kristiansund Stadion er en av Norges mest intime baner med unik
stemning.
I samme område ligger også Badeland, Braatthallen og Nordvesthallen til
CFK samt KFK-hallen. Den ligger i umiddelbar nærhet til både ungdomsskole
og videregående skole med Idrettslinje – ikke mange byer i Norge har et slikt
unikt tilbud.
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