
    Side 1 av 3 
 

 

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 
22.04.2015  

Saksansvarlig:  Frank Arntsen 

Saksbehandler: Lindis Burheim O-sak 11/15 
 
 
 
 

N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Status KS1 framtidig lokalisering av campus NTNU og Ocean Space Centre.  

 

 

 

Bakgrunn 

  

I denne saken vil Rektor orientere om status og planer for videre arbeid med KS1-prosessen ekstern 

kvalitetssikring av Konseptvalgutredning (KVU) for framtidig lokalisering av campus for NTNU og 

tilsvarende status og planer for videre arbeid med Ocean Space Centre.  

 

KS1-prosessen – Kvalitetssikring av KVU for framtidig lokalisering av campus NTNU 

 

Arbeidet med KS1 ekstern kvalitetssikring er nå tatt opp etter at Kunnskapsdepartementet (KD) 

oversendte KD og NTNUs tilleggsutredninger til ekstern kvalitetssikrer, Metier/Møreforskning 

4. mars 2015. NTNU og Kunnskapsdepartementet har i tillegg hatt muntlig gjennomgang av 

utredningene i møte med Metier. I dette møtet redegjorde også HiST for sin campusstrategi og 

sammenhengen med ny campusløsning for NTNU. Metier har i tillegg gjennomført intervjuer med 

Rektor, HiST og noen bidragsytere til de foreliggende tilleggsutredningene.  

 

Prosessen med ekstern kvalitetssikring går nå videre med noe planlagt involvering av NTNU 

underveis. Ferdig rapport fra Metier/Møreforskning med anbefaling om valg av konsept og veien 

videre vil foreligge 15. august 2015. 

    

Ocean Space Centre 

 

Arbeidet med Ocean Space Centre er for tiden knyttet til følgende fire hovedaktiviteter: ESA-

notifisering, framtidig eierskap, forprosjekt/mulighetsstudie og gevinstrealisering/utviklingsprosjekt. 

Arbeidet ledes av prosjektleder i Nærings- og Fiskeridepartementet der det er opprettet en 

styringsgruppe og planlagt opprettet en referansegruppe med deltagelse fra NTNU. Styringsgruppen 

består av representanter fra ulike departement blant annet Kunnskapsdepartementet i tillegg til en 

ekstern representant.   

 

ESA-notifisering  

En statlig bevilgning til bygging av Ocean Space Centre for en virksomhet tilsvarende MARINTEKs 

faller inn under regelverket om statsstøtte. Det betyr at den norske stat ikke uten videre kan bevilge 

penger til bygging av MARINTEKs andel av Ocean Space Centre. ESA som er EFTAs 
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overvåkingsprogram for EØS-avtalen, må godkjenne denne statlig bevilgningen. Godkjennings-

prosessen går over flere år og benevnes som ESA-notifisering.  

Søknad om notifisering av bevilgningen til MARINTEKs andel av Ocean Space Centre ble oversendt 

til ESA fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) februar 2015. Fra søknad ble sendt må en 

påregne inntil to års behandlingstid. NFD har nå mottatt spørsmål om ytterligere informasjon og 

behov for noen avklaringer knyttet til søknaden. Dette er forutsatt besvart i møte med ESA og 

skriftlig.   

 

Framtidig eierskap og drift i Ocean Space Centre 

Nærings- og Fiskeridepartementet har bedt MARINTEK, SINTEF, Statsbygg og NTNU om egne 

vurderinger av framtidig eierskap og drift av det ferdige Ocean Space Centre. NTNU har sendt over 

sin redegjørelse der en har vurdert fire ulike modeller for eierskap. Alle modellene er vurdert ut fra 

juridiske, økonomiske, faglige og andre forhold. 

- Modell 1 - NTNU eier hele bygningsmassen slik det er i dag,  

- Modell 2 - Delt eierskap mellom NTNU og MARINTEK der NTNU eier den delen av 

bygningsmassen der NTNU er hovedbruker. MARINTEK eier den delen av bygningsmassen 

der de er hovedbruker. 

- Modell 3 – Delt eierskap med Statsbygg der NTNU eier bygningsmassen der NTNU er 

hovedbruker. Statsbygg eier bygningsmassen der MARINTEK er hovedbruker. 

- Modell 4 – Statsbygg eier alt.    

 

I utredningen har NTNU konkludert med at fra et faglig og økonomisk ståsted vil NTNUs foretrukne 

løsning være delt eierskap mellom MARINTEK og NTNU. Modellen må imidlertid sikre at senteret 

tilføres økonomiske ressurser som sørger for at langsiktig verdibevarende vedlikehold av 

infrastrukturen ivaretas. Dersom det er forhold i regelverk eller andre rammebetingelser som gjør at 

modellen ikke lar seg gjennomføre, er NTNUs foretrukne modell at NTNU eier alt. Dette under 

forutsetning av at NTNU får økonomiske rammer, på kort og lang sikt, til å ta eierskapsrisikoen. 

 

Arbeidet med vurdering av framtidig organisering av eierskap og drift fortsetter i regi av NFD. 

Kunnskapsdepartementet holdes orientert. NTNU har informert om at endelig valg av løsning fordrer 

godkjennelse av NTNUs styre og Kunnskapsdepartementet.   

 

Forprosjekt 

Ekstern kvalitetssikring KS1for Ocean Space Centre ble avsluttet uten at en gjorde et endelig valg av 

konsept. Dette hovedsakelig fordi ekstern kvalitetssikrer kom opp med forslag til et nytt konsept, D-

Fleks. Dette var ikke utviklet tilsvarende som de øvrige konseptene. Det ble derfor valgt å ha med to 

konsept videre i forprosjektfasen, D-Fleks og konsept 0+. Dette siste er en rehabilitering av dagens 

anlegg. D-Fleks konseptet skulle optimaliseres og utvikles videre fram mot et gitt beslutningspunkt i 

forprosjektfasen for endelig valg av konsept.    

Forprosjektfasen for Ocean Space Centre er derfor startet med en mulighetsstudie knyttet til D-fleks 

konseptet. Nærings- og Fiskeridepartementet har engasjert Statsbygg til å lede mulighetsstudien der 

en vurderer et element i konsept D-fleks. Dette er et sentralt og komplisert element der løsning og 

funksjonalitet vil bli analysert og kostnadsberegnet. Konklusjon av mulighetsstudien vil foreligge i 

august 2015.  
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Gevinstrealisering    

Som en del av KS1 for Ocean Space Centre ble det utarbeidet gevinstrealiseringsplaner på et 

overordnet nivå. En gevinstrealiseringsplan skisserer en strategi for hvordan en skal sikre maksimal 

nytte av investeringene. For NTNU handler dette om å oppnå gevinster som:  

- Økt kvalitet og attraktivitet 

- Høyere nivå på grunnforskning 

- Økt kvalitet og kapasitet på MSc- og PhD-utdanningen 

- Attraktive laboratorier for studenter og vitenskaplige ansatte 

- Økt mobilitet av forskere og studenter. 

 

Styringsgruppen og Nærings- og Fiskeridepartementet ønsker en videreføring av dette arbeidet. 

Organisering av arbeidet blir diskutert med NFD og MARINTEK i møte i slutten av april.          

 

 

 

      

 

 

 


