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Velkommen til første nummer af nyhedsbrev om Campus Næstved! Sekretariatet vil
fremover udsende status-/nyhedsbreve til Campus Næstveds mange interessenter
efter behov. I det første nummer har vi prioriteret at fortælle historien om campus
samt give den helt aktuelle status på arbejdet.
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Historien om campus
Idéen om et campus i Næstved er født i en af de arbejdsgrupper, der blev nedsat i forbindelse
med arbejdet med realiseringen af visionen ”Mærk Næstved”. Der var tre elementer i denne
vision - uddannelse, erhverv og oplevelser - som blev udviklet i tre arbejdsgrupper, kaldet
”spor”. Disse grupper var sammensat af interesserede borgere. I spidsen for hvert spor stod et
byrådsmedlem fra Næstved Kommune. I ”Uddannelsessporet” opstod idéen om at benytte de
gamle fabriksbygninger på Maglemølle til en campus for både ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og langvarige uddannelser. Idéen fandt bred opbakning i både uddannelsesverdenen og i Næstved Byråd, som besluttede at arbejde videre med tanken.
Imidlertid viste stedet sig ikke helt egnet. Der var miljømæssige problemer forbundet med at
placere uddannelser i et område, der var udlagt til industri og havnens placering samme sted
gav begrænsede udfoldelsesmuligheder, og endelig var der en del modstand mod projektet fra
de lokale virksomheders side, som allerede var placeret i bygninger i området og som derfor
frygtede for deres fremtid.
Disse forhold blev belyst i en miljøundersøgelse, som Rambøll forestod, og denne førte til, at
Næstved Byråd i enighed i maj 2012 besluttede en alternativ placering for campus – på stationsområdet.

Organisation og andre formalia
Campus Næstved adskiller sig fra de fleste andre campusprojekter ved at der indgår uddannelser på alle niveauer fra ungdomsuddannelser over videregående uddannelser til lange universitetsuddannelser. På oversigten på næste side over styregruppe- og projektgruppemedlemmer
er de involverede uddannelser markeret med fed skrift under projektgruppen.
Projektet er organiseret med en styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen består af
formændene for de involverede uddannelser
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Campus styregruppen
Fra Uddannelsesinstitutionerne:
Formand for bestyrelsen på Næstved Gymnasium og HF Bent Jørgensen
Næstformand for bestyrelsen på Zealand Business College (ZBC) Gert Svendsen
Formand for bestyrelsen på University College Sjælland (UCSJ) Hans Stige
Formand for bestyrelsen på Erhvervsuddannelserne (EUC) Lasse Houengaard
Formand for bestyrelsen på Voksenuddannelsescentret (VUC Storstrøm) Per Skovgaard Andersen
Formand for bestyrelsen på Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Tim Christensen
Rektor Ib Poulsen, Roskilde Universitet (RUC)
Fra Næstved Kommune:
Borgmester Carsten Rasmussen
Byrådsmedlem Lars Hoppe Søe
Byrådsmedlem Kirsten Devantier
Byrådsmedlem Birgit Lund Terp
Kommunaldirektør Tomas Terkildsen
Direktør Poul Kold
Direktør Per B. Christensen (også formand for bestyrelsen på Social- og Sundhedsuddannelserne, SOSU)
Stadsarkitekt Marit Christiansen
Chefkonsulent Dorte Meiling Nielsen
Udviklingskonsulent Brian Andersen
Andre:
Regionsrådsmedlem Susanne Lundvald, Region Sjælland
Finansdirektør på Howden Kenneth Ladefoged Petersen, DI
Næstformand i LO Næstved Kim L. Petersen, LO
Direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Campus projektgruppen
Fra Uddannelsesinstitutionerne:
Direktør Søren Clausen, Social- og Sundhedsuddannelserne (SOSU)
Direktør Niels Henriksen, Voksenuddannelserne (VUC Storstrøm)
Direktør Astrid Dahl, Erhvervsuddannelserne (EUC)
Direktør Steen Sørensen, Zealand Business College (ZBC)
Rektor Susanne Stubgaard, Næstved Gymnasium og HF
Ressourcedirektør Niels Benn Sørensen, University College Sjælland (UCSJ)
Uddannelseschef Elise Bukhave, University College Sjælland (UCSJ)
Campuschef John Norman, Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)
Institutleder Torben Andersen, Syddansk Universitet (SDU)
Studieleder Morten Blomhøj, Roskilde Universitet (RUC)
Fra Næstved Kommune:
Kommunaldirektør Tomas Terkildsen
Direktør Poul Kold
Direktør Per B. Christensen
Stadsarkitekt Marit Christiansen
Chefkonsulent Dorte Meiling Nielsen
Udviklingskonsulent Brian Andersen
Andre:
Teamleder Maj-Britt Jensen, Region Sjælland
Lisbeth Bekker, Uddannelsessporet ”Mærk Næstved”

Udover de nævnte uddannelser er der forhandlinger i gang med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Ingeniørhøjskolen i Ballerup, som er fusioneret pr. 1. januar 2013, om også at
placere aktiviteter i Campus Næstved.
Det RUC ønsker at placere i Næstved, er dele af den naturvidenskabelige bacheloruddannelse,
og de aktiviteter, som Syddansk Universitet ønsker at placere samme sted, er finansielle og
merkantile bacheloruddannelser.
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Foreløbig er Næstved Kommune sekretariat for projektet, men på længere sigt, er det tanken,
at der etableres et sekretariat, hvori uddannelserne indgår.
Projekt- og styregruppe har drøftet visionen for Campus Næstved, og foreløbig ser den korte
formulering af denne således ud:
Campus på sporet– nyt liv til Næstved
• Campus Næstved - ét samlet udviklingsmiljø for ungdoms-, voksen– og videregående uddannelser
• Campus Næstved – en bro mellem lokalt erhverv og global uddannelse
• Campus Næstved – et sporskifte i byens kulturliv

De involverede uddannelser har indgået en ”musketered”, hvori de forpligter sig til at indgå i
Campus Næstved og flytte ind på et nærmere angivet tidspunkt. Rækkefølgen er:
1. etape, aug. 2015: VUC, UCSJ, EASJ, RUC, SDU
2. etape, aug. 2017: EUC, ZBC
3. etape, aug. 2019: SOSU, Næstved Gymnasium og HF
Byrådets mål om campus
Inden udgangen af 2013 samles en række ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelser i Campus Næstved. Etableringen sker i et tæt og
forpligtende samarbejde med ungdomsuddannelserne
og de videregående uddannelsesinstitutioner i Næstved.

Det har været nødvendigt at
revidere målet, således at
starttidspunktet nu er august
2015. Det skyldes, at det var
nødvendigt med en afdækning
af de problemer, der var forbundet med den først valgte
placering.

Det er intentionen, at Næstved Kommune også selv flytter en række uddannelsesrelevante
aktiviteter til campusområdet. Der er endnu intet besluttet om dette.

Hidtidige aktiviteter
Møder i styre- og projektgruppe
De første møder i henholdsvis styre- og projektgruppe for campus blev holdt tilbage i september 2011. Der har været afholdt yderligere 3 fællesmøder mellem projekt- og styregruppe
samt derudover 5 møder i projektgruppen. Referater fra styregruppemøder (fællesmøder)
lægges på projektets særlige side på Næstved Kommunes hjemmeside:
http://www.naestved.dk/OmKommunen/Maglemoelle_og_Campus_Naestved.aspx
Masterplan
Der er udarbejdet et udkast til masterplan, som skal endelig godkendes af byrådet i april 2013.
Ifølge denne kører der en parallel bygge- og planproces med første spadestik i juni 2014.
Vigtige pejlemærker i projektet
Planlægning:
Marts 2013: Endelig masterplan skal være vedtaget for at kunne igangsætte byplanprocessen.
Juni 2013:

Politisk behandling af idéfase og beslutning om forhold, der skal tages højde for i kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport.

Nov. 2013:

Politisk behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

April 2014:

Endelig vedtagelse af lokal-/kommuneplan for området.

Byggeri:
Dec. 2012:
Marts 2013:
April 2014:

Rapport omkring uddannelsesinstitutionernes økonomi, eksisterende og fremtidige bygninger skal være færdiggjort.
Sidste frist for fastlæggelse af flyttetakt for uddannelsesinstitutioner
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Den nærmere planlægning af byggeriet er dog afhængig af en række faktorer, som valgt udbudsform, samt indflytningtakten på campus.
Den fysiske planlægning er tæt sammenhængende med byggeriet, og kan gennemføres parallelt med planlægningen af byggeriet. Lokalplanen for området skal være vedtaget, før byggeriet kan sendes i udbud. Det er derfor centralt, disse to processer koordineres tæt.
Fællesmøder for Økonomiudvalg og Ejendomsudvalg
Økonomiudvalget og Ejendomsudvalget har afholdt en række fællesmøder i efterår og vinter
2012. Møderne fortsætter i det nye år. Formålet er at skabe fælles forståelse af Næstved
Kommunes mål med campus. Konsulent Johan Bramsen fra firmaet Pluss Leadership har været
købt ind til at styre denne møderække. Temaerne har været:
•
•
•
•

Miljø og bæredygtighed
Bevægelse og oplevelser – byliv for unge
Funktion og form
Bæredygtighed – byliv – dialog (uddannelsesinstitutionerne var inviteret med til dette
møde)

Derudover skal der afholdes borgermøder samt dialogmøder med erhvervsliv, uddannelser/studerende inden den endelige masterplan behandles i byrådet i april 2013.
Afdækning af uddannelsesinstitutionernes behov samt anvendelsesmuligheder for
nuværende bygninger
I efteråret 2012 annoncerede Næstved Kommune en opgave om rådgivning i forbindelse med
campus, specielt i forhold til arealbehov, fælles faciliteter, placering på området og mulighederne for salg af nuværende bygninger. Det blev Kuben, der fik opgaven, og de har afdækket
uddannelsesinstitutionernes behov og anvendelsesmulighederne for disses nuværende bygninger. Den færdige rapport skal drøftes i projektgruppen samt Næstved Kommunes Økonomiudvalg og Ejendomsudvalg ultimo januar.
Ansøgning til ministerier om forsøgsprojekt om campus
Projektgruppen holdt i juni 2012 et møde med repræsentanter for Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU). Til mødet var også Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser (FIVU) inviteret, men de måtte desværre melde afbud. Formålet med mødet var
at drøfte forskellige mulige bygherre- og senere driftsherrekonstruktioner. Der kræves nogle
lovgivningsmæssige dispensationer, hvis uddannelserne skal kunne agere i fællesskab og skal
kunne disponere over fælles faciliteter. Mødet mundede ud i et forslag om, at projektgruppen
skulle fremsende et forslag om, at Campus Næstved blev et forsøgsprojekt, hvor det blev muligt at afprøve forskellige organiseringsformer. En foreløbig ansøgning er sendt til de to ministerier, og det forventes, at der vil blive afholdt et møde primo februar 2013 mellem ministeriets repræsentanter og projektgruppen, hvor det kan drøftes, hvordan den nærmere udformning af forsøget skal formuleres.

Kommende opgaver og udfordringer
Som opfølgning på mødet mellem Næstved Kommunes Økonomiudvalg og Ejendomsudvalg
samt styre- og projektgruppen for campus Næstved i december 2012 har sekretariatet defineret følgende områder, problemstillinger og - ikke mindst risikofaktorer – der skal arbejdes videre med.
1. Der holdes møde med de to relevante ministerier om forsøgsprojektet og dispensationer fra
gældende uddannelseslovgivning. Der skal findes løsninger på følgende problemer: uddannelsesinstitutionernes brug af fællesfaciliteter, mulighed for at leje ud til hinanden, lejemålenes
længde, det forhold, at nogle institutioner skal etablere fællesfaciliteter, som andre senere skal
flytte ind i.
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2. Der bør på lidt længere sigt etableres et fælles sekretariat for campus med deltagelse af
kommune og uddannelsesinstitutioner. Det hænger sammen med ovennævnte forsøgsprojekt.
Projekt- og styregruppe forsætter som hidtil. Der afholdes møde i projektgruppen ultimo januar og møde i styregruppen ultimo marts.
3. Formidlingsindsatsen om campus skal prioriteres. Uddannelsessporet og uddannelsesinstitutionerne skal involveres i dette. Nyhedsbrev/status rundsendes til relevante samarbejdspartnere og lægges på den nye hjemmeside, der er oprettet til campus med domænenavnet
www.campusnaestved.dk
4. Det nuværende udkast til vision skal løbende tydeliggøres, konkretiseres og forkortes. Sekretariatet og Kommunikationsafdelingen udarbejder et nyt udkast til et kommende styregruppemøde.
5. Med grundlag i Kubens rapport skal der arbejdes med scenarier som indeholder en realistisk
økonomi for uddannelsesinstitutionerne, en bygherrekonstruktion og en mulig finansiering.
Sagen behandles nu i relevante udvalg i Næstved Kommune samt i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser. Herefter afholdes styregruppemøde i marts 2013, hvor det videre forløb fastlægges.
6. Plangrundlaget for campus skal tilvejebringes, herunder parkering og infrastruktur. Tidsperspektiv og logistik skal vurderes, og en helhedsplan for byggeriet skal udarbejdes, herunder
etaper for forskellige byggefaser og flytning af institutioner.
7. Kommune og uddannelsesinstitutioner må fastlægge graden af fælles udnyttelse af ressourcer, såsom ledelse, administration, kantine, bibliotek, anvendelse af lokaler til beslægtede fag
og studie-sociale aktiviteter.
8. Næstved Kommune forhandler videre med Banedanmark og DSB om erhvervelse af arealer
på området ved stationen i Næstved. De relevante tekniske centre tager kontakt til de relevante forhandlingspartnere. Næstved Byråd skal tage stilling til, i hvilket omfang der skal erhverves jordarealer. De kommunalfuldmagtsmæsssige problemstillinger i den sammenhæng skal
undersøges.
9. Alle skal generelt være opmærksomme på, at jo tættere vi kommer på en beslutning om
etablering af campus og en yderligere konkretisering af planerne, jo flere konkrete spørgsmål
og forhindringer vil der opstå. Det kan forrykke tidsplanen og betyde ændringer i faseplanen
for uddannelsesinstitutionernes indflytning.
10. Næste møde i planprocessen mellem Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget afholdes i
februar, og Økonomiudvalget er sammen med Udviklingsforum og Uddannelsessporet værter
ved et dialogmøde om bymidten ultimo februar, som faciliteres af Center for Plan og Erhverv.
En direktør fra en af uddannelsesinstitutionerne holder indlæg om campustankerne set med
uddannelsesbriller, og der kan være indlæg fra kultur- og handelslivet. Johan Bramsen faciliterer den videre proces om plangrundlag mellem Ejendomsudvalg og Økonomiudvalg.
Der afholdes et borgmestermøde med borgerne på Grønvej.
11. Det kan blive nødvendigt at opstille en revideret tidsplan for projektet.
Sidste nyt!
Erhvervsakademi Sjælland har netop indgået en lejeaftale
med Nordicom vedr. Aquahuset ved havnen (det tidligere
Maxbank domicil) med det formål, at EASJ fra 1. august
2013 flytter bygningskonstruktøruddannelsen med 250
studiepladser fra Haslev til Næstved.
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