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1. Velkomst v/ borgmester Carsten Rasmussen 
 
Carsten Rasmussen gav en kort orientering om projektets status – det er glædeligt, at alle 
uddannelserne bakker op om campus. Projektets nye tidsplan betyder, at der er indflytning 
fra august 2017, i processen skal vi være opmærksomme på samarbejdsrelationerne til 
ministerierne og Bane Danmark/DSB. Der opbygges et særligt tæt samarbejde for de ud-
dannelser, som flytter først. Visionen for et samlet campus eksisterer endnu, vi samarbej-
der om det ”virtuelle campus”. 
 
2. Tilbagemeldinger fra uddannelserne på Kubens rapport om ejendomme og 
økonomi 
 
Per B. Christensen orienterede: Der er kommet tilbagemeldinger fra alle involverede ud-
dannelsesinstitutioner. Alle ønsker at være inddraget i det fortsatte arbejde med Campus 
Næstved, men i forskellig grad. Ungdomsuddannelserne, EUC, NGHF, ZBC og SOSU bliver 
en del af 2. fase i projektet, og skal være med i campus på et senere tidspunkt af økono-
miske årsager. Disse uddannelser deltager i campusprojektet bl.a. gennem et styrket sam-
arbejde i Uddannelsesrådet.  
 
Samtlige videregående, voksen- og efteruddannelser er med i 1. fase af campus, hvor byg-
gefasen startes op nu. 
 
3. Tidsplan og organisering for Campus Næstved 
 
Tomas Therkildsen gennemgik tidsplan og ny organisering. Tidsplanen for campusprojektet 
er en grov skitse, der overordnet gennemgår, hvilke skridt skal der tages for at første fase 
af campus kan være færdigt i 2017. Tidspunktet 2017 er valgt, da en række uddannelsers 
lejekontrakter i Birkebjergparken udløber fra 2017.  
 
Der opbygges en egentlig projektorganisation, hvor fase 1-uddannelserne forventes at bi-
drage med ca. 20 timer månedligt, samt et mindre beløb til ekstern konsulentbistand. Her-
til kommer en fuldtids projektleder, ansat af Næstved Kommune. 
 
Tomas Therkildsen gennemgik de enkelte faser i projektet, der sigtes mod, at de første 
studerende kan starte på Campus Næstved pr. august 2017. Desuden skal man være op-
mærksom på, at en række aktører skal håndteres, f.eks. Bane Danmark, DSB og de to un-
dervisningsministerier. 
 
Det nye forslag til organisering skal fokusere indsatsen på den foranstående proces om-
kring byggeri, finansieringsmodeller og planlægning. Derfor nedsættes der en projektorga-
nisation, som består af en overordnet styregruppe med repræsentanter for fase-1 uddan-
nelserne og ØK/EU. En administrativ styregruppe med repræsentanter fra Næstved Kom-
mune og fase-1 uddannelserne. Der opbygges et projektsekretariat med en projektleder og 
kompetencer fra uddannelserne. Derudover nedsættes der arbejdsgrupper og inddrages 
eksterne konsulenter ad hoc. 
 
Som opstart på arbejdet inviteres fase-1 uddannelserne til et møde med projektlederen fra 
UCC (Campus Carlsberg), Jonas Kjær-Westermann, hvor der er mulighed for at høre om 
UCCs projektorganisation og finansiering ifm. byggeriet. Mødet afholdes torsdag den 
25.4.2013 kl. 8.30 – 10.30 på kommunaldirektørens kontor.    
 
 
4. Status for masterplanprocessen 
Marit Christiansen gennemgik masterplanen i version 0.2. Masterplanen er et planlæg-
ningsværktøj, men også et dialogværktøj – hvor uddannelserne, uanset hvilken fase ud-
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dannelsen tilhører, skal være en del af masterplanen. Masterplanen skal være meget bredt 
favnende og robust. Emnerne i masterplanen bliver bl.a. bæredygtighed, trafik og parke-
ring, etapeinddeling, sammenhæng med bymidten og ”husholdningsøkonomi”. 
 
 
5. Evt. 
 
- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Møde for EU/ØK – Masterplan for campusområdet 
 
1. Godkendelse af udkast til udbud af konsulentydelser  
 
Jesper Hansen gennemgik mulighederne for at etablere parkering ved campus, ud fra en 
række parkeringsnormer – f.eks. antal studerende pr. p-plads. COWI analyserer mulighe-
derne for at bygge parkering i f.eks. terræn, p-huse og kældre. Desuden blev de forskellige 
stationsnære vejprojekter gennemgået. I forbindelse med masterplanen besluttes det, hvil-
ke parkeringsnormer, der skal benyttes. 
 
Thore Klitgaard gennemgik udbudsmaterialet og tidsplanen i forbindelse med masterpla-
nen. Der skal arbejdes med to overordnede scenarier i masterplanen: 1) Et scenarie, hvor 
fase-1 uddannelserne flytter, og 2) Et scenarie, hvor alle uddannelser på længere sigt flyt-
tes til Campus Næstved. 
 
Der skal ligeledes arbejdes på at skabe sammenhæng med den omgivende by, volumen-
studier, bæredygtighed m.v. Masterplanen afleveres i oktober måned 2013. 
 
Der forelægges en sag for Ejendomsudvalget d. 29. april, og i Økonomiudvalget den 6. maj 
om godkendelse af udbudsmateriale.   
 
 


