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Jappe Ippes – Havrommets folkehøgskole – må få planmidler for realisering i
Statsbudsjettet for 2022
Nordmøre Interkommunalt politisk råd (IPR) har store forventninger til at Jappe Ippes
folkehøgskole nå blir prioritert med planmidler/oppstartmidler i statsbudsjett for 2022.
Nordmøre IPR støtter fullt ut opp om etableringen av Jappe Ippes folkehøgskole i Aure. Vi
viser også til støttebrev med begrunnelser fra Aure kommune.
•
•

•

•
•

Jappe Ippes folkehøgskole er et grundig planlagt utdanningsprosjekt med solid lokal og
regional forankring. Jappe Ippes har ventet lengst av alle dagens søkerskoler.
Skolekonseptet er solid forankret i havnæringene, i bærekraftstenkningen og i
ambisjonen om jobbskaping. Dette er helt i tråd med myndighetenes sentrale
målsettinger om bærekraftig vekst og sysselsetting i både etablerte og nye fremvoksende
havnæringer, (ref. regjeringens havsatsing i «Blå muligheter»), skolepolitiske
målsettinger og, ikke minst, næringslivets behov for rekruttering og kompetanse.
De bærende temaene for Jappe Ippes folkehøgskole er pedagogisk entreprenørskap og
bærekraftig utvikling av havnæringene, med nyskaping og innovasjon som pedagogisk
plattform.
Jappe Ippes vil være strategisk lokalisert i Aure, midt i en sterk havregion med betydelig
nasjonal verdiskaping i regionen Nordmøre og Trøndelag.
Campus Kristiansund skal stå ferdig i 2024 med Hav, Helse og Bærekraft som sentrale
tema. Jappe Ippes og Campus vil kunne knyttes sammen i et utviklende samarbeid
mellom utdanningstilbud/-institusjoner, forsknings- og utviklingsmiljø og sterke
næringsaktører i hele den havbaserte verdikjeden som er sentral for hele NordVestlandet. Mulighetene for synergier forsterkes ytterligere da Kystekspressen til/fra
Aure har anløpssted «midt på Campus».
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Jappe Ippes – Havrommets folkehøgskole – har full oppslutning fra lokale og regionale
bedrifter i havromssegmentet, relevante organisasjoner, kommuner og Møre og Romsdal
fylkeskommune. Det er allerede inngått flere samarbeidsavtaler med skolen i påvente av
at den blir godkjent og kommer i drift. Det er også inngått intensjonsavtaler om
samarbeid med de tre nasjonale sentrene for ny energi: Sol- og bioenergisenteret på
Tingvoll, Vindenergisenteret på Smøla og Runde Miljøsenter.
Jappe Ippes vil være et viktig tilbud for vår ungdom til å lære mer om i mulighetene i
havnæringen, samtidig som næringslivet får anledning til å presentere
karrieremuligheter som ungdommen synes er attraktive. Vi er avhengig av å rekruttere
nødvendig kompetanse langs kysten for å realisere ambisjonene i «Blå muligheter» om
havet som en av Norges viktigste kilder til arbeidsplasser, verdiskaping og velferd i hele
landet, og som samtidig skal bidra til å løse miljø- og klimautfordringene verden står
overfor.
Jappe Ippes hedrer entreprenøren og innovatøren som startet klippfiskeventyret på
Nordmøre, - et næringseventyr med stor betydning for verdiskaping, sysselsetting og
bosetting langs kysten i hele Norge. Det er også viktig å ta vare på vår historie inn i et
nytt kapittel med nye muligheter, nytt innhold og på nye plattformer.
I tillegg til å være et bidrag for Norges fremtidige verdiskaping fra havet og for å «redde
verden», så vil etableringen ha veldig stor betydning for Aure kommune og hele regionen
Aure er en del av, både for Møre og Romsdal og for Trøndelag.

Kommunene på Nordmøre vil understreke at Jappe Ippes Folkehøgskole representerer et
nytenkende og spennende folkehøgskoletilbud, som er planlagt over lang tid til å bli det
kvalitativt og høyst realistiske prosjektet som nå foreligger. Det vises til både NOU 2020:15
om bærekraft i hele landet og til NOU 202:12 om næringslivets betydning for levende og
bærekraftige lokalsamfunn.
Jappe Ippes – Havrommets folkehøgskole – er en del av løsningen!

Med vennlig hilsen

Kjell Neergaard
leder

* Nordmøre IPR ble konstituert 3. september 2020 og er en videreføring av Orkidé – Nordmøre Regionråd som
det politiske samarbeidet mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.
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