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NMBU virksomhetsstrategi - Foreløpige innspill fra Ås 
kommune  
 

Det vises til møte 5.04.22 om NMBUs virksomhetsstrategi. Kommunen er glad 
for invitasjonen til å gi innspill. Dette notatet er en oppsummering av de 

innspillene kommunen ønsker å gi på dette stadiet av arbeidet. Vi ser fram til 
videre samarbeid om virksomhetsstrategien og høringen som skal være om 
denne strategien.  

 
Kommunen jobber for tiden med sitt viktigste styringsdokument 

Kommuneplanen. Kommuneplanen skal inneholde et eget kapittel om samarbeid 
med universitetet og temaer det er viktig å samarbeide med universitetet om. 
Vårt ønske er at universitetet har et tilsvarende kapittel om Ås kommune i sin 

virksomhetsstrategi. Disse to kapitlene bør harmoniseres.  
 

Universitetet tilbyr høyere utdanning, utfører vitenskapelig forskning og formidler 
kunnskap til allmenheten, samt bidrar til innovasjon og verdiskapning basert på 

resultater fra forskning. Det gir universitetene og forskningsinstituttene en 
nøkkelrolle i å forme fremtidens samfunn og bidra til innovasjon-, 
næringslivsutvikling og samfunnsutvikling. En naturlig arena er vertskommunen 

Ås.  
 

Vi har et felles ønske om å utvikle Ås til en universitetsby som gjør at studenter, 
forskere og næringsliv fra hele verden velger å komme til Ås. For å fortjene 
betegnelsen universitetsby er det ikke tilstrekkelig å være en by med et 

universitet. Kommunen, universitetet, næringslivet og frivilligheten må ha et 
omfattende og systematisk samarbeid. Under er det et forslag til prioriterte 

satsingsområder for et samarbeid mellom universitetet og kommunen. 
 
Byutvikling og mobilitet 

Universitetet og kommunen skal samarbeide om: 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/
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 Å skape et attraktivt sentrum der universitetet og resten av campusmiljøet er 

synlig.  

 Å utvikle campus Øst. 

 At det etableres et hotell i Ås. 

 Å bygge merkevaren Universitetsbyen Ås.  

 At en større andel av innbyggere og ansatte går, sykler og reiser kollektivt. 

 

Innovasjon og næringsutvikling 

Universitetet og kommunen skal samarbeide om: 

 Å tiltrekke oss kunnskaps- og forskningsbaserte næringer ved å: 

o Etablere et næringsliv basert på forskning og innovasjon fra Campus 

Ås.  

o Øke forsknings- og utviklingsandelen i eksisterende bedrifter i Ås. 

o Tiltrekke oss kompetansebedrifter som er etablert andre steder. 

 Å gjøre Ås til et utstillingsvindu innenfor visse fagområder.  

 Å utveksle fagkompetanse. 

 

Klima 

Universitetet og kommunen skal samarbeide om å redusere utslippene innenfor 

transport, stasjonær forbrenning, avfall og avløp og landbruk, samt indirekte 

utslipp fra aktivitet og forbruk i Ås som kommer fra produksjon og transport av 

varer utenfor Ås. I samarbeidet skal vi ha spesielt fokus på transport og 

sirkulærøkonomi.  

 

Kultur, idrett og frivillighet 

Universitetet og kommunen skal samarbeide om: 

 Å arrangere en årlig felles miljø- og matkonferanse i tilknytning til festivalen 

Smak Ås.  

 Å gjøre Ås til et kulturelt ressurssenter for regionen med et rikt tilbud av 

aktiviteter, opplæring og opplevelser innenfor kunst- og kulturfaglige 

områder. 

 Investeringer og bruk av idrettsanlegg. 

 Å bruke rekreasjonsarealene, spesielt universitetsparken i markedsføringen 

av Ås som et sted det er verdt å besøke. 

 

Studentvelferd 

Universitetet og kommunen skal samarbeide om: 

 Å tilby studenter velferdstjenester. 

 

Kompetansebygging 

Universitetet og kommunen skal samarbeide om å: 

 legge til rette for et samarbeid mellom utdanningsaktørene på Ås, 

fylkeskommunen og det lokale næringslivet der målet er å skape gode 
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overganger mellom utdanningsnivåene, og styrke samarbeidet med det lokale 

næringslivet for å få flere elever og studenter til å ta gode utdanningsvalg.  

 tilby semesteroppgaver, mastergrader og doktorgrader innenfor felles 

problemstillinger. 

 

Samarbeid og samskaping 

Samarbeidet mellom universitetet og kommunen er preget av samskaping. 

Samarbeidet formaliseres i en avtale som omfatter de prioriterte 

innsatsområdene. 

 

 

 

Med hilsen 

 
 
Tom Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør Virksomhetsleder 
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