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Næringskonsulent - ny stilling 
 
Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 14/02037-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Administrasjonsutvalget            
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
Rådmannens innstilling: 
Det opprettes en 100 % stilling som næringskonsulent i plan- og utviklingsavdelingen 
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring.  
 
Ås, 23.05.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
         
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Vedtak i K-styret 11.12.2013, K-sak 80/13 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Økonomikontoret 
 
 
 
  



14/02037-1 Side 2 av 4 

SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
I kommunestyrets budsjettbehandling 11.12.2013 (K-sak 80/13) ble det vedtatt å 
opprette en næringskonsulentstilling, jfr. punkt 5: 
 
Rådmannen forbereder en stilling med ansvar for næringsutvikling som opprettes i 
2014. 
 
Det ble ikke avsatt midler til slik stilling i 2014. 
 
Ås er i vekst og det forventes en betydelig befolkningsvekst i årene framover, jfr. 
Statistisk sentralbyrås framskrivningsprognoser. De viser at befolkningen kan bli 
fordoblet innen 2040. Ås er også et av stedene som, sammen med Jessheim og Ski, 
er utpekt som vekstområdene i Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, med nye 
fagområder som skal flytte til Ås, tilsier også at næringsutvikling bør gis økt fokus og 
innsats. 
 
Follorådet tok i 2007 initiativ til å utarbeide en felles strategisk næringsplan for Follo, 
som er viktig når Ås skal utforme sin næringspolitikk. I planen legges det spesielt 
vekt på samarbeid med universitetet i Ås og de frittstående forskningsinstituttene 
(Bioforsk, Nofima og Institutt for skog og landskap) for å kunne bidra til vekst innen 
relevante næringer i Ås og etablering av kompetansebedrifter i tilknytning til 
universitetet.  
Etter dette har vedtaket om sammenslåing og flytting av veterinærhøyskolen og 
veterinærinstituttet til Ås fattet. Det tilsier at nye næringer vil se til området rundt der 
de er etablert. 
 
Skal kommunen lykkes i arbeidet med å utvikle et attraktivt Ås sentrum og stimulere 
til etablering av flere kunnskapsbedrifter, er det nødvendig å samarbeide tett med 
næringslivet og universitetsmiljøet. Kommunen må innta en ledende rolle i dette 
arbeidet. 
 
Mål: 

 Ås kommune skal være et kraftsenter for kunnskapsbaserte virksomheter knyttet 
til Campus Ås. 

 Ås kommune skal bidra til å utvikle et attraktivt Ås sentrum med boliger, handels- 
og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser. 

 Ås kommune skal i tillegg til å løse primæroppgavene som myndighetsutøver, 
utbygger og tjenesteyter være en pådriver for at det blir etablert møteplasser 
mellom kommunen, næringslivet i Ås og universitetsmiljøet. 

 Ås kommune skal ta initiativ til at det blir satt i gang et strategisk plansamarbeid 
med aktører i Ås sentrum og universitetet som skal resultere i mål, strategier, 
tiltak og handling knyttet til satsingsområdene Utvikling av Ås sentrum og 
Etablering av kunnskapsbedrifter i Ås. 

 I samarbeid med grunneierorganisasjoner og aktuelle myndigheter initieres et 
prosjekt (eventuelt som kommunedelplan) med sikte på å aktivisere bruk av 
bygningsmasse på landbrukseiendommer. 
(fra kommuneplanen, kap. 6.4 - Næringspolitikk) 
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Fakta i saken: 
Plan- og utviklingsavdelingen har følgende ansvarsområder: 

 Samfunnsplanlegging og stedsutvikling, særlig knyttet til Ås sentrum og Campus 
Ås 

 Areal- og samferdselsplanlegging, herunder utarbeidelse av kommuneplan, 
kommunedelplaner, område-/detaljplaner og temaplaner 

 Veiledning og kvalitetssikring av private arealplaner 

 Befolkningsprognoser 

 Kartanalyser/GIS 

 Miljø- og klimarådgivning 

 Beredskap 

 Helhetlig målstyring 

 Næringsutvikling 
 
Fra og med 2014 ble det innført næringsskatt, og det er også et område som vil være 
et av næringskonsulentens arbeidsområde. Saksbehandling på dette feltet, vil 
utgjøre inntil 20% av stillingen. 
 
Etableringen av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski og etableringen av det nye 
universitetet, NMBU vil gi nye muligheter for utvikling av næringslivet i Ås. 
 
Et sentralt element i kommunens næringspolitikk er å avklare hvilket ansvar 
kommunen, næringslivet og forskningsmiljøet skal ta i næringslivsarbeidet. 
Kommunen spiller en sentral rolle gjennom løsning av primæroppgavene som 
myndighetsutøver, utbygger og tjenesteyter. Som myndighetsutøver tar kommunen 
viktige beslutninger med betydning for bedriftene, blant annet i plan- og byggesaker. 
Som utbygger av fysisk infrastruktur har kommunen stor betydning for bedriftenes 
lokaliseringsvilkår og som tjenesteyter har kommunen betydning for bedriftenes 
rekrutteringsevne. 
 
Andre sentrale oppgaver i næringslivsarbeidet er: 

 Tilrettelegge for sentrumsutvikling 

 Etablere møteplasser mellom kommunen, næringslivet og universitetsmiljøet 

 Arbeide aktivt for å tiltrekke seg virksomheter 

 Stimulere til å ta ideer og forskningsresultater i bruk 

 Drive veiledningstjeneste 

 Ta initiativ til felles satsing på strategisk planarbeid 

 Ta initiativ til felles profilering og markedsføring av kommunens kvaliteter som 
næringskommune 
(fra kommuneplanen, kap. 6.4 - Næringspolitikk) 

 
Vurdering med begrunnelse: 
To områder peker seg ut som viktige satsingsområder i næringslivsarbeidet: 

 Utvikle et attraktivt og trivelig Ås sentrum med boliger, et mangfold av handels- og 
servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser. 

 Stimulere til etablering og vekst av kunnskapsbaserte virksomheter knyttet til 
universitetsmiljøet. 
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Kommunen må ha nok arealer tilgjengelige, og disse må være tilpasset de typer 
næringer det skal tilrettelegges for. I arbeidet med å utvikle et attraktivt Ås sentrum er 
det derfor nødvendig å ha tilgjengelige arealer i eller i nærheten av sentrumskjernen. 
Det må også være tilgjengelige næringsarealer for kunnskapsbaserte virksomheter 
nær eller mellom Ås sentrum og universitetsområdet. I tillegg er det viktig å gi det 
etablerte næringslivet i kommunen muligheter til ekspansjon ved å kunne tilby 
egnede arealer tilpasset behovene til den enkelte bedrift. 
 
Kommunen skal som myndighetsutøver, utbygger og tjenesteyter opptre troverdig, 
effektivt, løsningsorientert og med stor grad av forutsigbarhet. I tillegg har kommunen 
en viktig funksjon som tilrettelegger, pådriver og koordinator i næringslivsarbeidet. 
Det er også en viktig kommunal oppgave å påvirke statlige og regionale 
rammebetingelser som har betydning for næringslivet, f eks innen samferdsel og 
kollektivtilbud. 
 
Som nevnt er Ås kommune i stor vekst. Med sin sentrale beliggenhet, vekstpotensial 
og NMBUs kompetanse er det store muligheter og utfordringer for å få til økt 
næringsutvikling i Ås/Follo. En næringskonsulent som kan følge opp disse 
oppgavene, vil være en forutsetning i og lykkes å få til en vekst, også av 
næringsutviklingen i Ås. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Hjemmelen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring. 
 
Alternativer: 
Ikke tilsette næringskonsulent i Ås og fortsatt holde forholdsvis lavt engasjement på 
næringsutvikling ut fra kapasitetshensyn. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at hjemmelen som næringskonsulent ved plan- og 
utviklingsavdelingen opprettes, i henhold til kommunestyrets vedtak i saken (K-sak 
80/13). 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 


