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Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo 
 
Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03661-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 05.11.2014 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune 

og NMBU om næringsutvikling i Follo, godkjennes.   
2. Ås kommune vil, som vertskommune for NMBU, bidra til å realisere målene i 

samarbeidsavtalen. 
3. Kommunestyret legger til grunn at samarbeidsavtalen følges opp gjennom 

konkrete handlingsplaner. 
 
 
Ås, 28.10.2014 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Samarbeidsavtalen, forslag av 19.06.2014. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Akershus Fylkeskommune 
Follorådet 
NMBU 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Follorådet tok i 2007 initiativ til å utarbeide en strategisk næringsplan for Follo, og 
høsten 2007 vedtok kommunestyrene i Ski, Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Vestby og Ås strategisk næringsplan for Follo, for perioden 2008-2011. Et 
satsingsområde var å koble bedrifter opp mot forskningsmiljøene på Campus Ås for 
å øke innovasjonskapasiteten i og å utvikle et mer kunnskapsrikt næringsliv i 
regionen. Jf. K-sak 37/07 i Ås kommunestyre 05.09.2007. 
 
Avtaleperioden for den strategiske næringsplanen er ute og Follorådet vedtok i sin 
handlingsplan for 2014-2017 at det skulle utvikles en ny samarbeidsplattform for 
næringssamarbeidet i Follo, der Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), Campus Ås, Ås kommune og Akershus fylkeskommune var utpekt som 
sentrale samarbeidsaktører. Samarbeidsplattformen skulle bygge videre på arbeidet 
med strategisk næringsplan for Follo 2008-2011.  
 
1. januar 2014 fusjonerte Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges 
veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til NMBU. NVH og VI er 
lokalisert på Adamstuen i Oslo. Nye bygg vil bli tatt i bruk på Ås i 2019 og all 
virksomhet på Adamstuen vil flyttes til Ås. Ved å samle landets ekspertise på 
produksjonsrettede biofag som matproduksjon, havbruk, avl, fôring og ernæring, 
dyrevelferd, dyrehelse og sykdom, mat og helse vil Campus Ås bli et 
kunnskapsbasert kraftsentrum på disse områdene. Forskningsinstitusjonene på 
Campus Ås og NMBU utgjør til sammen et internasjonalt konkurransedyktig 
forsknings- og utdanningsmiljø (FoU) innenfor biovitenskap. Sett i forhold til omfanget 
og nivået på forskningen er det et stort uutnyttet potensial når det gjelder 
kommersialisering av forskningen. Næringslivet i regionen har liten FoU- og 
innovasjonsaktivitet. Det er en lav grad av sammenheng mellom 
kunnskapsplattformen på Campus Ås og næringslivet i regionen.  
 
Campus Ås er betegnelsen på kunnskapsmiljøet på Ås og består av følgende 
aktører: 
 

 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 Veterinærinstituttet  

 Bioforsk 

 Nofima  

 Norsk institutt for skog og landskap 

 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning  
 
For at innovasjons- og verdiskapingspotensialet i Folloregionen skal bli utløst er det 
viktig at flere aktørene bidrar i fellesskap. Det er særlig viktig å legge til rette for at 
kunnskapsmiljøet på Ås i større grad kan bli en drivkraft for utvikling av næringslivet i 
Folloregionen. Ås kommune som vertskommune har et stort ansvar her. Derfor 
foreslås det at Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune og NMBU inngår 
en samarbeidsavtale som legger grunnlaget for felles satsinger for utvikling av 
næringslivet i Follo i et langsiktig perspektiv. Samarbeidsavtalen (se vedlegg) ble 
vedtatt politisk av Follorådet 19. juni 2014 og av Akershus fylkesutvalg 15. september 
2014.   

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2007.528466-99329.html#p56
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Kompetansesenter for innovasjon og innovasjonsbygg 
 
I slutten av 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for næringsutvikling på Campus 
Ås. Gruppen bestod av lederne fra de institusjonene som omtales som Campus Ås. I 
tillegg deltok rådmannen i Ås kommune, Follorådet, Landbruks- og 
matdepartementet (LMD), SIVA, Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, 
Vitenparken og Kjeller Innovasjon med en mer observatørstatus. Fylkeskommunen 
var, etter ønske fra et samlet Ås-miljø, sekretariat for arbeidsgruppen. 
 
I 2013 gjennomførte gruppen en strategiprosess. Hensikten var å definere felles, 
langsiktige og ambisiøse mål for å utvikle et innovasjonssystem på Campus Ås. 
Arbeidet skulle støtte opp om opprettelsen av et planlagt innovasjonsbygg, som har 
vært prosjektert på Ås siden 2011, men som man ikke vet når kommer til å bli 
opprettet.  
 
Gruppen jobbet mye med en plan for å opprette en felles inkubator for 
kommersialisering av forskningen fra alle kunnskapsinstitusjonene på Ås. Kjeller 
Innovasjon ble invitert av et samlet Ås-miljø til å opprette og drifte en felles inkubator 
på Ås. Kjeller Innovasjon har vært kommersialiseringsaktør for alle aktørene på 
Campus Ås siden 2010. De siste tre årene har det vært lagt ned betydelig innsats i å 
kommersialisere forskning fra Ås. Syv selskaper har blitt etablert og det er potensial 
for nye etableringer med internasjonale kunder.  
 
På vegne av miljøet sendte Kjeller Innovasjon inn en søknad til SIVA i november 
2013 og Inkubator Ås as ble tatt opp i SIVAs inkubatorprogram. Akershus 
fylkeskommune, Follorådet, Nordic Innovation, Campus Ås og næringslivet er også 
ment å bidra med finansieringen av inkubatoren.  
 
I november 2013 inngikk aktørene som utgjør Campus Ås en samarbeidsavtale om å 
etablere Kompetansesenter for innovasjon. Kompetansesenteret skal stimulere til 
kunnskapsbasert nyskaping med utgangspunkt i utdannings- og forskningsmiljøet på 
Campus Ås i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Operasjonelt omfatter 
samarbeidet en samlokalisering av: 
 

 Innovasjons- og næringslivsstøtteapparat fra aktørene som utgjør Campus Ås 

 Kjeller Innovasjon 

 Etablerertjenesten i regionen 

 Kommunale og regionale aktører for næringsutvikling 

 Oppstartsbedrifter 

 Gründere/gründerbedrifter med relevante forretningskonsept 

 Andre innovasjonsaktører 
 
I løpet av to år skal samarbeidet resultere i å kunne tilby et komplett tilbud innenfor 
innovasjon og kommersialisering, det vil si å etablere Campus Ås innovasjonssenter 
inkludert en fullverdig inkubator. Kompetansesenter for innovasjon er med andre ord 
et første skritt mot opprettelsen av innovasjonssenteret og skal flytte inn i de nye 
lokalene etter at dette er oppført.  
 
Politisk behandling en nødvendig forutsetning 
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En innovasjonspolitikk for regionen må være lokalt basert, og delvis lokalt initiert 
politikk ettersom den må skreddersys til spesifikke lokale behov og forutsetninger i et 
område. Regionale myndigheter har en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp 
sterke regionale næringsmiljøer med innovasjon og læring i sentrum som går ut over 
å legge til rette for næringsarealer.  
 
Utvikling av innovasjoner dreier seg som oftest om samarbeid mellom ulike aktører. 
Bedrifter innoverer nesten aldri på egen hånd, de får informasjon og henter kunnskap 
fra mange kilder. Lærende regioner kjennetegnes ved at det finnes strukturer som 
stimulerer flyten av kunnskap, ideer og læring. Innovasjon omfatter derfor mange 
aktører som må spille på lag og det kreves en politikk for å få lagspillet til å fungere 
best mulig.  
 
Framover vil vi se økte regionale forskjeller mellom de områdene som makter å 
etablere lærende og innovative miljøer, og de som ikke får dette til. 
Samarbeidsplattformen svarer på denne utfordringen med en plan for å legge til rette 
for et lærende og innovativt næringsmiljø i Follo.   
 
Forskningsmiljøet på Ås og biovitenskap som identitet og merkevare i Follo 
Follo trenger et positivt omdømme og en felles identitet som kan gi regionen en 
attraktiv merkevare. En kunnskapsbase i verdensklasse vil være en attraktiv 
merkevare og tiltrekke seg flere bedrifter og mer kompetanse til regionen.  
 
Samtidig vil en felles identitet og merkevare kunne fungere som lim mellom sentrale 
aktører i regionen og gi grunnlag for et godt samarbeidsklima hvor alle samarbeider 
mot et felles mål.  
 
Det er flere grunner til å satse på bedrifter og næringer som benytter kunnskap som 
springer ut fra biologi, biokjemi, bioteknologi, og livsvitenskap.    
 
For det første er Bionæringen tverrsektoriell og berører mange relaterte næringer 
som sikrer mangfold og kompleksitet. Mangfoldet gir realistiske muligheter for å finne 
potensialer i skjæringspunktet mellom de tilgrensende næringene. Det innebærer at 
innovasjonspotensialet og verdiskapingspotensialet er stort.   
OECD og EU anslår at anvendelsen av bioøkonomi i ulike typer næringsvirksomhet 
vil vokse kraftig fram mot 2030 og være et bærende element for Europas økonomi.  I 
tillegg er bioøkonomien et nasjonalt satsingsområde og omtalt i St. meld. 39 (2012-
2013) Mangfold av Vinnere – Næringspolitikken mot 2020. 
 
For det andre vil en spesialisering mot bioøkonomien være fremmende for 
innovasjon og nyskaping. Spesialisering gir grunnlag for å utvikle en kritisk masse av 
relaterte bedrifter med kunnskap i verdensklasse.  Med relaterte virksomheter menes 
at bedriftene er i samme næringssektor, bygger på felles teknologisk 
kompetansebase eller liknende. Mange bedrifter i en region med relatert kompetanse 
gir gode muligheter å skape lærende og innovative næringsmiljøer.  
En tredje grunn til å velge bionæringen som satsingsområde er at forskningsmiljøene 
i regionen (Campus ÅS) har sin styrke innenfor biofag. En satsing på bionæringen vil 
gjøre regionen bedre i stand til å utnytte kunnskapen som kommer ut av forskningen 
og utvikle næringslivet på bakgrunn av dette.  
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For at innovasjons- og verdiskapingspotensialet i Folloregionen, med utgangspunkt i 
Campus Ås, skal bli utløst er det viktig at de regionale aktørene bidrar i fellesskap. Et 
voksende næringsliv med utgangspunkt i Ås-miljøet vil være kunnskapsbasert på 
områder hvor miljøet allerede er ledende internasjonalt innen forskning, og vil 
dermed bidra til Akershus fylkeskommunes mål om et internasjonalt 
konkurransedyktig næringsliv.  
 
En koordinert satsing for å realisere målene i avtalen vil også legge grunnlaget for å 
utvikle Ås som tettsted og Follo som region. Dersom Ås skal utvikle seg som regional 
by krever dette utvikling av kunnskapsbaserte næringer. Økt næringsaktivitet vil bidra 
til å legge grunnlaget for å utvikle Ås som tettsted og et attraktivt tettsted vil bidra 
positivt til næringsutvikling, herunder rekruttering og tilflytting.  
 
Alternativer: 
Som rådmannens anbefaling. 
Det er et alternativ å ikke gå inn for avtalen 
Det er et alternativ å godkjenne avtalen, men tydeliggjøre hva Ås kommunes bidrag 
skal være. 
 
Vurdering: 
Samarbeidsavtalen gir kommunen gode muligheter for utvikling i samarbeid med 
samarbeidspartnerne i avtalen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Avhengig av i hvor stor grad kommunen engasjerer og forplikter seg. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
  
For å realisere Follos innovasjons- og verdiskapingspotensial er det sentralt at 
Campus Ås i større grad blir en drivkraft for utviklingen av næringslivet i regionen og 
at de ulike aktørene bidrar i fellesskap for å oppnå dette. Derfor ønsker Ås kommune, 
Follorådet, Akershus fylkeskommune og Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) å inngå en samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo. Et 
voksende næringsliv med utgangspunkt i Ås-miljøet vil være kunnskapsbasert på 
områder hvor miljøet allerede er ledende internasjonalt innen forskning. En 
koordinert satsing for å realisere målene i avtalen vil også legge grunnlaget for å 
utvikle Ås som tettsted og Follo som region.  
 
To av målene innenfor næringspolitikk i kommuneplanen er 
1. Ås kommune skal være et kraftsenter for kunnskapsbaserte virksomheter knyttet 

til Campus Ås.  
2. Ås kommune skal ta initiativ til at det blir satt i gang et strategisk plansamarbeid 

med aktører i Ås sentrum. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen om 
næringsutvikling i Follo. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
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Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 


