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Høringsinnspill fra Follorådet - Dokument 8:66 S (2019-2020) - 
Representantskapsforslag om at selvforvaltende universiteter og høgskoler 
fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer  
 
Det vises til Dokument 8:66 S (2019-2020) – Representantskapsforslag om at selvforvaltende 
universiteter og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer, samt til Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) sitt høringsnotat datert 03.03.2020 i saken. 
 
Follorådet, som består av de seks Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby 
og Ås, støtter med dette dokumentforslaget og NMBUs høringsnotat. I mange år har Follorådet hatt 
et tett og godt samarbeid med NMBU og Campus Ås, og samarbeidet er forankret i 
Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo. Follorådet har tidligere støttet universitetet i 
krav om økte bevilgninger til vedlikehold av bygningsmassen. Det er svært viktig for kommunene i 
Follo at ordningen med selvforvaltning beholdes og slik sett unngår at NMBU får en merkostnad på 
88 millioner dersom Statsbygg tar over eiendommene og at universitetet blir en del av 
husleieordningen. Det vil igjen medføre at det blir mindre penger til overs til forskning, utdanning og 
innovasjon. I tillegg vil en overføring av NMBUs eiendomsmasse til Statsbygg bli mer byråkratisk 
dersom det ikke kan gjennomføres oppgraderinger og vedlikehold av bygg i samme prosess.  
 
NMBU har satset betydelig på å oppgradere egen bygningsmasse de senere årene gjennom årlige 
planer og egen campusplan. Byggene har nå en meget god gjennomsnittlig tilstandsgrad. 
NMBU har en veldig spesialisert eiendomsmasse med fjøs, laboratorier, klinikker, drivhus osv. Dette 
har universitetet etter hvert bygd opp god kompetanse på å følge opp selv. Når NMBU får store 
forskningsprosjekter, kan laboratorier og lignende raskt bygges om. Denne fleksibiliteten vil bli borte 
med Statsbygg som jobber etter årlige planer, og det vil i så fall koste dyrt å få til endringer midt i en 
periode. Dagens campusplan innbefatter også to veldig etterlengtede påbygg for fagmiljøer. Dette vil 
da måtte bli lagt på is og gi uforutsigbare arbeidsforhold for forskere og studenter i flere år fremover.  
 
For Follorådet er det særdeles viktig at vi får på plass det såkalte innovasjonsbygget på Campus. 
Dette vil styrke NMBU og Campus Ås som et nasjonalt viktig kompetanse- og innovasjonssenter for 
bærekraftig utvikling og fremtidig matproduksjon, og dette vil være attraktivt for det lokale og 
regionale næringslivet i Follo og i Østre Viken. Dersom Statsbygg skal overta forvalterrollen, kan dette 
bety at NMBU som motor i den lokale næringsutviklingen, blir satt år tilbake. 
 
For Follo er det derfor svært viktig at NMBU fortsatt får eie egne bygg og eiendommer og ber 
Utdannings- og forskningskomiteen bidra til dette.  
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Med hilsen 
 
Kari Marie Swensen 
daglig leder Follorådet 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: Karen Moe Møllerop 
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