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ASKERSHUS AS 
SAMMENDRAG 

AskersHus AS er en videreføring av selskapet Asker Vekst AS som 
ble etablert høsten 2003 av Asker kommune (66,6%), Nera Satcom 
(16,7%) og Ericsson (16,7%). 

I 2007 overtok Asker Næringsråd aksjeandelene til Nera Satcom og 
Ericsson. Selskapet endret navn til Vekst i Asker AS. 

I 2012 ble Asker kommunes aksjer overtatt av Asker Næringsråd. 

Asker Næringsråd eide etter dette samtlige 3000 aksjer, pålydende 
NOK 100, i selskapet som samme år endret navn til AskersHus AS. 

I 2014/2015 restrukturerte AskersHus AS sin tjenesteportefølje og 
innrettet denne i fire innsatsområder: Ressurspoolen, Rugekassen, 
Næringslivets Servicekontor og Campus Asker. Fra april 2015 var 
selskapet i ordinær drift med egne lokaler i Drammensveien 915. 

Høsten 2016 ble det gjennomført en emisjon hvor målet for var å 
styrke selskapets strategiske posisjon som et innovativt 
kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for offentlig og 
privat virksomhet i samsvar med Strategisk næringsplan 2015-2026 
(Asker kommune), Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo 
og Akershus frem mot 2025 (Akershus fylkeskommune) og 
næringslivet i Asker. Emisjonen resulterte i 19 nye eiere i tillegg til 
Asker Næringsråd som gjennom emisjonen ble utvannet til en 
eierandel på ca. 25 % (største eier). 

Pr. 31/12-2018 hadde AskersHus utleieforhold til 40 gründere og 
bedrifter, nå benevnt medlemmer av i Viken Space. 
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ORGANISASJON 
AKSJONÆRER PR. 31/12-2018 

 

STYRET 

Bjørn Langvik, styreleder   Asle Sjørbotten 
Christine Raaholt   Lars O Nordal 
Jan Egil Hallbjørhus   Mari Espelin 
Ole Kristian Tangen    

 
ANSATTE 

Rune Resset, daglig leder 
Karin Skansen, Community Manager (fra 1.1.2019) 

Deleier Ant. Aksjer %andel Kategori
Oxer Management AS 56 4,9 % Eksternt Næringsliv
Danske Bank 55 4,8 % Eksternt Næringsliv
Kongsberg Digital / KOGT 55 4,8 % Eksternt Næringsliv
National Oilwell Varco AS 55 4,8 % Eksternt Næringsliv
Vitari AS 50 4,3 % Eksternt Næringsliv
Floberg Holding 28 2,4 % Eksternt Næringsliv
Hallingdal Næringshage 25 2,2 % Eksternt Næringsliv
Asker og Bærums Budstikke 20 1,7 % Eksternt Næringsliv

Sum 344 29,9 %
Asker kommune 180 15,7 % Offentlig
Akershus Fylkeskommune 180 15,7 % Offentlig

Sum 360 31,3 %
Firma Bjørn Langvik 25 2,2 % Internt Næringsliv
Nowi gruppen AS 21 1,8 % Internt Næringsliv
Lonar AS 20 1,7 % Internt Næringsliv
Management Consulting 20 1,7 % Internt Næringsliv
Bell Økonomi AS 10 0,9 % Internt Næringsliv
AOG Holding AS 10 0,9 % Internt Næringsliv
Fits Consulting Asker AS 10 0,9 % Internt Næringsliv
Inclusion AS 10 0,9 % Internt Næringsliv

Sum 126 11,0 %
Asker Næringsråd 320 27,8 % Organisasjon

Sum 320 27,8 %

Totalsum 1150 100 %
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STYRETS ARBEID 

STYREMØTER 

Det er holdt 4 styremøter hvor 37 saker er behandlet. 

 

SPESIELLE OPPGAVER 

Eierstrategien for AskersHus AS ble vedtatt av general-forsamlingen 
i 2018. Eierstrategien utdyper formålet med selskapet slik det er 
definert i vedtektene, fastsetter 
overordnede målsettinger og tydeliggjør eiernes krav og 
forventninger til selskapet og til selskapets styre. Eierstrategien 
definerer selskapets handlingsrom og tydeliggjør resultatmålene og 
prioriteringene som er satt til selskapet.  
 
 
Leiekontrakten i Drammensveien 915 med Oxer Management AS 
utløp 31/12-2018.Tidlig på året startet AskersHus et arbeid med 
sikte på en avklaring på hvorvidt man skulle forlenge eksisterende 
leiekontrakt med Oxer Management, eller om man skulle se etter 
andre lokaler. I forbindelse med dette arbeidet, mottok AskersHus 
flere tilbud inkluderende også tilbud om forlengelse/videreføring i 
Drammensveien 915. 

Gitt praktisk og prismessig tilrettelegging for gründere og egne 
bedriftsøkonomiske vurderinger besluttet styret 8/5-2018 å 
akseptere tilbudet fra National Oilwell Varco AS på lokaler i 
Drengsrudhagen 6 (200 meter fra tidligere lokalisering) for perioden 
1/10-2018 – 30/11-2022. Leieforholdet omfatter 810 m2 med 
opsjon på en tilsvarende utvidelse.  
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AskersHus flyttet inn i de nye lokalene den 1/10-2018. Den 12/10-
2018 ble den nye lokasjonen døpt til «Viken Space» og offisiell 
åpning ble foretatt av Askers ordfører, Lene Conradi: 

 
 

Ved årsskiftet er hele det kontraktsmessige arealet på 810 kvm leid 
ut til i drøyt 30 samtidige brukere – gründere og ressurspersoner. 
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Styret har i 2018 arbeidet videre med 5 veivalg for å sikre langsiktig 
finansiering og utvikling av selskapet slik at det enda bedre kan 
tjene entreprenørskap og gründere i regionen. 

Styret har i 2018 prioritert å konsentrere seg om en strategisk plan 
for om mulig og ønskelig å oppnå status som sertifisert SIVA-
inkubator. Det ble utarbeidet en modell på bakgrunn av 
gjennomførte samtaler med en rekke ulike aktører. Denne modellen 
resulterte i at forprosjektet «Viken kunnskapspark med SIVA-
sertifisert inkubator» ble etablert, og forprosjektet ble i 2018 støttet 
økonomisk av både Akershus og Buskerud fylkeskommune, i tillegg 
til kommunene Røyken, Hurum, Asker og Bærum.  

 

Av strategiske og taktiske årsaker ble datterselskapet Viken 
Kunnskapspark AS stiftet i mai 2018. Det er pr nå ingen 
virksomhet i selskapet. Aksjekapitalen i Viken Kunnskapspark AS er 
kr 30.000 og styreleder er Bjørn Langvik.  

AskersHus AS har etter invitasjon ervervet en mindre eierpost i 
Hallingdal Næringshage AS, på samme måte som Hallingdal 
Næringshage har en eierpost i AskersHus. Selskapene hadde 
prosjektsamarbeid i 2017 og vil få det i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AskersHus sine nye lokaler i Drengsrudhagen 6  
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PROSJEKTER 2018 
VIKTIGE PROSJEKTER 

Etter et halvt års forarbeid, ble 
forprosjektet «Viken 
kunnskapspark med SIVA-
sertifisert inkubator» etablert 
av AskersHus i juni 2018. 
AskersHus vil gjennomføre 

forprosjektet for å avdekke om det er grunnlag for AskersHus til å 
ta en større regional rolle som innovasjonsaktør med etablering av 
«Viken kunnskapspark», som også skal kunne tilby 
inkubatortjenester gjennom å bli sertifisert som en Siva-inkubator. 

Nye Asker og Bærum har et næringsliv som opererer stort på det 
internasjonale markedet og som også er blant de mest forsknings- 
og innovasjonsintensive i landet. En Siva-inkubator vil kunne være 
tett på bedrifter og ideer med vekstpotensial og ambisjoner om å nå 
et nasjonalt/internasjonalt marked. 

Forprosjektet skal gi svar på hvilke strategiske samarbeidspartnere 
(FOU, næringsliv, klynger, innovasjonsaktører, kapital, offentlig, 
etc.) som vil passe inn i konseptet i tillegg til hvilken relevant 
kjernekompetanse og bransjeområdet etc. konseptet kan ha. 
Sentrale prosjektaktiviteter er å identifisere: 
 

• beste praksis & neste praksis for inkubatorer 
• samhandlingspotensial 
• potensial for økt innovasjon og næringsutvikling 
• næringsstruktur 
• næringslivets ønsker og behov 
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I forprosjektets prosjektgruppe og styringsgruppe er det med 
ledende personer fra regionens akademier, næringsliv og offentlig 
sektor. Sluttrapport og anbefaling vil foreligge i mai 2019. 

 

Prosjektet «Etablerertjenesten 
for nye Asker og Bærum» ble 
lagt ut på anbud av Bærum 
kommune i 2018. Hensikten var å 
finne en operatør som kunne stå 
for viktige deler av det offentliges 
tilbud overfor gründere og 
entreprenørskap i kommunene.   

AskersHus vant anbudet i 
samarbeid med Bærum 
Næringsråd, Kvinner i Business og 

Asker Næringsråd. Avtalen ble undertegnet 30/8-2018 og har en 
varighet frem til 31.12.2020 med opsjon på forlengelse én eller 
flere ganger inntil 3 år. Årlig ramme er på ca. 1,8 mnok.  

Sentrale prosjektaktiviteter er gjennomføring av 
• Førstelinjetjeneste 
• Én til én veiledning, 10 time/gründere hver uke 
• Temakurs 
• Grunnkurs i etablering – norsk og engelsk 
• Gründerkafe 
• Gründerskole 
• Mentorprogram 

 

Det skal i tillegg årlig gjennomføres drøyt 30 kurs og 
arrangementer.  

Prosjektet er dimensjonert for at 8-900 gründere i Bærum, Asker, 
Røyken og Hurum årlig vil benytte tjenestene. 
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ANDRE PROSJEKTER 

AskersHus gjennomførte i 2018 også en rekke oppgaver på oppdrag 
av Asker kommune, relatert til Strategisk næringsplan 2015-
2026 i Asker kommune bl.a innen 

o FN´s bærekraftsmål 

o Smart City 

o Internasjonalisering 

o Sosialt entreprenørskap 

o Reiseliv 

 

Prosjektet «Viken Tech» ble 
etablert i november 2018, og vil ha 
fokus på Clean Tech og Mobility. I 
forbindelse med dette prosjektet er 
det innredet et makerspace i Viken 
Space. AskersHus har leid inn 

konsulenter firmaet e-Motive Technology AS, som har mange års 
erfaring innen techbransjen og som vil ha ansvaret for 
programutviklingen. Målet er at det i løpet av 2019 skal være 
rekruttert 20 oppstarts- og vekstbedrifter tilknyttet dette prosjektet 
i Viken Space. 
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VIKEN SPACE 
LOKALER OG LEIEAVTALE 

Lokasjonen i Drengsrudhagen 6 
har fått navnet «Viken Space». Det 
er inngått en fremleieavtale med 
National Oilwell Varco AS for leie 
av 810 kvm. i 1. etg. og med 
opsjon på leie av tilsvarende areal 

i 2 etg. Varigheten er fram til 1/12-2022 med en viss mulighet for 
forlengelse/fornyelse deretter. Avtalen inkluderer også møbler, 
renhold, vedlikehold og tilgang til kantine.  

Det er totalkapasitet på i overkant av 70 kontorplasser i bygget, 
som ble oppført i 2014 og som har svært høy standard. Lokalene 
inviterer til gründerskap og kreativitet, og de deler som er i åpent 
landskap har god lyddemping. Ved årsskiftet var hele arealet i 1. 
etasje utleid og AskersHus vil starte utleie av moduler i 2. etasje i 
2019 dersom det oppnås enighet med utleier om dette. 

Basert på erfaring ble prisene på kontorplassene i landskap justert 
noe ned fra hva som har vært tilfelle i 2017 og tidligere i 2018. 

Pr 31.12.2018 er leieprisene pr. mnd. (ekskl. mva): 

• Inkubatorplass: kr. 1000,-  
• Kontorplass i landskap: kr. 1690,- 
• Kontorplass i cellekontor: fra kr. 5500,- 

 
LEDELSE 

I 2018 har den daglige ledelse bestått Rune Resset, som ble ansatt 
som daglig leder 1/9-2017. 
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Bjørn Langvik ble valgt til ny styreleder under generalforsamlingen i 
2018 etter tidligere også å ha vært innleid som leder. Under 
konstitueringen av styret ble Mari Espelin valgt til styrets nestleder. 

 
HJEMMESIDER OG INFORMASJON 

Det er i 2018 etablert flere kanaler for promotering av AskersHus, 
Viken Space og Etablerertjenesten. Her er en oversikt: 

• AskersHus hjemmeside – www.askershus.no (Stoff relatert til selskapet 
og prosjekter) 

o Facebook: www.facebook.com/AskersHus-Næringshage-1610270325958879/ 
o Twitter: https://twitter.com/askershus2018 
o LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/askershus/ 

 
• Viken Space hjemmeside – www.viken.space (Stoff relatert til 

lokasjonen, medlemsskap og medlemmer 
• Etablerertjenesten 

o Felles hjemmeside: www.etablerer-akershus.no 
§ Egen Facebookside: www.facebook.com/etablerertjenesten/ 
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ØKONOMI 
Ved emisjonen i desember 2015 (emisjonsdokumentet) ble eiere til 
AskersHus forespeilet at man måtte forvente et akkumulert 
underskudd på ca. kr. 450-500.000 innen det ble positive tall i 
selskapet. 

Samlet underskudd for 2016 og 2017 er på kr 401.902.  

Sammenlignet med 2017 har inntektene i 2018 økt med kr. 
170 784 og kostnadene er redusert med kr. 106 023. 

Hovedårsaken til reduksjonen i kostnader fra 2017 til 2018 ligger i 
lavere godtgjørelse til (ny) revisor og at selskapet har overtatt 
bokføringen av regnskapet. Det ble i 2017 også tatt noen 
engangskostnader. Etter ansettelsesavtalen har daglig leder i 2018 
hatt en lønn på bare kr 40.000 i måneden. Dette har selvfølgelig 
også bidratt sterkt.  (Fra 1/1 - 2019 er avtalt annen lønn).  

Til tross for at AskersHus AS i 2018 fikk ekstra kostnader på nær 
dobbelt husleie i 4. kvartal, viser revidert regnskap for 2018 et 
overskudd på kr. 6 637. Resultatet er ca. kr 120.000 bedre enn 
budsjettet.  

Til sammenligning var underskuddet i 2017 på kr. 270 591.  

For å sikre langsiktig grunnfinansiering arbeides det særlig nå med 
muligheten for at AskersHus/Viken Kunnskapspark på 2-3 års sikt 
skal komme inn i SIVA´s inkubatorprogram. SIVA bidrar gjennom 
inkubasjonsprogrammet med kapital, kompetanse og nettverk. 
SIVA gir årlige tilskudd til utvikling av inkubatoren og bedriftene de 
jobber med, sprer beste praksis for forretningsutvikling og 
kommersialisering, og gir inkubatorene tilgang til 
utdanningsprogram, kurs og nettverksarenaer. I tillegg støtter 
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Akershus fylkeskommune SIVA inkubatorene i fylket med årlige 
tilskudd. 

Kontrakten «Etablerertjenesten i nye Asker og Bærum 2018-2020», 
vil bety ‘sikre’ inntekter på ca. kr 300 – 350.000 årlig for AskersHus 
sin del. Øvrige inntekter er fra utleie til gründere og bedrifter, og 
ikke minst prosjekter som må erverves. 

Styret vedtok sommeren 2018 at styreleders selskap Firma Bjørn 
Langvik etter avtale kan benyttes til operasjonelt arbeid i påvente 
av at AskersHus har økonomi til å ansette ordinært for tilsvarende 
kvalifikasjoner og kompetanse. Det er en forutsetning at inntektene 
for hver oppgave styreleders selskap gjør skal være større enn 
utgiftene. Ordningen har bidratt til resultatfremgangen i 2. halvår i 
2018.  

De nye lokalene i Drengsrudhagen 6 og den mer gunstige 
leiekontrakten AskersHus har fått med National Oilwell Varco AS 
bidrar til vesentlig lavere leiekostnader pr. kontorplass. 

AskersHus har som nevnt opsjon til å leie ytterligere 810 kvm i 
Viken Space og vil jobbe målrettet for å fylle opp begge etasjene i 
2019 og gjennom dette arbeidet skape et mer økonomisk 
bærekraftig og attraktivt innovasjonsmiljø i Drengsrudhagen 6. 
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