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Drivhuset - status og utvikling

Sammendrag av saken:
Drivhuset Østfold er et ledende samarbeidsmiljø for studenter i Østfold, og har tilholdssted ved både
Høgskolen i Halden og Fredrikstad. Formålet med Drivhuset er å skape et kreativt miljø for studenter
som ønsker å starte eget selskap og utvikle seg som entreprenører. Hos Drivhuset får de nødvendig
kompetanse, opplæring og kurs.
Drivhuset har en historie som strekker seg tilbake til 1993. I 2018 var det 16 kontorer spredt utover
Sverige, Norge og Finland, med Drivhuset Østfold som eneste norske virksomhet. Drivhuset Østfold er
mer enn en samarbeidsarena. Der skapes det en atmosfære for samarbeid og et sted å vokse som individ,
uavhengig av studieretning.
Sammen med Chalmers School of Entrepreneurship ble Loopa-metoden utviklet. Metoden er
fundamentet i alt Drivhuset gjør og hvordan de jobber. Hos Drivhuset kan studenter komme uten
forkompetanse i forretningsutvikling. Drivhuset bedømmer ikke idéer, men fokuserer på å utvikle
individet som entreprenør
Drivhuset skal stimulere til økt innovasjon, kompetanseheving innen entreprenørskap /intraprenørskap og
fokus på kommersialisering,-både for idéer drevet frem av studentprosjekter og ansatte sine
forskningsprosjekter.
Drivhuset er en viktig bit av å integrere økosystemet i Østfold slik at det blir enklere for gründere og
oppstartsselskaper. Det er allerede etablert samarbeid med Ungt Entreprenørskap, Blender, Pangstart og
Smart Innovation Norway, Styreakademiet Østfold og en rekke virksomheter innen ulike bransjer.
Pågående prosjekt Gründr Q
I Gründr Q prosjektet som er støttet av Østfold Fylkeskommune, kartlegger Drivhuset nå startups som er
blitt nedlagt/konkurs de siste fem årene,- eller er i drift, for å finne ut hva som har ført til nedleggelse
eller vært viktig i deres suksess. På bakgrunn av resultatene fra prosjektet, vil en lettere kunne møte de
erfarte utfordringene og nyttiggjøre seg positive erfaringer inn i rådgivning, kurs og infrastruktur.
Resultatet vil ende i en digital plattform som knytter hele Østfold sammen. Her kan oppstartsselskaper

kjøpe/selge/bytte seg imellom og flytte konkurransen ut over fylkes- og landegrensen. Det kan også
medføre ordning med et mentorprogram, styrekandidater og fundingpool. Drivhuset leker også med
tanken om å integrere praksisstudenter fra videregående skole og høyere utdanning, så vel som internship
og arbeidsledige tilknyttet Nav i denne plattformen. Disse kan være en svært nyttig ressurs for startups.
Eierskap
Drivhuset Østfold AS er eid likt mellom Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune og Halden
kommune.
Som medeier er Halden kommune representert med to styremedlemmer (Øyvind Stokseth og Gina
Brekke) og ett varamedlem (Henrik Bertelsen). Styret i Drivhuset har hatt en større rådgivende og mer
uformell rolle enn styret i mange andre selskaper. Målet har vært å støtte daglig leder i oppbygging av
virksomheten, prioritering og veivalg for å styrke og utvikle driften.
Formål
Drivhuset Østfold skal danne infrastruktur og utgjøre en kjerne for koordinering av innovasjon og vekst i
Østfold ved å gi studenter et sted å videreutvikle prosjekter, gi forskere en mulighet til å kommersialisere
sine idéer, samt gi gründere et miljø for videreutvikling av sine idéer og prosjekter.
Kommunene er også opptatt av å bygge opp egen kompetanse på innovasjon, og ønsker at studenter i
praksis kan bidra til idéskaping og positiv endring ved hjelp av den kompetansebyggingen Drivhuset
tilbyr. Det er tradisjonelt studenter fra IT og ingeniørutdanningene som har vært opptatt av
gründervirksomhet, men en ser et klart behov for at studenter fra helse- og velferd, samt lærerutdanning
og pedagogiske fag følger etter, da det ligger store endringsbehov på disse fagområdene.
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