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Askim skal ha et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon og kompetanse i 
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Askim skal være en næringsvennlig kommune. 
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INNLEDNING 
 
  
Kommunedelplan for Næring i Askim kommune skal danne grunnlaget for å prioritere 
satsningsområder fremover og gi oss et grunnlag for å vurdere status, samt peke på 
utfordringer. Den skal formulere målsetninger for næringsutviklingen i Askim kommune og 
fordele ansvar for gjennomføring av tiltakene. 
 
Kommunedelplan for næring behandles i Komitè for Samfunnsutvikling, og den skal 
godkjennes endelig av Bystyret.  
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TILKNYTTEDE OG FØRENDE PLANER 
 
 
Tilknyttede og førende planer:  
                   PLANER 

� Kommuneplanens arealdel 2008- 2019  
� Visjonsplan for Askim 2006 - 2017 
� Kommunedelplan for by - og sentrumsutvikling (satt på sakskartet) 
� Frivillighetsmeldingen for Askim 2007 – 2011 
� Regional utviklingsplan 2008 – 2011 
� Fylkesplan for Østfold 2008 – 2019 
� Fylkesplanen 2009 - 2012 
� Strategisk næringsplan for Indre Østfold 2009-2012 (under arbeid) 
� Klimaplan Indre Østfold (under arbeid) **) 

 
Klimaplan for Indre Østfold **) er i gang og skal vedtas i 2010.  
Et av temaene her er Landbruk og Næring. Det er derfor kun henvist til Klimaplanen 
under mål 4 i denne næringsplanen. 

          PROSJEKT 
Tilknyttede og parallelle prosjekter:  
                           PROSJEKT 

� Prosjekt for Frivillig Børs Askim 
� Prosjekt for Romsåsen  

� Omdømmeprosjekt 

� Trans-In-Form prsojekt 
 

Omdømmeprosjektet   ”Askim i sentrum” pågår samtidig med    
planarbeidet, og er lagt inn som et prosjekt i næringsplanen, men er  
allerede startet opp i 2009.  

 
Strategisk næringsplan for Indre Østfold (under arbeid) 
Første forslag ble lagt fram for Regionrådet 11. juni 2009. Det ble bestemt at arbeidsgruppa 
skulle arbeide videre med planen i forhold til både innhold og forslag til organisering av 
hvordan gjennomføre planen. Den foreslår følgende visjon og mål: 

 
Visjon : Indre Østfold skal være den mest attraktive regionene i Norge som  

             bosettings- og næringsregion 
Mål: 

1. Utvikle 5 regionale næringsområder. 
2. Indre Østfold skal ha et bærekraftig næringsliv preget av 1) innovasjon,  

               kompetanse og regional samhandling 
3. Indre Østfold skal over tid være blant de 5 mest attraktive bo- og     

               næringsregionene i landet 
4. Utvikle et regionalt samarbeid om næringsutvikling i Indre Østfold. 
 

 
 
Mål og strategier i den regionale ligger som et før ende dokument for næringsplanen 
for Askim. 
 
Under enkelte mål og strategier er det noen steder fremhevet ved å vise direkte til 
Strategisk næringsplan.   
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ORGANISERING OG MEDVIRKNING 

 
 

Mandat:   Utarbeide ny næringsplan. Prosjektgruppas ansvar er å gjennomføre de nødvendige 
vurderingene i utarbeidelse av plandokumentet. Forutsetningen er å utnytte faglig kompetanse 
og faglig bredde for å sikre kvalitet i arbeidet. 
 
 
Styringsgruppe :  
Komitè for samfunnsutvikling. Bystyret skal fatte endelig vedtak.  
 
Prosjektgruppe : 
   
Tove Tørholen 
Einar Bjorvand 
Sølve Bjørkevoll 
Jan Egil Nygaard 
Tor Sæther 
Jon Gunnar Weng 
Per Egil Aas 

Askim kommune, prosjektleder 
Politisk saksordfører 
Askim kommune, spesialrådgiver 
Østfold Bedriftsenter, rådgiver 
Representant for industrien, styremedlem Glava 
Landbrukssjef for Askim, Eidsberg og Spydeberg 
Representant for handel, (Askimbyen AS) 

 
 
Referansegruppe:  Askim Næringsforum 
 
 
MEDIA OG MEDVIRKNING: 
 
Media: 
Smaalenene avis – jevnlig informasjon 
Østfoldsendingen  - kick-off  
Kommunens websider – jevnlig informasjon 
 
Kick-off 
Det ble lagt vekt på medvirkning og samspill med innbyggere, lag/foreninger og næringslivet 
ved revidering av planen. Kick-off den 6. mai 2009 ble vellykket og det møtte mange 
engasjerte mennesker som kom med mange gode innspill til planen. Bildet av situasjonen som 
ble gitt under dette møtet blir gjenspeilet i denne planens strategier og tiltak. Svært mange av 
innspillene hadde forbindelse med sentrumsutvikling. Dette vil bli videreført til plan for by- og 
sentrumsutvikling.  
 

Dialog og samhandling 
Kick off med foreninger, innbyggere, næringsliv,          Dato: 06.05.09 
Orientering Brukerrådet for teknisk             Dato: 20.05.09  
Askim Næringsforum              Dato: 13.08.09, 28.10.09,  
Frokostmøte med snev av jul             Dato: 15.12.09 

 
Behandling i politiske utvalg : 
 Oppstartsak i Komitè for samfunnsutvikling           Dato: 28.01.09 
1. planutkast i Komitè for samfunnsutvikling                  Dato: 26.08.09 
Før ettersyn - Planutkast i Komitè for samfunnsutvikling         Dato: 27.01.10  
Sluttbehandling i Komitè for samfunnsutvikling          Dato: 10.03.10 
Sluttbehandling i Bystyret             Dato: 25.03.10 

 
Oppfølging av planen og kobling mot økonomiplanen 
Tiltak i planen sees i sammenheng med kommunens overordnede økonomiplan, og følges 
opp hvert år i forbindelse med budsjettprosessen. Ansvaret for å følge opp handlingsdelen i 
planen skal ligge til Formannskapet.  
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                                                           KRITISKE SUKSESSFAKTORER  
 
 
ASKIM – EN BY I VEKST 
Hensikten med å definere kritiske suksessfaktorer er å fokusere på faktorer av helt 
grunnleggende betydning for videre næringsarbeid. Kritiske suksessfaktorer er med på å 
definere strategiene.  
 
Markedsføring og profilering av Askim   
Askim er ennå ikke så profilert som byene i Nedre Glomma regionen. Askim som en by å reise 
til er fortsatt ukjent for mange. Regionrådet i Indre Østfold har et ”merkevareprosjekt” for 
regionen, og målinger viser at gjennomførte profileringstiltak har satt Indre Østfold mer på 
kartet. Askim Næringsforum har satt i gang et omdømmeprosjekt av Askim, og vil videreføres 
som et prosjekt i denne næringsplanen.  
 
Infrastruktur 
Østfoldbanens Østre linje har behov for oppgradering og forbedringer. Vi opplever en 
mangelfull infrastruktur, driftsproblemer og forsinkelser. Infrastruktur, samferdsel og 
kommunikasjon er viktig for Askim og må arbeides med kontinuerlig. 
 
Kompetanseheving - Kompetansekrav - Universitet og høyskole  
Vi ser av tallene fra Statistisk sentralbyrå at Askim og Indre Østfold har en lav andel av høyt 
utdannede. Universitet og høgskolemiljøene i Norge konkurrerer om stadig mindre 
ungdomsgrupper som i økende grad legger vekt på urbane kvaliteter, nærhet til 
utdanningsinstitusjoner og tette bånd til nærings- og arbeidslivet. Tilknytning til 
Samarbeidsalliansen Osloregionen vil være viktig.    

 
Regionalt samarbeid – bolig og næringsarealer 
Fylkesplanen for Østfold synliggjør en arealknapphet og gir føringer som Indre Østfold må 
samarbeide om. Prognoser sier vi skal ta imot 10 000 nye innbyggere fram mot 2050. For at vi 
skal bli et attraktivt sted å bo og å etablere næring i et 40 års perspektiv, er Askim avhengig av 
et godt samarbeid i regionen 
 
Regionsenter og sentrumsutvikling:  
Askim kan karakteriseres som et knutepunkt med gode 
kommunikasjonsmuligheter. Askim vokser raskt og har det største 
sentrum i Indre Østfold.  Askim har blitt et flott handelssenter og 
de tre regionale kulturprosjektene Østfoldbadet, Kulturhuset og 
Stadion fremhever tydelig Askim som regionsenter. Vi har også 
andre instanser som Mattilsynet, Østfold Bedriftssenter AS, Skattekontor, Indre Østfold 
Renovasjon osv. Askim er en fremtidsrettet by og sentrumsutvikling vil være et fokusområde.  
 
Møteplasser og nettverksbygging 
Møteplasser og nettverksbygging er viktig, i en samhandling med kommuner, frivillige, 
næringsliv, utdanningsinstitusjoner m.fl  vil bidra til å utvikle Askim videre og gjøre Askim 
attraktiv for bolig- og næringsetablering. Det må legges til rette for deltakelse i plan- og 
utviklingsprosesser. 
 
Innvandrere 
Askim er en av byene i Norge med høyest innvandrerprosent. Det er viktig å ha fokus på 
hvordan vi skal inkludere, benytte kompetanse og styrke kompetansen hos denne gruppen av 
lokalbefolkningen.  
 
Kultur 
Koblinger mellom næringsliv og kulturaktiviteter i sentrum kan gi synergieffekter. Askim 
sentrum har mange etablerte kulturarenaer som næringslivet i dag benytter, men som i enda 
større grad kan tas i bruk.  



Askim kommune - Kommunedelplan næring 2010 – 2013 

 

7 

7 

 
 

                                                                            STATUS FOR ASKIM KOMMUNE 
 
 
Fra industrikommune til et regionsenter med handel og nye arbeidsplasser !  
Lokalsamfunnet har vist stor kreativitet og en evne til nyskaping og omstilling. 
 
 
 
 Lokalsamfunnet har vist stor kreativitet og en evn e til nyskaping og omstilling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
KILDER :   Østfold analyse, Statistisk sentralbyrå.   Det er under punktene henvist til 
plangrunnlag utarbeidet av Østfold Analyse som er v edlegg til denne plan.  
 
 
ASKIM NÆRINGSFORUM 
Askim næringsforum er etablert for å legge til rette for dialog mellom kommune og næringsliv 
til beste for en positiv utvikling av lokalsamfunnet.  
 
 
NÆRINGSANSVARLIG I ASKIM  
Næringsansvarlig i Askim kommune er involvert i et bredt spekter innenfor både lokale og 
regionale planer og prosesser, arealstrategier og eiendomsforvaltning. 
 
 
ØSTFOLD BEDRIFTSENTER AS 
Østfold Bedriftsenters forretningsidè er å bidra til bedriftsøkonomisk og samfunnmessig positiv 
næringsutvikling i Østfold. Askim kommune er en av eierne og har en samarbeidsavtale om 
blant annet etablererveiledning. De er representert og profilert i sammenhenger som er 
vesentlig for næringsutvikling. De bistår næringslivet i spørsmål om knoppskyting og utvikling.  
 
 
NHO`s ATTRAKTIVITETSBAROMETER 
Indre Østfold ble rangert som nr. 4 på landsbasis som attraktiv for barnefamilier og som nr. 29 
som attraktiv for unge voksne.  Askim er ikke spesielt nevnt i rapporten. Det er verdt å merke 
seg at  på landsbasis er det de store kommunene som er mest attraktive for unge voksne, og 
seks av de 10 mest populære kommunene for unge voksne har universitet eller høyskole.   
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OMDØMME  
Det ble sommeren 2009 gjennomført en omdømmeundersøkelse for Askim. Helhetsinntrykket 
av besvarelsen ble veldig positivt. Svært mange var opptatt av å utvikle sentrum i form av økt 
aktivitet og møteplasser, samt estetikk med mer.. Askim er oppfattet som et trivelig 
handelssentrum. For bedrifter blir det avholdt en egen undersøkelse.  
 
NYETABLERINGER  2008 - 2009  
For 2008 var det 93 nyetablering i Askim. Netto vekst  ble på 13 nye foretaksregistreringer  
For 2009 var tallet tilsvarende 83 nyregistreringer og en negativ vekst på minus 9.  
(kilde:Brønnøysundregisteret). 
 
BEFOLKNINGSVEKST  
Den innenlandske flyttingen til og fra Askim domineres av flyttinger innen Indre Østfold -
regionen. Nettoinn flyttingen består i stor grad av unge familier med barn , mens 
nettout flyttingen er unge, voksne som reiser ut i forbindelse med utdanning.  
Innbyggertallet for Askim var pr. 1.1.2009 14 703 og pr. 1.7.2009 14 759  
 (plangrunnlag side 2-3 ). 
 
 
ALDERSSAMMENSETNINGEN  
61,8 % av befolkingen i Askim er i alderen 20 – 66 år, dvs. i yrkesaktiv alder.  
(plangrunnlag side 5) 
 
 
ARBEIDSMARKEDSDEKNINGEN 
Antall arbeidsplasser i forhold til antall yrkesaktive er pr. 2008 på 80%.  
Arbeidsstyre 7495. Yrkesaktive 7367. Askim sysselsetter 6026 (også fra andre kommuner).  
Askim har underskudd på arbeidsplasser i forhold til størrelsen på den yrkesaktive delen av 
befolkningen. Av de 6026 som sysselsettes i Askim, er det kommunal tjenesteyting og 
varehandel som sysselsetter flest . (plangrunnlag side 10) 
 
Vi har et underskudd på arbeidsplasser på 1341 personer. Askim har størst underskudd på 
arbeidsplasser som ikke krever fagutdanning og innenfor de naturvitenskaplige og tekniske 
områdene. Derimot har kommunen et overskudd på arbeidsplasser for lærere og personer 
med utdanning innenfor pedagogikk. (plangrunnlag side 11)  
 
 
PENDLING 
3 av 4 av innpendlere til Askim kommer fra andre Indre Østfoldkommuner. Askim utgjør et 
viktig arbeidsmarked for de bosatte i Indre Østfold. 60% (ca 2200) av utpendlerne fra Askim 
reiser til Oslo og Akershus. Hovedstadregionen er en viktig del av Askims befolknings 
arbeidsmarked.  (plangrunnlag side 12) 
 
 
UTDANNING  
De med høyere utdanning, spesielt de med mer enn 4 års høyskole eller 
universitetsutdannelse øker raskere i storbyene enn i distriktskommunene. Veksten i andelen 
langtidsutdannede har vært lavere i Askim enn for resten av Østfold som helhet.  I landet som 
helhet har (2007) 5,8% av befolkningen mer enn 4 års høyskole eller universitetsutdannelse. I 
Askim er det til sammenligning kun 2,8%. De høyt utdannede velger i stadig større grad å 
bosette seg urbant eller i steder med kort pendleravstand til byene. Dette har sammenheng 
med at tilgangen på kompetansebedrifter er størst i de store byene.  (plangrunnlag side 9) 
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Askim - innvandrerbefolkningen fordelt 
etter opprinnelsessted - 2009

50,8 %

5,8 %

40,3 %

2,3 %0,7 %

Europa unntatt Tyrkia Afrika

Asia med Tyrkia Nord-Amerika

Sør- og Mellom-Amerika

 
 
 
ET INTERNASJONALT SAMFUNN  
 
Askim har en stor innvandrerbefolkning.  
 
Per 1.1. 2009 var 15,2 % av befolkningen 
innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.  
Innvandrerprosenten er en av de høyeste i landet.  
(plangrunnlag side 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNTEKTSNIVÅ  
Sammenlignet med kommuner beliggende nærmere hovedstaden, er 
inntektsnivået (for personer over 17 år) relativt lavt.  (plangrunnlag side 7) 
 
 
BOKOSTNADER  
Boligprisene er knyttet til befolkningens betalingsevne – men også avstanden og mulighetene 
for arbeidspendling til Oslo.  Boligprisene i Askim ligger noe høyere enn de andre kommunene 
i regionen (med unntak av Spydeberg). Tatt i betraktning Askims rolle som regionsenter, samt 
gode kommunikasjoner til arbeidsmarkedet i hovedstadsregionen, så er boligprisene 
oppsiktvekkende lave. 
(plangrunnlag side 8 ) 
 
 
LANDBRUKET 
Jordbruket i Askim domineres av kornproduksjon. Førstehåndsverdien (omsetningen) av korn 
fra bøndene var på 19,4 millioner kroner i 2008. Ved siden av korn er fjørfeproduksjonen i 
Askim stor, den utgjorde samme år en førstehåndsverdi på hele 18.1 millioner kroner. I alt var 
førstehåndsverdien av matproduksjon fra jordbruket i 2009 på 44,8 millioner kroner. 
Skogbruket leverer tømmer for en verdi på ca. kr. 6 millioner kroner pr. år. Avvirkningen av 
tømmer varierer med verdensmarkedets priser. 
 
Antall aktive produsenter i jordbruket er redusert fra 130 i 1996 til 88 i 2009. Den teknologisk 
utviklingen og reduserte inntekter pr. enhet produsert vare, sett i forhold til den generelle 
kostnads- og inntektsutviklingen, har ført til en sterk strukturrasjonalisering i jordbruket.  
 
Næringen har hatt en sterk økning i produktivitet over år og produserer mer mat enn tidligere 
til tross for en reduksjon i antall bønder. I Askim har vi dog en reduksjon i produksjon av kjøtt 
og spesielt melk. Jorda selges i mindre grad, men den leies ut i hovedsak til kornproduksjon. 
(Se oversikt i vedlegg til planen) 
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AREALER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET   

 
 
 
REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER 
 
Den strategiske næringsplanen for Indre Østfold har beskrevet satsingen i Askim slik:  
”Hoen/Sekkelsten består av områder som er utbygd og nye områder som er under 
omregulering. Bebygde områder er en blanding av produksjon, tjenesteytende, plasskrevende 
handel og kompetansevirksomheter. Området skal i framtiden bli det mest attraktive og 
arealeffektive området I regionen for kompetansevirksomheter og tjenesteytende næringer.” 
 
Fylkesplanen for Østfold peker ut 5 regionale næringsområder: 
 

1. Løvestad/Knapstad/Holt (Spydeberg/Hobøl) 
2. Hoen/Sekkelsten (Askim) 
3. Brennemoen (Eidsberg/Trøgstad) 
4. Sletta (Marker) 
5. Rudskogen (Rakkestad) 

 
 
Området Hoen/Sekkelsten i Askim er i privat eie. Hoen ble ferdig regulert i forbindelse med at 
Gresvig skulle bygge, mens Sekkelsten er uregulert men godkjent avsatt i kommuneplanen 
som næringsareal. Ved utbygging av de nye næringsområdene må det tilstrebes en høy 
arealutnytting.  På det regionale næringsområdet som skal utvikles, satses det primært på 
kunnskapsbedrifter jf. Strategisk næringsplan for Indre Østfold.   
 
 
Fylkesplanen for Østfold  har prognoser som viser at vi vil få en stor tilflytting på hele 10 000 
nye innbyggere til Askim fram mot 2050. Arealstrategien i fylkesplanen innebærer at Askim 
kommune ikke uten videre kan påregne og få godkjent ytterligere nye byggeområder for 
næring de neste 40 år. Østfold fylkeskommune har gitt oss en utfordring i forhold til arealbruk 
og jordvern, og de forutsetter at kommunene i Indre Østfold samarbeider om fordelingen de 
neste 40 årene. Det er viktig at vi er forberedt til å ta imot og styre utviklingen dit vi ønsker.  
 
 
 
ØVRIGE AREALER I ASKIM    
I tilegg til de nye byggeområdene for næring som er vist over, finnes det ubebygde 
byggeområder for næring som eies av private næringsvirksomheter. En stor del av disse eies 
av bedrifter som har sikret seg framtidige utvidelsesmuligheter.  Disse arealene er i 
utgangspunktet ikke for salg til nye virksomheter. 
 
 
 
ØSTFOLD NÆRINGSPARK I ASKIM 
50 bedrifter  befinner seg i næringsparken i Askim.  
Den ble i sin tid omtalt som den første næringsparken i 
Norge i Aftenposten. Næringsparken eies i dag av Höegh 
Eiendom.  
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VISJON 

 
Strategisk næringsplan for Indre Østfold har følgen de visjon:   
 

VISJON FOR INDRE ØSTFOLD: 
 

Indre Østfold skal være  
den mest attraktive regionen i Norge som bosettings- og næringsregion. 

 
Askim skal være med å oppfylle denne visjonen og ha sin egen visjon som vil vise hvordan 
Askim bidrar inn i dette.  
 
 

VISJON FOR ASKIM: 
 

Askim skal være et urbant regionsenter  
i Norges mest attraktive bosettings- og næringsregi on 

 
 
Dette begrunner vi ut fra følgende utfordringer : 
Askim skal ha et godt omdømme og være et naturlig sted for næringsutvikling. Askim 
kommune har satt fokus på næringsutvikling. Vi skal ha et regionalt næringsområde og ha et 
profesjonelt markedsføringsapparat, samt være en næringsvennlig kommune. 
 
Det skal være attraktivt å bosette seg her, med alternative muligheter. Det er også viktig med 
et urbant miljø hvor vi finner service- og kulturtilbud og andre sosiale møteplasser som naturlig 
hører med. Blant unge, utdannede arbeidstakere vil nok dette være et viktig kriterium for å 
bosette seg i Askim. For bedriftene vil det være en forutsetning for å kunne trekke til seg 
kvalifisert arbeidskraft. Vi skal arbeide for et utvidet og godt høyskoletilbud som byer bør ha, 
for å beholde og rekruttere innbyggere til arbeid og bosetting.  

 
 

 
NÆRINGSPLANENS MÅL  

 
Målet kan nås ved en gradvis og langsiktig oppbygging av kvaliteter i byen vår. Dette må skje i 
et samspill mellom næringsliv, innbyggere og kommunen. 
 
MÅL 1: Askim skal ha et bærekraftig næringsliv preg et av innovasjon og kompetanse i  
              både lokal og regional samhandling. 

• 7 delmål 
 
 
MÅL 2: Askim skal være en næringsvennlig kommune. 

• 3 delmål. 
 
 
MÅL 3: Askim skal være et regionsenter i Indre Østf old. 
 
 
MÅL 4: Askim skal være en by med godt omdømme. 
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MÅL 1: 
ASKIM SKAL HA ET BÆREKRAFTIG NÆRINGSLIV PREGET AV 
INNOVASJON OG KOMPETANSE I LOKAL OG REGIONAL 
SAMHANDLING 

 
 
DELMÅL 1.1:  Styrke den regionale samhandlingen 

 
Strategier:   
 

•    Askim skal være en motor i arbeidet for en styrket samhandling i regionen  
• Askim skal som en av Indre Østfold kommunene være førende innenfor energi og 

klima, ved å følge opp målene i Klima og energiplan for Indre Østfold (under arbeid). 
 

Tiltak: 
• Askim kommune skal bidra aktivt til å nå de regionale målene i Strategisk næringsplan 

for Indre Østfold ved vår deltakelse. 
 
• Bidra til å utvikle et ”Næringsråd” jf. Strategisk næringsplan for Indre Østfold. (Et forum 

for informasjon og dialog for de som arbeider med næringsutvikling i regionen) 
 

• Komme i tettere samarbeid med Mysen som en av to byer i Indre Østfold. Det skal 
samarbeides om minst ett løpende konkret enkeltprosjekt som for eksempel innenfor 
by - og sentrumsutvikling, omdømmebygging eller et internasjonalt prosjekt. 

 
• Markedsføre aktuelle temaer/nyheter om hva som skjer i næringsliv, kommunene og i 

Regionrådet for Indre Østfold. Gjøre lokalbefolkningen kjent med hva som skjer i 
næringsliv, kommunene og regionrådet for Indre Østfold, for å  skape engasjement på 
de ulike fronter. 

 
• Oppfølging av klima- og energiplan for Indre Østfold når denne blir vedtatt i 2010, med 

fokus på områdene Landbruk og næring som er et av temaene i planen 
 
 
 
DELMÅL 1.2 :  Vi skal ha gode møteplasser og nettve rk 

 
Strategier: 

• Utvikle nettverk og møteplasser for det offentlige, de frivillige og næringslivet  
 

Tiltak:  
• Nedsette en gruppe fra det offentlige og næringsliv, Østfold Bedriftsenter AS og Indre 

Østfold næringsforening m.fl., for å tilrettelegge for møteplasser (temamøter, 
næringslivsfrokoster, mv.) 

 
• Gjennomføre FrivilligBørs Askim i 2010 og eventuelt videreføre denne etter evaluering. 

En markedsplass hvor det inngås partnerskapsavtaler for bytte av tjenester for å styrke 
Askimsamfunnet. 

 
• Videreføre Askim Næringsforum 
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DELMÅL 1.3: Det skal være samsvar mellom næringsliv ets kompetansebehov,    
                       utdanningsinstitusjonenes ti lbud og ungdommenes valg av   
                       utdanning 

 
Strategier:  

• Askim skal ha et utdanningstilbud som kan gi innbyggere og næringsliv et 
kompetansefortrinn.   

 
Tiltak:  

• Utrede innføring av Ungt Entreprenørskap i grunnskolen (ungdomsbedrift) som et ledd i 
utvidet kompetanse om arbeidsliv og motivasjon til videre utdanning. 

 
•    Utvikle samarbeid med Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås (Campus Ås) og  

Høgskolen i Østfold jf. Strategisk næringsplan for Indre Østfold. 
 

• Støtte Kompetanseforum for et videre arbeid m/høyskoletilbud i Askim og regionene. 
 

 
DELMÅL 1.4:  Utvikle og øke antall arbeidsplasser /  Kompetanse 

 
Strategier: 

• Samhandling innenfor kompetansemiljøer, næringslivsaktører og det offentlige.  
• Sterk satsning på kunnskapsbaserte nyetableringer og fortsatt satsing på etablert 

industri som kunnskapsbedrifter. 
 
Tiltak:  

• Innføre næringsstipend for nyetablerere. 
 

•   Oppmuntre næringslivet til å ta i mot lærlingplasser, hospitant og traineèplasser. 
 

•   Motivere og tilrettelegge for å bygge opp klynger av miljøer som gir etableringslyst og 
knoppskytingseffekter  

 
 
DELMÅL 1.5:  Vi skal være en ”Internasjonal by” med  positivt fortegn 

 
Strategier:  

• Ha et internasjonalt fokus i plan- og utviklingsarbeid.  
• Ha fokus på å få bedriftene til å delta i internasjonale nettverk og møteplasser 
• Ha fokus på integrering både innenfor det offentlige og i næringslivet. 

 
Tiltak: 

• Vi vil at den store innvandrergruppen i Askim skal få være med å bidra, blant annet ved  
gjennom Askim kommunes ”Prosjekt Mangfold”, som har som mål å gi alle innbyggere 
mulighet for å oppleve reell tilhørighet og deltakelse, ingen skal oppleve diskriminering. 
Etablererveiledning skal videreutvikles ved å ha fokus på norsk regelverk i forhold til 
innvandrere. 

 
• Lage en oversikt over hva som finnes av EU-prosjektet som vi kan ha nytte av og 

jevnlig videreformidle til næringsliv.  
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DELMÅL1.6: Landbruk – Askim kommune vil bidra til a t jordbruket i Askim skal øke   
                       volumet av matproduksjonen, spesielt innen økologisk produksjon.   
                      Skogbrukssektoren skal arbeid e for økt bruk av bioenergi. Kommunen     
                      vil arbeide for et aktivt jor dvern. Jord- og skogbruket som   
                      næringsdrivende skal bidra ti l et bedre klima, redusert nærings-                            
                      avrenning til vassdrag og akt iv skjøtsel av kulturlandskapet. 
 

 
Strategier:  
 
 

• Oppfølging av landbruksdelen i Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013. 
• Kommunen vil bidra til at kornareal legges om til gras og at gamle beiter tas i bruk 

igjen. Nasjonalt mål om 15% økologisk matproduksjon innen 2020 følges opp. 
• Kommunen må gi fjørfeprodusentene nødvendig handlingsrom ved behov for å kunne 

øke produksjonen. 
• Landbruket må bidra til mer bruk av bioenergi for å øke bruk av fornybare energikilder. 
• Tilleggsnæringer som f. eks landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet (grønn omsorg / 

gården som pedagogisk ressurs mm) er satsingsområder som kan gi arbeidsplasser i 
landbruket. Kommunen må arbeide for å stimulere til produksjon av lokale produkter 

 
Tiltak:  

• Prioritere bruk av *)SMIL- midler i Askim til å istandsette gamle beiter i 
ravineområdene. 

 
• Aktivt påvirke gårdbrukere ved informasjonsmøter og nyhetsbrev, til å legge om til gras 

på erosjonsutsatt jord, anlegge grasdekte vannveier i erosjonsutsatte dråg og  anlegge 
buffersoner med gras langs vassdrag. 

 
• Arbeide for økt økologisk landbruksproduksjon med hovedvekt på grovforkrevende 

kjøttproduksjon og produksjon av matkorn ved bl.a. å videreføre interkommunalt 
samarbeid om ”Økoløftet” i Indre Østfold  

 
• Bistå gårdbrukere som søker finansiering knyttet til tilpasning til nye forskrifter 

vedrørende fjørfehold fra 2012 
 

• Arbeide for å få til demonstrasjonsanlegg for både vedfyring og flisfyring. 
 

• Informasjon, motivasjon og opplæring innen alle kategorier tilleggsnæringer. Ansvaret 
ligger hos gårdbrukeren, Landbrukskontoret HSA, Fylkesmannens landbruksavdeling 
og Innovasjon Norge, mm. Videreføre et aktivt samarbeid med Bondelag og 
Skogeierlag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket
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DELMÅL 1.7: Askim skal være rik på Reiseliv / Kultu r/ Opplevelse 
 

 
Strategier:  
 

• Styrke og videreutvikle lokale og regionale fyrtårn, samt utvikle og synliggjøre 
opplevelsesbaserte aktiviteter, produksjon og produkter.  

• Videreutvikle Askim som kulturby med urbane kvaliteter. 
• Fokus på landbruk knyttet opp mot reiselivsnæringen 
 

 
Tiltak:  

• Fortsatt delta i finansieringen av Reiseliv Indre Østfold med utgangspunkt i 
Reiselivsplan for Indre Østfold 2009-2012, tilknyttet Reiselivsplan for Østfold 2010-
2012 (begge under arbeid). 

 
• Utrede og utnytte de mulighetene som Glomma gir i forhold til reiseliv og turisme 

 
• Videreføre samarbeid med Askimbyen AS og utrede nye typer samarbeidsmuligheter. 

 
• Videreføre prosjekt for utvikling av Romsåsen gruve.  

 
• Askim kulturhus skal markedsføres aktivt mot  næringslivet.  

 
• Iverksette et samarbeidsprosjekt med nabokommuner for økt reiselivssatsing innen 

landbruket, og koble reiseliv med matopplevelser. 
 



Askim kommune - Kommunedelplan næring 2010 – 2013 

 

16 

16 

 

 
MÅL 2 
ASKIM SKAL VÆRE EN NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE 
 
Kommunen må legge til rette for bolig – og næringsu tvikling! 
Lokale bedrifter er avhengige av at de kommunale tjenestene som de er direkte brukere av 
fungerer godt. I første rekke gjelder dette alle plan- og tekniske saker, salg/utleie av 
næringsarealer, kommunens ordinære næringsarbeid, og kommunens samhandling med 
næringslivet i næringspolitiske spørsmål. 
 
 
 
DELMÅL 2.1: Yte aktiv service overfor næringsliv 

næringsarealer  
Strategier:  
 

• Kommunen må legge til rette for bolig- og næringsetablering i en samhandling med 
næringsliv og grunneiere.  

 
Tiltak:  

 
• Tilrettelegge for bosetting, knoppskyting og nyetablering av næring ved å:  

- Være forutsigbare, imøtekommende og positive  
- Videreutvikle gode informasjonsrutiner inkl. websider og etablererveiledning 
- Videreutvikle effektive tjenesterutiner 

 
• Gjennomføre årlige spørreundersøkelser mot næringslivet. 
 

 
DELMÅL 2.2:  Askim skal tilby attraktive bolig- og næringsarealer 

 
Strategier: 
 

� Utvikle regionalt næringsområde i jf. mål i Strategisk næringsplan for Indre Østfold. 
� Ha tilgjengelige boligareal klare for bygging. 
� Tomteområder innenfor både bolig- og næring skal ferdigstilles raskt og ha kort 

utbyggingstid, med fokus på estetikk. 
 
Tiltak: 

� Opprette et prosjekt i samarbeid med grunneiere på Sekkelsten, hvor det inngås avtale 
om samarbeid, utarbeides utbyggingsavtale og reguleringsplan blir utferdiget. 
 

� Opprette et prosjekt som ser på en eventuell samhandling for å kunne legge til rette for 
næringsareal på industriområdet Hoen, i samarbeid med grunneier.   

 
� Opparbeide Frydenlund boligområde for salg og legge ut kommunale boligtomter på 

Frydenlund for salg via eiendomsmegler 2010 -2012 (3 etapper). 
 

� Angi konkrete forutsetninger for estetisk kvalitet i reguleringsplaner for bolig- og 
næring. 
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DELMÅL 2.3:  En styrket infrastruktur  

 
 
Strategier:  

� Arbeide for å forsere prosjekt og tiltak som er nedfelt i Nasjonal Transportplan 2010-19 
� Arbeide for å få inn nye prosjekt og prioriteringer i Nasjonal Transportplan. 
� Arbeide for gode lokale infrastrukturløsninger. 
 

Tiltak: 
 

� Kontinuerlig press mot sentrale politikere og planleggere for forsering av tempoet i 
utbygging av vei og kollektivnett, med spesielt fokus på:  

 
- tverrforbindelsene mellom Ytre og Indre Østfold forbedres (RV 115) 
- ferdigstillelse av E18 fra Hobøl til Vinterbro blir gitt prioritet. 
- bedring av offentlig kommunikasjon (jernbane og buss). 

 
� Ha fokus på intern offentlig kommunikasjon i Askim i det framtidig plan- og 

utviklingsarbeid.   
 
� Utrede mulighet for å sikre tilfredsstillende tilgang på fiberkabel/ høyhastighets -

kommunikasjon for næringslivet. 
 

� Utrede, være pådriver og igangsette planarbeid for gode løsninger for pendlerparkering 
ved fokus på å: 

 
- Styrke og utvikle et knutepunkt /stoppested ved Askim stasjon, ved Østfold 

næringspark og den nye ”park and ride” ved Krosby 
 

 
 
 
 
 
 

MÅL 3 
ASKIM SKAL VÆRE ET REGIONSENTER I INDRE ØSTFOLD 
 
Strategier: 
 

• Videreutvikle Askim som et sterkt senter for næringsutvikling 
• Askim skal være et naturlig sted for statlige og regionale institusjoner å etablere seg. 

 
Tiltak:  

• Vi må være aktive i situasjoner hvor vi kan ha muligheter for å påvirke for å få statlige og 
regionale institusjoner til Askim 

• Arbeide videre for hotell og tilhørende fasiliteter som kurs og konferanse mv. 
• Askim skal være et kultursentrum med fokus på Askim kulturhus, Østfoldbadet og 

idrettsanlegget i Askim (se også kultur, delmål 1.7) 
• Askim skal være et kommunikasjonsknutepunkt   

         (se også styrket infrastruktur, delmål 2.3). 
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MÅL 4 
ASKIM SKAL VÆRE EN BY MED GODT OMDØMME 
 
 
Strategier:  
 

• Askim skal  ha et positivt omdømme  
• Askim skal være et naturlig sted for handel og trivsel 
• Det satses høyt på god markedsføring av kommunen  
• Ha et attraktivt handelstilbud 
• Ha et pulserende sentrum med et godt utvalg av kafeer og restauranter og andre gode 

møteplasser  
• Ha en god dialog mellom gårdeiere, næringsdrivende og kommune 
• Ha fokus på sentrumsutvikling i et langsiktig perspektiv  

 
 
 
Tiltak: 

• Videreføre Omdømmeprosjektet ”Askim i sentrum” og få gode ambassadører for Askim 
• Gjennomføre ny omdømmeundersøkelse som oppfølging av undersøkelsen i 2009 
• Samordne og utvikle informasjon og websider som eksisterer i Indre Østfold og 

videreutvikle dette til beste for Askim og regionen. 
 

• Invitere til en idèkonkurranse og/eller skisseprosjekt av sentrum, med valgte 
fokusområder som kommunikasjon, parkering, grønne lunger, møteplasser, 
bebyggelse.  Dette kan gjøres i tett samhandling med en by - og sentrumsplan eller 
som et frittstående tiltak. 

 
• Inngå et samarbeid med Mysen for utvikling av byen i et regionalt perspektiv(jf.mål 1.1) 

 
• Tilrettelegge for et teamarbeid og en samarbeidsarena mellom gårdeiere, 

næringsdrivende og kommunen for blant annet å : 
 
- ha fortløpende dialog innen ulike temaer for å finne gode løsninger. Dette kan 

være estetikk, parkering, skjenkebevilling, og tilrettelegging generelt. 
 

• Utrede muligheter for ”Gründercafe” i et samarbeid mellom kommune, næringsliv, 
bibliotek og Campus Ås mfl. 

 
• Videreutvikle kurs/ konferanse/ hotellmuligheter (jf. mål 3) 
 
• Utrede muligheter for ”skilting/profilering” langs riksvei som er med på å fronte Askim 

 
• Askim kommune deltar i internasjonalt prosjekt ”Trans In Form” Østfold som ser på 

stedsutvikling og profilering og markedsføring. 
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