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VEDLEGG 
LANDBRUKET 

 

    
                Førstehåndsverdien av skogbruket i Askim 2008  
 
                 står for ca. 6 millioner kr. årlig   

 

Førstehåndsverdien av jordbruks- og husdyrvekster i 0124 
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 dekar/dyr brukere 
Fulldyrka gras og andre grovfôrvekster  963 27 

Overflatedyrka gras og innmarksbeite 383 0 

Hvete og rug 15153 80 

Bygg og havre 7463 80 

Oljevekster, erter, bønner og engfrø 574 80 

Poteter  0 0 

Grønnsaker m.m.  29 1 

Frukt  0 0 

Bær  3 1 

Mjølkekyr 26 2 

Ammekyr 0 0 

Gris solgt slakt og livdyr 1758 6 

Avlspurker 175 5 

Verpehøns 9786 6 

Kyllinger slaktet 5004 1 

Livkylling 368173 1 

Voksne sauer over 1 år 75 3 

Mjølkegeiter 0 0 

Ammegeiter 0 0 

   

 
 
 

 
 
 

 
Mal for handlingsplan er : 
 

 Målsetting 

 Tiltak 

HANDLINGSPLAN  (Strategisk næringsplan 1997 – 2000) – 
status november 2009  
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 Ansvar for igangsetting 

 Finansiering/Kostnadsramme 

 Oppstart/Varighet 
 
For videre gjennomføring av handlingsplan er det viktig å innarbeide tiltakene i økonomiplan og årsbudsjett.  Den skal følges opp gjennom årlig 
rullering i forbindelse med gjennomgang av årsmeldingen i kommunen. 
 
Status i november 2009 er vist med tegn* og farger: 
 

Utført * 

Delvis utført ** 

Ikke utført *** 
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Målsetting Tiltak Ansvar for 
igangsetting 

Finansiering/ 
kostnadsramme 

Oppstart/ 
varighet 

Penere by ** Innspill til private gårdeiere. 
Retningslinjer for fasader og skilt. 
Bedre renhold. 
Beplanting og forbedring av uteareal. 

Kommunen 
v/teknisk etat 

Økning i bevilgning på 10% i 
perioden 

Hele 
perioden 

Utbedring av Askim Torg * “Torg-komite” sammensatt av næringsliv, 
politikere og administrasjon, rask fremdrift i 
utbedring av Askim Torg 

Kommunen 
v/planavd. og 
teknisk etat 

1.500.000 1998 

Levende sentrum med botilbud * Utarbeide kombinasjon av forretningsbygg 
og boligtilbud  

Kommunen 
v/planavd. og 
teknisk etat 

Eget personale Hele 
perioden 

Byutviklingsplan * 
 

Få satt byutvikling på dagsordenen, og 
identifisere/ initiere byutviklingsprosjekter 

Kommunen ved 
planavdelingen 

Eget personale Våren 98 

Profilering under motto “Kraftsenteret 
Askim By”  ** 

Enighet om motto, profilerings-kampanje, 
informasjonsskilt.  
Markering av byport ved Fossum Bru 

Reiseliv i.Østfold 
Kulturetat 

Kommunen 
Byoffensiv        600.000kr 
Næringsliv     

Høst 98 

 
 
Status i november 2009 er vist med tegn* og farger: 
 

Utført * 

Delvis utført ** 

Ikke utført *** 

Strategi 1:   “Askim som by”   
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Målsetting Tiltak Ansvar for 

igangsetting 
Finansiering/ 

kostnadsramme 
Oppstart/ 
varighet 

Utbedring av E18 ** Økt satsing i Grensekomitèen Värmland-
Østfold. 
Informasjonsarbeid til andre kommuner og 
sentrale myndigheter. 

Kommunen       
v/rådmann, planavd. 

20.000 årlig og bruk 
av eget personale 

Hele perioden 

Utvikling av togtilbudet for person og 
godstrafikk *** 

Arbeidsgruppe med deltagelse fra NSB og 
næringsdrivende 

Kommunen       v/IØB 
A/S 

Møteaktivitet Vår 98 

 Utbedring av kommunale og fylkes-
kommunale veier ** 

Økt bevilgning på kommunens budsjett 
informasjonsarbeid mot andre kommuner og 
fylkeskommunen 

Kommunen  
v/teknisk etat 

Økning på 10% i 
perioden 

Høst 98 

Askim skal bli regionalt kultursentrum ** Regionalt kulturbygg. 
Opplevelsessenteret Østfoldbadet. 
Musemsutvikling i kraftverkene. 
Flerbrukshus ved Fossum Bru. 
Fylkesinstitusjon til Askim 

Kommunen 
v/kulturetat 

Kommunal og privat 
finansiering 

Hele perioden 

Bedre overnattings- og konferanse-tilbud 
*** 

Nytt hotell med konferansetilbud 
 

Campingplass og hytter ved Fossum Bru 
 

Privat initiativ 
 

Fossum Utvikling 

Privat finansiering 1999 

Regionalt samarbeid * Regional næringsplan 
Regionalt næringsfond 

Askim kommune 
IØB A/S 

Finansieres 
sammen med 
kommuner i Indre 
Østfold 

Høst 98 

 
Status i november 2009 er vist med tegn* og farger: 
 

Utført * 

Delvis utført ** 

Ikke utført *** 

Strategi 2:    “Regional utvikling i Indre Østfold”     
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Målsetting Tiltak Ansvar for 

igangsetting 
Finansiering/ 

kostnadsramme 
Oppstart/ 
Varighet 

Kartlegge behov for høgskole i Askim * 
 

Gjennomføre arbeidskraftanalyse for 
østlandsområdet.  
Analysere eksisterende tilbud. 

Askim Kommune  Våren 98/ 
Hele 98 

Avklare et satsningsområde * 
 

Beslutte hvilket område det skal satses på. 
Gjøre en økonomisk vurdering for 
etableringen. 

Askim Kommune  Våren 98/ 
Hele 98 

Kartlegge beslutningsprosessen i Kirke-, 
utdannings- og forskingsdepartementet * 

Sette opp en fremdriftsplan for hvordan man 
skal realisere planene. 

Askim Kommune  Våren 98/ 
Hele 98 

Bedre det offentlige tjenestetilbudet ** 
 
 

Fellesprosjekt 
Utvikle byggesaksbehandling 
Utvikle servicetilbudet og førstelinje-
funksjonen 

Østfold Byoffensiv 
Fellesprosjekter/ 
lokale prosjekter 

Fylkeskommune 
Byoffensiv 

Våren 98/ 
Hele 98 

 
 
 
Status i november 2009 er vist med tegn* og farger: 
 

Utført * 

Delvis utført ** 

Ikke utført *** 

Strategi 3:    “Kompetanseheving innen offentlig sektor og næringslivet”     
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Målsetting Tiltak Ansvar for igangsetting Finansiering/ 
kostnadsramme 

Oppstart/ 
Varighet 

By-koordinator * 
 

Utarbeide planer 
Etablere aksjeselskap 
Ansette person 

Askim kommune 
Askim Handelsstandsfor. 
IØB A/S 

By-offensiven/Askim K 
700.000  

250.000 Aksjekap 

Vår 1998 
Etableringsfase 

Varighet 3 år 

Organisert møteplass 
“næringsforum” * 

Arbeidsmodell for næringsforum, basert på 
erfaring fra andre kommuner. 
 

Askim Kommune 
Næringslivet 
Kommunen v/IØB A/S 

Avtale IØB A/S 
Medlemskontingenter 

VÅR 1998 
 
 

Nettverksbygging *** 
 

Definere satsningsområder som vi kan. 
Gummi, isolasjon, kuldeteknikk, transport 
Nettverksringer, messer 

Askim Kommune v/planavd 
Næringslivet 
Kommunen v/IØB A/S 

Industrioffensiv, SND 
By-offensiv 

Hele perioden 

Utvikle reiselivet i Askim** 
 

Kartlegge turismepotensialet og 
opplevelsesmuligheter i Askim 

Askim kommune 
v/ Planavdelingen 

Byoffensiven  
Askim kommune 

Hele perioden 

Tilrettelegge attraktive 
næringsområder * 

Kartlegge områder 
Inngå intensjonsavtaler med grunneier 
Konkurransedyktige priser 

Kommunen v/planavdelingen Eget personale i kommunen Hele perioden 

Presentasjonsmateriell ** 
 

Kartlegge næringsliv. 
Presentere på Internett 
Produktblader 

Askim kommune 
v/IØB A/S 

 
200.000 

1998-99 

Virkemidler for etablere ** Hvilke virkemidler 
Hvordan organisere 

Askim kommune 
v/IØB A/S 

Avtale IØB A/S Hele perioden 

Lokalt næringsstipend *** Størrelse på stipend 
Søknadskriterier og saksbehandling 

Askim Kommune 
v/IØB A/S 

Inntil 200.000 pr år 1998-99 

 

 
Status i november 2009 er vist med tegn* og farger: 
 

Utført * 

Delvis utført ** 

Ikke utført *** 
 

Strategi 4:  “Bedriftsrettet utvikling”  
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VEDLEGG TIL NÆRINGSPLANEN 
 
 
RESULTAT FRA BEDRIFTSUNDERSØKELSE I ASKIM – AUGUST 2008 
 
 
 
 Om samarbeid mellom Askim kommune og bedrifter i Askim: 
 
 Bedriftene er mest fornøyde med kommunens samarbeid generelt og kommunens åpenhet og service. 
 Bedriftene virker minst fornøyde med kommunens kunnskap om næringslivet, vilje til rådføring, informasjon og tilrettelegging for næringsutvikling. 
 Av kommunale tjenesteområder har bedriftene mest interesse for tilrettelegging for næringsutvikling og fokus på saker som er viktige for næringslivet. 
 Fra kommunen er virksomhetsledere samt saksbehandlere oftest i kontakt med bedriftene i Askim – i størst grad med bransjene ”Privat tjenesteyting” og 

”Industri, kraft og bygg”.  Næringsrådgiver og rådmannen har sjeldnest kontakt med bedriftene. 
 Få bedrifter er representert i råd og utvalg oppnevnt av kommunen. 
 En stor andel av bedriftene innen ”Varehandel, hotell og restaurant” og ”Industri, kraft og bygg” opplever av kontakt med kommunen initieres av 

bedriften. 
 Noen av bransjene, særlig ”Transport og kommunikasjon”, oppgir at de har lite kjennskap til kommunens oppgaver. 
 Næringene ”Transport og kommunikasjon” og ”Privat tjenesteyting” vurderer i størst grad kontakt med kommunen som betydningsfullt. 
 Færre av de minste bedriftene enn de større mener kontakt med kommunen er av stor betydning. 
 
Sammenlignet med de andre kommunenes bedrifter er Askim-bedriftene: 
 
 Fornøyde med kommunesamarbeidet generelt.  
 Godt fornøyde med kommunens åpenhet og kommunikasjon.  Bedriftene føler ikke at samarbeidet er konfliktfylt. 
 Kjennetegnet av å ønske å delta i kommunale råd og utvalg, samt nettverksbygging og kompetanseutviklingsprosjekter. 
 Blant de som i størst grad ønsker å delta i næringsplan- og kommuneplanprosessen.  
 Langt færre Askim-bedrifter svarer at bakgrunnen for kontakt med kommunen er som samarbeidspartner i felles prosjekt eller som deltaker i 

næringsforum. 
 Mindre fornøyde med kommunens kunnskap om det lokale næringslivet og tilrettelegging for næringsutvikling. 
 Mest misfornøyde av alle med for mye byråkrati i forbindelse med samarbeid med kommunen. 
 Under snittet tilfreds med kommunens fokus på saker som er viktige for dem, velferdstjenester, gjennomslagskraft og informasjon fra kommunen. 
 
 

 


