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ASKIM – BYEN DER NÆRINGSLIVET BLOMSTRER 

1. INNLEDNING 

I følge Plan- og bygningslovens §4-1, annet ledd skal det utarbeides et planprogram som skal legges 

til grunn for det videre planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for: 

- formålet med planarbeidet 

- planprosessen med frister  

- beskrive opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt, og behov for utredninger. 

Planarbeidet skal tydeliggjøre Askim kommunes satsingsområder og aktiviteter innenfor 

næringsutvikling. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig 

med varsling av planoppstart. En oppdatert og aktuell næringsplan skal være et viktig styringsverktøy 

for det politiske og administrative arbeidet med næringsutvikling i Askim kommune.  

Næringsplan for Askim kommune skal vedtas som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven. 

2. FORMÅL 

Planprogrammet skal legge rammene for hvilke temaer som skal drøftes i planprosessen. 
Næringsplanen skal inneholde tydelige mål, strategier og tiltak.  

Status, utviklingstrekk og utfordringer innenfor næringslivet i Askim kommune og regionen skal 
beskrives fram mot 2020. I kommuneplanens samfunnsdel trekkes spesielt to konkrete strategier 
fram for arbeidet med næringsutvikling: 

 

 Arbeide for at nye og eksisterende næringsvirksomheter øker antall arbeidsplasser i 
Askim minst i samme takt som befolkningsveksten. 

 Arbeide for at Askims rangering i NHO Nærings NM øker med minst tre plasser hvert 
femte år. 

 

Forrige kommunedelplan for næring omfattet perioden 2010 til 2013. Det er behov for å vedta en ny 

kommunedelplan for en ny periode.  

I forkant av Kommuneplanens samfunnsdel, Askim mot 2050, ble det gjennomført en regional 

analyse for Askim 2014 utarbeidet av Telemarksforskning. Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i 

bystyret juni 2015, og den regionale analysen utarbeidet av Telemarksforskning, legges spesielt til 

grunn i arbeidet for ny kommunedelplan for næring: 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - ASKIM MOT 2050 

TELEMARKSFORSKNING – REGIONALANALYSE FOR ASKIM 2014 

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 
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3. UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK DE NESTE 10 ÅRENE 

BEFOLKNINGSVEKST OG ARBEIDSPLASSVEKST SIDEN 2000 

En av Askims største utfordringer er balansen mellom befolkningsvekst og arbeidsplassvekst. Fra 

2000 til 2014 var befolkningsveksten på litt over 14 prosent. I samme periode økte antall 

arbeidsplasser med kun 4 prosent. 55 prosent av Askims arbeidende befolkning pendler ut av 

kommunen, mens 44,6 % av arbeidsplassene i Askim er besatt av arbeidstakere som bor utenfor 

kommunen.  

KOMMUNEREFORM 

Kommunene i Indre Østfold må gjøre noen viktige valg i nærmeste framtid. Enten blir resultet en stor 

kommune, eller en østkommune og en vestkommune, eller består kommunene som før. Uansett 

hvilke avgjørelser som tas i denne forbindelse, kommer dette til å ha konsekvenser for framtidig 

næringsutvikling. 

BEDRE VEI OG JERNBANE 

Innen fem år kommer E18 mellom Askim og Oslo til å stå ferdig. Da kjører man til Oslo på 35 

minutter. Innen seks år kommer også nye og bedre togforbindelser. Da vil togturen mellom Askim og 

Oslo ta ca. 37 minutter, i stedet for en time.  

Utviklingen av infrastrukturen i Osloregionen kan medføre at det blir mer attraktivt å drive og 

etablere næringsvirksomheter i Askim. 

 

4. MÅL OG VISJONER 

VISJON 

«Askim skal være handelssentrumet i Indre Østfold, og et naturlig tilflyttingssted for næringsliv og 

folk som er på flyttefot ut av Oslo og omegn». 

MÅL 

1. Askim framstår som regionbyen det er attraktivt å drive næring i. 

2. Askim  koordinerer sitt arbeid med næringsutvikling med kommunene i Indre 

Østfold.  

3. Askim er en møteplass og et naturlig handelssenter i regionen. 

4. Askim er kjent for omverdenen og gir positive signaler til næringslivet. 

OVERORDNET STRATEGI 

Askim kommune skal bevisst arbeide med ombyggedømming, og satse på økt samhandling mellom 

næringslivet og Askim kommune. 
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5. STRATEGIENE, MED UTGANGSPUNKT I KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL 

1. Arbeide for at nye og eksisterende næringsvirksomheter øker antall arbeidsplasser i 

Askim minst i samme takt som befolkningsveksten. 

Fra 2000 til 2014 har befolkningsveksten i Askim økt med 14 prosent, mens veksten i antall 

arbeidsplasser har økt med kun fire prosent. Vi må aktivt arbeide for flere arbeidsplasser i byen vår. 

Askim skal tilrettelegge for at det skal komme et nytt hotell til Askim. Dette vil skape nye 

arbeidsplasser i Askim. I tillegg vil et nytt og større hotell i Askim trekke flere mennesker til byen 

vår. Hotellgjester som kommer enten for en badeweekend, eller for kurs og konferanse, vil skape 

ringvirkninger i byen ellers, både for varehandelen og for besøksnæringer, som kafeer, 

restauranter, kulturhuset og Østfoldbadet i Askim. 

Arbeide for at det blir et større mangfold av bedrifter i Askim. Vi må tiltrekke oss 

kunnskapsbedrifter som tilbyr arbeidsplasser til flere typer arbeidstakere.  

Fortsette arbeidet med Askim Drivhus. Alphapartners er allerede godt i gang med sin salgsbedrift, 

og har i dag 12 ansatte. Det neste firmaet startet opp høsten 2015. 

I Askim finnes ledig kapasitet når det gjelder kontorlokaler. Askim kommune må bidra for å fylle 

disse lokalene med nye arbeidsplasser. I tillegg må vi sørge for at nye bygg får næringslokaler på 

gateplan, slik at sentrumsutviklingen fortsetter og at vi arbeider aktivt for et levende sentrum. 

2. Arbeide for at Askims rangering i NHO Nærings NM øker med minst tre plasser hvert 

femte år. 

Gjestebudet fra næringslivet i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel, etterlyste mer 

”hårete mål” og dro fram NHOs næringsNM som et lett målbart parameter for å måle 

attraktiviteten til en kommune. Askim skal gjøre seg bemerket ved å klatre høyere opp på Nærings 

NM rangering. For å få dette til må vi også ha «hårete tiltak». 

3. Være en proaktiv kommune.  

Askim skal være en kommune som stiller seg positiv til næringslivet. Vi skal yte god service, og alltid 

være framoverlent når nye bedrifter kontakter oss.  

Askim må legge godt til rette for eksisterende bedrifter, ved å yte best mulig tjenester. Vi må passe 

på at bedriftene får den servicen de har behov for å drive videre. 

4. Legge til rette for nettverk i kommunene. 

Bedriftene i Askim og Indre Østfold skal vite om hverandre, og spille på hverandre. Det finnes 

kompletterende bedrifter i et stort antall bransjer. Dette har stor verdi for regionen. Som 

kommune må vi delta i opprettelsen og drift av lokale og regionale nettverk. 

Fortsette å legge til rette for møteplasser for næringslivet gjennom frokostmøter fire ganger i året. 

Legge til rette for gründerkafeer sammen med Østfold Etablereservice og Indre Østfold Utvikling. 
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6. AKTIVITETSPLAN 

 Aktiviteter Framdrift 

3 Saken opp i Formannskapet. Det velges saksordfører. 
Høring og offentlig ettersyn (minst seks uker).   

3. desember 

4 Administrasjonen vurderer innkomne uttalelser og 
utarbeide endelig forslag til planprogram.  

Desember/Januar 

 Formannsskapet vedtar forlsag til planprogram Februar 

5  Bystyret vedtar planprogrammet. Februar 2016 

6  Administrasjonen utarbeider forslag til 
kommunedelplan for næring 2016-2020. 

Mars/april 2016 

7  Behandling i formannskapet  Mai 2016 

9  Forslag til kommunedelplan for næring sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i mai. Minst 
6 uker, og ta høyde for sommerferie. 

Mai 
Høringsfrist 
august 

10  Administrasjonen går gjennom høringsuttalelser, og 
utarbeider endelig forslag til plan. 

September 

11  Formannskapet behandler og innstiller på 
godkjenning av kommunedelplan for næring 

September 

12  By godkjenner kommunedelplan for næring September 

13  Etterarbeid – offentliggjøring og utsendelse til 
berørte  

Oktober 2016 

 

7. OPPLEGGET FOR MEDVIRKNING: 

I de følgende avsnittene beskrives de sentrale forutsetningene for medvirkning, deltakelse, 

informasjon og dialog mellom de ulike aktørgruppene.  

 6.1 Næringsforum  
Næringsforum har blitt invitert til å komme med innspill til planprogrammet. De kommer til å 
fortsette å følge prosessen. Næringsforum ble utfordret til å komme med innspill på hva som er 
viktig å for næringslivet de neste 5 årene i møte for næringsforum 5/11. 

 

6.2 Næringsvirksomheter, utbyggere og grunneiere 

 Kunngjøring/informasjon ved avisannonser og gjennom Askim kommunes hjemmeside på 
Internett.  Det gis mulighet for innspill og tilbakemeldinger ved e-post. 

 Møter med representanter fra næringslivet gjennom bedriftsbesøk. 

 Frokostmøtet i Askim kommune trekker til seg 80-90 næringsdrivende i Askim 4 ganger i året. På 
et av vårens møter vil vi i tillegg invitere til et politisk verksted, med politikere, næringsdrivende 
og personer fra administrasjonen, for å diskutere kommunedelplan for næring. 

 

6.3 Administrativ/faglig kompetanse og kapasitet 

 Administrasjonen sørger for praktisk gjennomføring av alle aktivitetene. 

 Møter med virksomhetslederne. 

 


