
 

 

VELKOMMEN TIL Å GI HØRINGSINNSPILL TIL ASKER KOMMUNES  

TEMAPLAN FOR NÆRING 2020-2032 
 

Asker kommunes temaplan for næring 2020-2032 (heretter omtalt som temaplan næring) har 

som mål å skape flere lokale arbeidsplasser, øke verdiskapningen og få flere bedrifter til å 

etablere seg, og bli, i Asker. Asker skal bli ledende i landet på næringsutvikling. 

Næringslivet i Asker møter sterk konkurranse fra andre kommuner i hovedstadsområdet, 

men har fordelen av å ha en høyt utdannet befolkning og mange attraktive boområder. Som 

kommune kan Asker benytte virkemidler som nettverksbygging, tilskudd til 

medlemsorganisasjoner, anskaffelser og effektiv byggesaksbehandling for å stimulere til 

næringsutvikling. Temaplan næring peker på at det viktigste er å beholde og videreutvikle 

eksisterende næringsliv som i all hovedsak ligger i Asker nord, men også at kommunen skal 

stimulere til etablering av næringsvirksomhet langs E134 og i Asker syd. Temaplan næring 

peker på viktigheten av boligbygging som sikrer befolkningsvekst, særlig i 

befolkningsgrupper i arbeidsdyktig alder.  

Temaplan næring legges nå ut på høring. Høringsfristen er 15.03.2021. Næringsliv, 

innbyggere, frivillige lag og organisasjoner og andre interessenter inviteres til å komme med 

innspill. For å utvikle Asker kommunes næringspolitikk i årene fremover er kommunen særlig 

opptatt av å få innspill på planens åtte innsatsområder. Innsatsområdene svarer på de 

utfordringene Askers næringsliv står overfor og dekker alle deler av kommunens 

næringspolitiske arbeid. De danner utgangspunkt for en rekke strategier og konkrete tiltak. 

Temaplan nærings åtte innsatsområder er: 

1. Eksisterende næringer 

Dette området omhandler mer enn 20 ulike næringssegmenter som er de største i både 

antall ansatte og verdiskapning. Dette inkluderer kunnskapsintensive næringer, helse- og 

sosialsektoren (inkludert barnehager), lokale bedrifter innenfor eksempelvis handel, bygg og 

anlegg, lager og service.  

2. Gründerskap og innovasjonsmiljøer 

Dette er et viktig innsatsområde for Asker kommune da mindre enn tre av ti gründerbedrifter 

lykkes etter fem år. Etableringsviljen i Asker er stor, men kommunen ønsker å bidra til å 

utløse det statlige virkemiddelapparatet og bygge nettverk og samarbeid, blant annet med 

Viken fylkeskommune, som øker overlevelsesraten.  
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3. Landbruk 

Askers vakre kulturlandskap er en del av kommunens identitet, og byr på muligheter for 

næring så vel som viktig rekreasjon og friluftsliv. Da landbruk ikke i planstrategien har en 

egen temaplan er dette et eget innsatsområde i temaplan næring. Kommunen ønsker å 

stimulere til tilleggsnæringer, innovasjon og nettverk samtidig som jordvernet og de verdifulle 

naturressursene beskyttes.  

4. Opplevelsesnæringer 

Dette er et innsatsområde der næringen må gå fra å produsere tradisjonelle 

reiselivsprodukter til å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, 

historie, natur og aktiviteter. Kommunens innsats vil blant annet rettes mot å fremme Asker 

som besøksdestinasjon og å arbeide for bedre rammebetingelser for næringen.  

5. Nye næringer 

Å stimulere til vekst i innovative miljøer som helse, kreative næringer, sirkulærøkonomi og 

smart-teknologi ble løftet frem i intensjonsavtalen for nye Asker og dette er et sentralt 

innsatsområde for kommunen fremover for å møte fremtidens krav og utfordringer.  

6. Grønn konkurransekraft  

Langsiktig utvikling av grønn konkurransekraft er avhengig av at private ser mulighetene 

som ligger i det grønne skiftet. Asker kommune vil utfordre alle næringer i kommunen til å 

arbeide for å nå klimamålene og selv være en pådriver i bærekraftsarbeidet, blant annet 

gjennom programmet Bærekraftige Asker.  

7. Samarbeid og nettverk 

For Asker kommune er det viktig å se hele regionen i sammenheng og samarbeide med 

nærliggende kommuner, Viken fylkeskommune og statlige etater. Asker vektlegger 

forpliktende samarbeid med næringsforeninger, grunder- og innovasjonsmiljøer, Ungt 

entreprenørskap, reise- og opplevelsesnæringer og sentrumsforeninger. Kommunen ønsker 

å være en aktiv partner for lokalt næringsliv, akademia og ulike andre kompetansemiljøer.  

8. Omdømme og synlighet 

I konkurransen om arbeidskraft er det viktig for bedriftene å være synlige og ha en aktiv 

sosial profil. En kommune som har et godt omdømme og leverer gode tjenester kan bidra til 

å styrke bedriftenes egen profilering.  

I tillegg til disse innsatsområdene peker temaplan næring på behov for konkrete tiltak på 

infrastruktur og samferdsel samt på areal og arealbestemmelser som er viktige for 

kommunens næringsutvikling.  
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For mer informasjon om temaplan næring og hele utkastet til temaplan: 

Se www.asker.kommune.no .  

 

Høringsinnspill kan sendes til: 

post@asker.kommune.no 

 

For spørsmål knyttet til høringen eller til temaplan næring: 

asbjørn.flo@asker.kommune.no 

 

Frist for å melde inn høringsinnspill: 

15.03.2021 

 

Et bærekraftig næringsliv med fremgang og vekst er avgjørende for at Asker skal 

opprettholde og finansiere gode og velfungerende lokalsamfunn. Asker kommune ser derfor 

frem til en spennende høringsprosess og dialog med Askersamfunnet om utviklingen av 

fremtidens næringsliv i Asker! 

 

 

Asker, 08.01.2021, 

 

Næringssjef 
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