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Om dokumentet
Dette dokumnetet utgjør handlingsdelen i startegisk næringsplan for Åsnes kommune vedtatt xxx.xx.xxxx.
Dokumentet inneholder overordnet mål og tiltak iht de kaptlene i startegisk næringsplan og inndelingen refererer seg til inndelinge i
næringsplanen.
Overordnet mål
I tillegg til målene i den regionale næringsstrategien, er det «Planstrategien for Åsnes kommune 2017-2020» som setter føringer for kommunens
målsettinger. Innenfor innsatsområdet I budsjettet for 2018 er det vedtatt følgende:

Målsettingen med en strategisk næringsplan for Åsnes er å ha en plan for langsiktig næringsutvikling med formål om å samordne offentlig og
privat innsats for å nå målsetningene.
Det er grunn til å tro at man med samarbeid på tvers av sektorer, mellom offentlig og næringsliv, - og ikke minst i samarbeid med innbyggerne, vil
få en utviklingsdynamikk som hele kommunen er tjent med.
Råvaretilgangen fra jord- og skogbruk er meget gode, og innen mange områder har kommunen også god kompetanse. Infrastrukturen er
brukbar, men både jernbane- og veinettet må oppgraderes.
Hvordan disse målene spiller inn, samt øvrige andre målsettinger kommunen har, er beskrevet under hvert satsingsområde
Se for øvrig strategisk næringsplan
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5. Åsnes tilpasning til den regionale strategien –regionalt perspektiv

5.1 Prioritering av fire satsningsområder; bioøkonomi, industri, logistikk og bygg & anlegg – regionalt perspektiv
Tiltak

Lokal aktivitet

Ansvarlig

Bioøkonomi. Åsnes kommune har gjennom
sitt eierskap i Kommuneskogen tilgang til
interessant råvare. (Overskudd fra drift i
kommuneskogen finansierer ÅNEUF
(næringsfond)).

Finne prosjekt-tema /kandidat til
forskerstipendia.
Utarbeide betingelser som sikre lokal
«payback»
Verdiskapning i landbruket
Initiere samarbeidsprosjekt for produksjon
og salg av bio-gass bl.a. med slam som
kilde.
Synliggjøre Åsnes kompetanse/klynge
muligheter i ulike kanaler, fortrinnsvis
gjennom Kongsvingerregionen.
Stand på «Arena Innlandet» på Oslo
Innovation Week mm som en del av
Kongsvinger-regionen?
Regulere (pågår).
Arealplanen
Bygge infrastruktur basert på hva man
konkluderer etter deltagelse på
Innovasjonsløftet Posisjonering
Markedsføre og selge arealer
Lobby for Solørbanen som godsbærer og
evt med persontrafikk

Landbrukssjef

Tilrettelegge for biobasert næringsliv

Industri. Synliggjøring av kompetanse

Industri. Klargjøre og markedsføre nye
næringsarealer

Solørbanen
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Teknisk

Samarbeids
partner

Frist

Kommuneskog
Spesialrådg

I løpet av Q1
2018.
Oppstart Q3
2018.

Landbrukssjef

Oppstart Q3
2018

Spesialrådg:

Teknisk SMM

Ordførerr

Q3 2018

Spesialrådg

Leder NEMI

Pågår
Klart til
utbygging Q3
2018
Pågår

5.2 Tett samarbeid mellom kommune og næringsliv – regionalt perspektiv
Tiltak

Lokal aktivitet

Ansvarlig

Politisk og administrativ ledelse og
næringsutviklingsapparatet skal ha faste
møtepunkter med regionalt næringsliv inkl
primærmæringer (næringsforeninger) for å
drøfte tiltak og rammebetingelser

Sørge for at man blir invitert og deltar på
regelmessige møter med
 Handelssenteret Flisa
 K+/Hedmark kunnskapspark
 NHO Innlandet
 7Sterke
 Lokalmatnettverk
 Visit Kongsvingerregionen
Fylkeskommunale finansierte prosjektet
«NYSKAPING OG UTVIKLING AV OG
FOR NÆRINGSLIVET I ÅSNES
KOMMUNE». Næringslivet er en egen
interessegruppe.
Åsnes kommune benytter
kongsvingerregionen.no som kanal for
publisering av næringsstoff.
«Solørportalen» vurderes som kanal mot
innbyggere

Spesialrådg

Administrasjonen i kommunene skal
involvere næringslivet i arbeidet med å løse
konkrete problemstillinger knyttet til
forvaltning og næringsutvikling.

Kommunikasjon og informasjonsflyt
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Spesialrådg

Spesialrådg

Samarbeids
partner

Frist

Næringshage
Leder NEMI
Ordfører
Landbruk

Pågår

Leder NEMI
Ordfører
avgrensing må
avklares.
Eksterne

Pågår

Næringshage
Kommunikasj

Pågår

5.3 Handlekraftig og effektiv kommune – regionalt perspektiv
Tiltak

Lokal aktivitet

Tydelig og lett tilgjengelig informasjon om
hva næringslivet og etablere kan forvente,
for eksempel i forhold til bistand,
saksbehandlingstider,
finansieringsmuligheter

Oppdatere kommunens hjemmeside etter
samme struktur som kongsvingerregionen.no innen næring. Oppdatere
Handelssentret Flisa` hjemmeside med
mer info. Regionalforvaltning.no om våre
fond. Videreutvikle samarbeidet med de
andre kommunene innen plan og
byggesak – effektiv forvaltning.

Ansvarlig

Spesialrådg

Samarbeids
partner

Frist

Teknisk sjef
Landbrukssjef
Næringshage

Pågår

Sikre at behov fra næringslivet og
etablerere møtes med relevant og sømløs
kompetanse fra både virkemiddelapparatet
og kommunene

Fast møte i regionalt næringssjefsforum

Spesialrådg

Innarbeidet

Næringsfond. Informere og koordinere
retningslinjer regionalt. Felles praksis

Synliggjøre mulighetene i regionen. Bruke
kongsvingerregionen.no og kommunens
hjemmeside, Facebook, næringslivsarr.

Spesialrådg

Q1 201x
Q3 201x

Sikre at vi er oppdatert og innehar tidlig
informasjon om mulige statlige intensiver /
behov / krav / mulighetsbilder innen de
prioriterte satsningsområdene.

Abonnere på relevant nyheter – Fylke,
Osloregionen, departement, NHO,
kommuneforlag, forskning, innovasjon
osv.

Spesialrådg
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Kontinuerlig

5.4 Sterke allianser – reionalt perspektiv
Tiltak

Lokal aktivitet

Ansvarlig

Samarbeids
partner

Frist

Samarbeids
partner

Frist

Spesialrådg

Pågår

Landbrukssjef
Spesialrådg

Q2 2018

5.5 Samferdsel og markedstilpassede næringsarealer – regionalt perspektiv
Tiltak

Lokal aktivitet

Realisere en regional arealstrategi
basert på følgende prinsipper:
Arealene skal være lett tilgjengelig i
forhold til vei og/eller jernbane
Arealene skal vurderes i henhold til
ulike bransjers behov
Effektiv saksbehandling knyttet til
plan og arealsaker hvor det er
potensiale for næringsutvikling.
Utvide næringsområde og finne en
«nisje» som differensierer området
fra andre næringsområder.

Delta i regionale fora og være lojal mot regionale
prioriteringer.

Tverrfaglig team
Regulering. Gjennomføre utvidelse.
Markedsføring
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Ansvarlig

Teknisk sjef

Teknisk sjef

Teknisk sjef

Spesialrådg

Pågår
Ferdig til
utbygging

5.6 Riktig kompetanse og FOU – regionalt perspektiv
Tiltak
Etablere flere samarbeidsallianser
mellom lokale bedrifter og
relevante forskningsinstitusjoner,
universitets- og høgskolemiljøer
Sikre forståelse og fremtidsrettet
innsikt som underbygger
Næringsstrategiens hovedretning
– grønn drivkraft og strategiens
fokus på effektiv forvaltning hos de
ansatte i kommunen.
Ungt entreprenørskap (Elevbedrift
8-10 trinn) inn i ungdomsskolen og
Solør videregående skole

Kartlegge solungenes videre
utdannelse rett etter videregående
med tanke på å «hente hjem».

Lokal aktivitet

Ansvarlig
Landbrukssjef

Spesialrådg
Næringshage

Spesialrådg

Virksomh.ledere

Kommunalsjef Oppvekst

Rektor ÅUS
Rektor SVGS
Landbruk

Se aktiviteter under bioøkonomi og industrisatsing

Sammen med K+ utarbeide et foredrag som
presenteres på avdelingsmøter o.l..

I en teoripreget hverdag er dette et godt avbrekk
som appellerer til kreativitet og gjennomføringsevne
og som kan stimulere til lyst til ideutvikling og
innovasjon senere i livet.
Bruke lokalt næringsliv som samarbeidspartner f.eks.
innen skog og tre.
Kommunens egne: Atico, Kommuneskogen
Kontakte de videregående skolene for adresser.
Spørreundersøkelse årlig
Arrangerer treff etter modell fra Ringkøbing Skjern

Samarbeids
partner

Spesialrådg
Regionalt tiltak

Frist

Oppstart Q3
2018

Q4 2018

Q2 2018.
Oppstart
høsten 2018

Årlig

5.7 Kommunikasjon og omdømmebygging – regionalt perspektiv
Tiltak

Lokal aktivitet
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Ansvarlig

Samarbeids
partner

Frist

6.0 Næringsstrategier i Åsnes – lokalt perspektiv

6.1 Kulturopplevelser, kultur og næring, reiseliv – lokalt perspektiv
Tiltak

aktivitet

Ansvarlig

Kulturopplevelser, kultur og
næring, reiseliv

SWOT analyse Kulturaktiviteter som egner seg i et
prosjekt for kulturbasert næringsliv

Leder Kultur

Vikingtida

Utvikle et konsept med bakgrunn av vikingfunnene
og historiene fra Hof (Ommestad), samt
Skjoldmøyaspel.. Viking-/langhus
Bidra til videreutvikling av selskapet, og ha dialog
med lokale reiselivsaktører.

Leder kultur

«Opplev Åsnes»

Bidra til videreutvikling av web og ha dialog med
lokale reiselivsaktører. Avklare ansvarsforhold
med næringen, redaktør Markedsføre
natur&friluftsliv; Park, kano, sykkel
Alt som Åsnes kan tilby innen overnatting m.m.
skal finnes der. SYNLIG. Prof aktører bidrar.

Næringshage

Aktivitetskalender

Informasjon til aktører om aktivitetskalender. Kurs?
Markedsføre og informere om arrangementer i
kommunen på hjemmesiden
Ny web-side utvikles
Tilrettelegge for reiselivsaktører på Finnskogene.

Kommunkasj

Rovdyr – mulighetsrommet
Utleie – for alle typer husvære. Hyttebygging

Landbruk

Finnskogen Natur og kulturpark

Aktivt bidra til prosjektet Finnskogen Natur & kulturp

Varaordfører

Forskjønning

Kommunen må stimulere til opprydding av gamle,
falleferdige bygninger og håndtering av avfall.
Forsterke attraktive tilbud, motvirke handelslekkasje
– pendlerhandling
Utvikle bilsports fasilitetene i næringssammenheng,
overnatting mm

Teknisk sjef

Visit Kongsvingerregionen

Bedre web-sider Åsnes kom.
Finnskogen som destinasjon og
øke attraksjons-verdien

Øke identiteten til kommunenlandsbyen begrepet
Bilsport
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Spesialrådg

Samarbeids
partner

Frist
Q2 2018

Kommunalsj
Oppvekst
Leder NEMI
Næringshage
Turistinform

Pågår

Næringshage
Turistinfomasjon

Q2 2018

Kommunkasj
Næringshage
Spesialrådg
Leder NEMI

Q1 2018
Kontinuerlig
Q2 2018

Q1 2018
Kontunuerlig

kontinuerlig
Landbruk

Q2 2018
kontinuerlig

Spesialrådg

Q3 2018

Koordinator Landbyen
Leder NEMI

6.2 Landbruk (jord og skog) inklusive kommuneskogen – lokalt perspektiv
Samarbeids
partner

Tiltak

Aktivitet

Ansvarlig

Økt matproduksjon i det
tradisjonelle jordbruket

Delta aktivt på møteplasser med næringa. Informere om
tilskuddsordning/muligheter. Bruke media løfte fram
satsingsområder og de som investerer i næringa.

Leder Landbruk

Kontinuerlig

Landbruk

Kontinuerlig

Etablere møteplasser mellom
forvaltning og næring.
Opprettholde og styrke det
landbruksfaglige miljøet for å
bygge kompetanse, skape
gode fagmiljø og motivere til
utvikling og vekst
Øke ressursgrunnlaget på den
enkelte eiendom
Nydyrkingspotensial
SolørMart`n bør samarbeide
med landbruksnæringa ved å
invitere de inn.
Aktiv rovviltforvaltning
Nye produksjoner
Inn på tunet
Skogshusvær i turist
sammenheng
Utvikle utmark i
reiselivssammenheng
Motivere neste generasjon
brukere

Frist

Motivere og vise til nasjonale, regionale og kommunale
satsings-områder.

I samarbeid med andre aktører (medlemmene i
Kontaktutvalget for jord- og skogbruk) legge til rette for,
og invitere til, gårdsbesøk, møter/kurs, skogdager m.m..
Kunnskap og motivasjon i næringa skal være i fokus.

Bruke handlingsrommet i lovverket (jord- og
konsesjonslov). Motivere til nydyrking, drenering og
generelt tiltak som bidrar til økt produksjon.
Høstfest- bondens grøde. F.eks. Solørtorget.
Informasjon
Avbøtende tiltak
Rovvilt/storviltlinje på Sønsterud
Utrede/teste mulighetene innen gamle kornsorter og
andre nisjeprodukter herunder og grønnsaker
Øke dialogen mellom aktørene og kommunene (kjøper
av tjenesten)
Avklare regelverket om/hvordan skogshusvær kan
nyttes til overnatting i turist sammenheng. AirB&B mm
Utvikle ressursene i kommuneskogen i samarbeid med andre
Skape møtearenaer, rekrutteringsarbeid
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Handelssenter
Landbrukssjef’

Landbrukssjef

Q1 2018
Q1 201x

Arb gruppe

Q1 2018
Q3 2018

Landbruk
Landbruk
Landbruk
Kommuneskog
Landbruk

Q4 2018
NEMI

Q1 2018
Q1 2018
Kontinuerlig
Kontinuerlig

6.3 Bolyst og tilflytting, sentrumsutvikling – lokalt perspektiv
Tiltak

Aktivitet

Landsbyen Flisa

Fremme utvikling i Flisa sentrum og utvikling i grendene

Landsbyen Flisa

Pro-aktiv markedsføring, gjerne kreativ og litt vilt
Markedsføring mot ønsket målgruppe for tilflytting
Samarbeid med kommunene i Solør og Kongsvinger,
samt delta i Byregionprosjektet/K+

Tilflytter arrangement (Oslo)

Innflytter arrangement
Samarbeid med
Landsbynettverket
Frivilligstrategi
Barnehageplasser

Som Landsbyting el l . Samarbeid med grenderådene
og næringshagen."bonus" til tilflyttere
Hvordan kan rammebetingelsene for små
byer/tettsteder videre utvikles - nasjonale virkemidler
Strategien vedtas
Strategien iverksettes
Løpende opptak for ny tilflyttere

Omregulere områder som
ligger brakk
Tomter til eneboliger i Flisa

Koordinator
Spesialrådg
Kultursjef
Leder NEMI
Koordinator

Samarbeids
partner

Frist

Kontinuerlig
Kontinuerlig

Koordinator Spesialrådg

Q3 2018
Q3 2020

Koordinator
Næringshage
Spesialrådg

Q2 2018

Koordinator

Kontinuerlig

Koordinator

Q1 2018
Kontinuerlig

Oppvekst

Q2 2018

Handelssent
Næringshage

Aktivitet og liv i sentrum
Brebånd/fiber

Ansvarlig

Minst 90% av innbyggerne i kommunen skal ha tilbud
om bredbånd
Park eller bybebyggelse
Ny arealplan
Reguleringsplan etter vedtatt arealplan.
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Teknisk sjef

Q4 2018

Teknisk

Q1 2019

Teknisk

6.4 Infrastruktur, veg, bane, mobil, bredbånd – lokalt perspektiv
Tiltak

E16/Rv2/Jernbane

Solør-Odalsvegen
Bedre mobil dekning og god
kapasitet min 4G+

Bedre bredbånd
Strøm/El-nett
Sykkel- og gangbaner
Kollektiv tilbud ute i grendene,
bestillings taxi el.l.
Ladepunkt for ladende
motorkjøretøy

aktivitet

Ansvarlig

Drive lobby for målsettinger for vei, jernbane
Opprette dialog med aktuelle instanser.
Herunder fremme persontog på Solørbanen

Ordfører
Leder NEMI
Spesialrådg
Koordinator

Arbeide for at standard på Rv2 og Rv210
opprettholdes
Opprette dialog med aktuelle instanser
Samarbeid med grenderåd mm for utbygging bedring
av mobildekning. Utbygging i samarbeid med
kommersielle aktører.
Samarbeid med grenderåd mm for utbygging bedring
av mobildeknin.Utbygging i samarbeid med
kommersielle aktører.
Bistå utbyggere med dialog mot Eidsiva eller
utbyggingsfondet
Planlegge flere gang og sykkelbaner, se eget
dokument/plan
Lobby. Arbeidfor at det etabeleres og bedres kollektiv
tilbud ut ei grende.
TT-kort.
Legge til rette for ansatte, innbyggere og tilreisende
med ladepunkt. Prioritert ved kommunalebygg
Strategi utarbeides
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Samarbeids
partner

Frist

Kontinuerlig

Leder NEMI
Teknisk

Q2 2018
Q2 2019

Teknisk

Q2 2018
Kontinuerlig

Spesialrådg
Ordfører

Kontinuerlig

Teknisk
Leder NEMI
Ordfører
Spesialrådg

Q2 2018

6.5 Nyetableringer, entreprenørskap, gründere – lokalt perspektiv
Tiltak

aktivitet

Ansvarlig

Handlingsplan/tiltak i
samarbeid med ByReg/k+

Kompetanseutvikling for næringslivet

Næringshage

Entreprenørskap i
grunnskole og videregående
skole
Kommunikasjon og
oppfølgning med etablerere
Arbeidsgiveravgift sonene

Solør videregående skole
Markedsføring av gunstige
rammebetingelser
Markedsføre ledig
tomteareal
God informasjon om
støtteordninger
Gulrotgave» til nyetablerere
Virkemiddelapparat.
«Kontorhotell»
Møtearenaer. Nettverk
Kåring av årets bedrift
VEKSE

Tilrettelegging og stimulering mellom Ungt
entreprenørskap i skolene. Aktiviteter relatert til
primærnæringene prioriteres
Status følges opp.
Oppfølging av «Retningslinjer for kontaktmøte mellom
nyetablerere/utbyggere,».
Oppfølgning av ByReg delprosjekt
Lobby. Regionalt og nasjonalt for å beholde dagens
differensierte arbeidsgiveravgift (dagens ordning løper til
2020)
Dialog med fylkeskommunen og skolens ledelse om
utvikling av tilbudene ved skolen. Bidra til samarbeid
mellom skole og næringsliv.
Ved alle treff punkt spesielt med eksterne bedrifter
Markedsføringsplan lages

Må utredes i forhold til regelverk
Tydeliggjøre oppgaver og mandat Næringshage. Samle
ressurser
Miljø for gründere, lokaler,
Etablere næringspilsen, nettverk B2B-nettverk i
samarbeid med Handelssenteret
Under SolørMartn eller Landsbyting el
Avklares
Gjennomføre «stormøte» og følge opp tiltakene som
fremkommer i rapporten fra VEKSE
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Kommunalsjef Oppvekst

Samarbeids
partner

Q3 2018
Næringshage
Landbrukssjef

Teknisk
Ordfører

Ordfører
Spesialrådg
Teknisk

Frist

Q2 2018

Kontinuerlig

Leder NEMI

Q3 2018

Leder NEMI

Q2 2018

Næringshage
(Alle )

Kontinuerlig

Alle)

Kontinuerlig

Næringshage

Kontinuerlig

Næringshage

Q3 2018

Kommunestyret

Q2 2018

Næringshage
Spesialrådg

Kontinuerlig
Næringshage

Ordfører
Spesialrådg

Q2 2018
Q3 201x

Leder NEMI
Ordfører

Q2 2018
Q3 2018

6.6 Handel, service og tjenesteyting – lokalt perspektiv
Tiltak

aktivitet

Lokale innkjøp

Informasjon til lokale leverandører.
Informasjon på hjemmesidene og Facebook om
anbud mm. Dialogmøter innkjøp/anbud

Markedsføring. Skilt, ny teknologi

Arrangement i Åsnes & Flisa

Kommunens hjemmesider =
viktig markedsføringskanal
Bedre samarbeid handelsstandreiseliv/arrangementer
Lære av de som lykkes
Landsbyen Flisa

Sted- og mulighetsanalsen
WRC Inter-reg

Tidlig ut med info om SolørMart`n
Utviklingssamarbeid mellom SNH og Solør
Arrangement. Vurdere skilting. Felles skiltmal

Utvikle hovedarrangement, Flere (mindre)
arrangement i løpet av året, spesielt i
sommerhalvåret.
Forsterke attraktive tilbud, motvirke handelslekkasje .
Flere arrangement i Flisa i løpet av året. I regi av
andre enn HF.
Samarbeid med frivilligheten.
Bruk av rådhusplassen
Oppgraderte web i 2018
Samording med arrangement kalendere.
Informasjon om bruk eller kurs om bruken.

Ansvarlig
Næringshage

Handelssent

Samarbeids
partner

Frist

Teknisk sjef
Spesialrådg

Løpende

Handelssent/Åsnes
kommune
Finnskogen
NKP
Næringshage

Løpende

Handelssent/
Solør Arrangem.

Q3 2018

Kommunikasjon

Q2 2018

Turismenettverk tatt inn som en del av HF

Næringshage

Q1 2018

Frokost/møtearenaer med innledere
Synliggjøre grendenes aktiviteter med utstillinger på
Flisa.
Frivilligheten.
Flisa som tettsted. Møteplasser
Trivelig sentrum./Utsmykking/Lyssetting/Fløter`n
Utescene
Samarbeid med Rally Sweden om verdiøkning av
arrangmentet

Næringshage

løpende

Koordinator

løpende
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Teknisk sjef
Leder NEMI

Koordinator
Spesialrådg
Handelssent

Løpende

Spesialrådg

Q2 2018
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