Årsmelding Askøy Næringsråd 2020.
Det har vært god aktivitet i Næringsrådet i 2020.
Vi begynte året med møte med ordfører 13 januar hos Karsten Moholt. Saker der var hva er
bedriftene opptatt av i Storebotn. Er det utfordringer som må løses på lang og kort sikt?
Vi hadde styremøte 20 februar, så kom Koronaen og dermed ble årsmøte satt på vent.
Vi hadde nytt møte med ordfører mandag 20 april.
Styremøte 29 april der ble ny leder konstituert etter at Trond Hantveit trakk seg. Saker som
var oppe var Korona støttetiltak, næringsplaner.
Styremøte 27 mai. Vi laget et utvalg for byggesak mot kommunen, gjennomgang
næringsplanen, medlemslisten. Begynt å renske opp i den.
Årsmøte 17 juni ble avholdt via mail og der var ingen motforslag/ innspill til dette og
valgkomiteen sitt forslag ble tatt til følge.
Byggesak møte 24 juni. Askøy næringsråd ønsker å samle en del ressurs personer fra bygnings
bransjen slik at vi kan få noen innspill til saker mot Askøy kommune og spesielt byggesak. Askøy
næringsråd vil så bringe saker videre fra dette utvalget og videre inn i administrasjonen til
kommunen. Signaler vi har fått er at det er mye nei fra byggesak, uforutsigbart osv. Ordføreren har
også fått med seg dette og ønsker at vi kommer med innspill. Vi trenger litt bredde her slik at det er
mest mulig riktig det vi kommer med. Ønsket er at vi får i gang et godt samarbeid med kommunen
rundt dette. Godt møte med mange innspill.
20 august deltok en del av oss på Høyre sitt næringspolitiske konferanse, her var de fleste næringsråd
representert, samt vår statsminister. Vi fikk tatt opp blant annet Lønvarden og byggestoppen der.
27 august styremøte diverse saker.
24 september. Vi hadde besøk av arbeiderpartiet der vi ga de en del innspill vi ønsker på plass.
Næringssjef, utviklingen på Askøy og byggesak.
30 september. Vestland fylkeskommune skal starte arbeidet med «Regional plan for innovasjon og
næringsutvikling». Planprogrammet legger opp til at vi skal ta vare på de sentrale næringene vi har i
dag og det vi er gode på, slik at disse kan bidra til å utvikle nye og fremtidsrettede forretningsområder
(Smart spesialisering). Videre legges det opp til at Bergen skal være motor for innovasjon og
næringsutvikling i samarbeid med resten av Vestland.
I denne sammenheng er det viktig å finne en balanse mellom kompetansemiljøene i Bergen og
kompetansen der ressursene er. Disse må utvikles slik at en også får gode fagmiljø utenfor Bergen.
Askøy bør ha en sentral posisjon i en slik framtidig modell, derfor er det viktig at Askøy er en aktiv
aktør i forhold til planarbeidet.
15 oktober. Vi deltok i pengeinnsamling TV aksjonen NRK , vi fikk inn en anselig sum fra bedriftene
våre.
19 oktober. Møte med ad-hoc gruppe fra posisjonen i kommunestyret som skal jobbe opp mot
næringsutvikling i kommunen.

20 oktober møte ANR og byggesaksavdelingen sammen med rådmann , Roald Steinseide og Siv
Høgtun
ANR ønsket et møte med politisk og administrativ ledelse. Representanter fra byggesaksavdelingen
deltok. Saker som ble tatt opp var saksbehandlingstid, forutsigbarhet, service og tidsbruken. Håper
det her vil komme resultater på sikt.
31 oktober. Vi deltok på strategisamling på Herdla med Høyre der vi kom med innspill på hva som kan
gjøres for næringslivet på Askøy.
18 november møte med treningssentrene og Askøy kommune. Støtteordninger, vanskelige tider pga.
nedstengingen.
1 desember oppfølgingsmøte med treningssentrene.
Styremøte 3 desember. Litt ideer rundt næringsplanen .
Saker som kan være viktig for oss som region.
Hurtigbåten blir en forlengelse av bybanen, korrespondanse til industriområdene.
Nok strøm/ vann til Storebotn
Forbindelse nord på Askøy til Øygarden/ Alver.
Næringssjef / støtte
Frokostmøter har i år vært umulig å få til vanlig, men vi er godt fornøyd med gjennomføringen av de
digitalt.
Heldigvis fikk vi arrangert frokostmøte i februar med godt fremmøte, men lite visste vi at det skulle bli
siste samling uten avstand og håndsprit på veldig lenge.
I høst har vi arrangert to direktesendte frokostmøter på Facebook og Askøy24. En ny og spennende
opplevelse og responsen fra bedriftene har vært god, så dette blir det nok mer av.
Vi har delt ut både næringspris og grunderpris til hhv Industriplast og Askøy24. Vår satsning på
grundereverkstedet fortsetter i lokalene til Betongtett og i samarbeid med Storebotn Næringspark.
Her har vi også fått støtte fra kommunens covid19 fond, noe som gjør at vi kan utvide virksomheten.
ANR er også sterkt delaktig i kampanjen "Støtt lokale bedrifter" på Facebook der det i skrivende stund
er over 4000 følgere, noe som igjen har ført til nye medlemmer i næringsrådet. Antall medlemmer er
pt 112.
Styret i ANR har i 2020 bestått av:
Svein Vikøren - leder , Rudi Soltvedt. June Akselsen, Bjørghild Mikalsen og Sandra
Haugland-styremedlemmer. Ann Kristin Bjerved og Ola Espeseth - varamedlemmer.
Totalt sett må vi si oss fornøyd med året som er godt samtidig som vi har store forhåpninger til året
som kommer.

