
Markedsundersøkelse
«Nye Asker»

Hva er det viktig at kommunen gjør?

Gjennomført av AktivPartner AS
23.04 – 03.05.2019



Spørsmålene

1Nye Asker har gode ordninger og tilbud innen skole og helse

2Nye Asker kan tilby gode idretts- og aktivitetsopplevelser

3Nye Asker kan tilby varierte boforhold og godt omdømme

4Nye Asker har gode tilbud til turister og besøkende.

5Nye Asker har fin beliggenhet, et aktivt kulturliv og attraktive steder å besøke

6Nye Asker er offensiv, og politikere og innbyggere bryr seg om næringslivet og næringsutvikling

7Nye Asker setter bærekraft og klima høyt på dagsordenen

8Nye Asker kan tilby ledig plass/ lokaler og arealer for utvidelse/etablering

9Nye Asker kan tilby høy standard på kommunale tekniske tjenester som plan/bygg og renovasjon

10Næringslivet i nye Asker også er internasjonalt orientert

11Nye Asker har gode rammer for grundere og entreprenørskap

12Nye Asker har tilgang til rett arbeidskraft helt lokalt (kortreist)

13Nye Asker har god infrastruktur (som vei, bane) og et godt kollektivtilbud

14Nye Asker kan tilby lokalisering med bykvaliteter. 

Næringslivet graderte viktigheten på en skala fra 1-5: 
Ikke viktig, mindre viktig, verken eller, viktig, svært viktig  - og «vet ikke»
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Gjennomførte undersøkelser

Totalt antall:  196 

Utvalg på 1620 bedrifter m/omsetning > 1 kr i 2017

Fordelt per kommune: 
Asker: 137 (69,9%)
Røyken: 39 (19,9%)
Hurum: 20 (10,2%)
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Alle kommuner: 
«Viktig  +  svært viktig» (prosent av alle besvarelser)
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Alle kommuner:
«svært viktig» (prosent av alle besvarelser)

A R

H

A

A

R

R

H

H

Møte Fellesnemnda nye Asker 10. mai 2019


	Fellesnemda Bjørn - Status næringsliv - Fellesnemnda 10. mai 2019
	Status næringsliv�
	Befolkningen/-endringene i 2018
	Men: Befolkningsøkningen viser en synkende tendens                          jfr. trendlinje på Bærum og nye Asker
	Nye Asker:�Synkende fødselsoverskudd, (jfr. trendlinje)�Skyldes både færre fødte og flere døde�
	Nye Asker�Lavere netto innflytting og innvandring, (jfr. trendlinje)
	Arbeidsplasser/-endringene i 2018�
	Arbeidsplasser i ulike næringer/endringer 2018
	(Bosatte) sysselsatte de senere år�
	Kortreiste de senere år�
	Pendlingene de senere år�
	Varehandel over disk� 
	Antall nyetableringer av foretak�Positive trendlinjer
	Verdiskapning i næringslivet (2017)
	Kommune NM 2018 (tall fra 2017)
	Kommune NM 2030?
	Oppsummering – hovedgrep
	Våre største bedrifter (regnskap 2017)
	Nye Asker. �Store ambisjoner på næringsutvikling
	Markedsundersøkelse�«Nye Asker»���Hva er det viktig at kommunen gjør?
	Spørsmålene
	Mentometer
	Gjennomførte undersøkelser
	Alle kommuner: �«Viktig  +  svært viktig» (prosent av alle besvarelser)
	Alle kommuner:�«svært viktig» (prosent av alle besvarelser)
	Backup
	Strategisk næringsplan �nye Asker
	Strategisk næringsplan  - nye Asker
	Strategisk næringsplan  - nye Asker
	Strategisk næringsplan  - nye Asker
	Befolkningen/-endringene i 2018
	Befolkningen/-endringene i 2018
	Arbeidsplasser/-endringene i 2018
	Arbeidsplasser/-endringene i 2018
	Sysselsetting og innvandrere. 2018�
	Om grunnlaget for kortreiste. 2018�
	Utdanningsnivå
	Alder på arbeidskraften
	Sysselsettingsgrad
	Arbeidsplassene�
	Arbeidsplassene�
	Arbeidsplasser fordelt på næring
	Utpendling
	Antall virksomheter� dvs. tetthet av næringsliv

	9. Morten 10.05.19 Næringsanalyse for Fellesnemda
	Næringsanalyse nye Asker �
	Lysbildenummer 2
	Næringsanalyse nye Asker 
	Næringsanalyse nye Asker 
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11

	Presentasjon fellesnemda mai 2019
	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11




