
1. Tiltak for privatpersoner:
Sum i 

pakken.

Herav med 

inndekning Konsekvensvurdering

Det sendes ikke ut flere fakturaer før barnehager og SFO åpner igjen. For 

mye innbetalt i mars vil bli trukket fra på første faktura som sendes ut. Forutsatt dekket av midler kommunen får fra staten.

Det tas ikke betaling for skolepenger på kulturskolen for tjenester som 

ikke kan leveres via nett. Forutsatt dekket av midler kommunen får fra staten.

Rådmann bes sikre at NAV har nok bemanning til å utbetale økonomisk 

sosialhjelp. Forutsatt dekket av midler kommunen får fra staten.

Kommunestyret understreker at kommunen ikke skal bruke sin mulighet 

til å permittere ansatte og at ansettelser i kommunen skal gå som normalt 

slik at færrest mulig familier opplever usikker økonomi fremover. Ingen kostnad

Kommunen markedsfører tydelig de utvidete muligheter som er iverksatt 

for at personer kan få utsatt eller oppdelt kommunale fakturaer.
0,6

Tapte renteinntekter som følge av endret likviditetsstrøm - 90.000 

kroner. Redusert forsinkelsesrenter/ gebyrinntekter (0,55 mill v/3,0 % 

rente i stedet for 9,5 %). Andre krav kommer i tillegg.

Kommunale avgifter skal heretter utskrives kvartalsvis.  
Ingen store konsekvenser. Kostnad på om lag 75.000 pr fakturering på 

selvkostområdet. Noe likviditetseffekt.

Kommunale avgifter skal heretter utskrives månedsvis

Kvartalsvis faktura er standard. Innbyggerne kan fra og med 2. halvår 

velge månedlig faktura under forutsetning av at de er ajour med 

betalinger og har inngått avtale om avtalegiro eller e-faktura. For å 

inngå avtale om månedlig faktura må det rettes en henvendelse til 

kommunaleavgifter@io.kommune.no 

Allerede utsendt regning skal kunne deles opp uten søknad og gebyrer.

Gjøres enkelt på våre hjemmesider. Faktura kan deles opp og utsettes i 

inn til 60 dager fra forfall. Ordningen kan midlertidig utvides med 

politisk vedtak om ønskelig.

Det lages ferietilbud i sommer, høst- eller juleferien til familier som på 

ulike måter har behov for ferie men ikke har egne midler til dette, enten 

som følge av generell situasjon eller som følge av arbeidsledighet pga 

korona. 

1

For f.eks. 0,5 mill kan ca. 125 personer få slikt tilbud. Målrettet tiltak 

mot barnefamilier med lav inntekt og de som er særlig rammet av 

Korona-situasjonen. Det søkes samarbeidskommuner slik at andre 

kommuner kan kjøpe tilsvarende «pakker» i Indre Østfold for også å 

støtte reiselivsbedrifter lokalt. Frivillige organisasjoner kan eventuelt 

trekkes inn.

Innbyggere som har søkt om betalingsutsettelse på faktura for vann og 

avløp i første termin belastes med 0% rente. 0,5



2. Tiltak for bygg og anleggsbransjen spesielt:

Opparbeide Nye Grav Næringsområde 4 4

Ubundet investeringsfond på  4 mill. avsatt til formålet fra tidl. 

Trøgstad. Reguleringsplanen under arbeid - en del innsigelser, håper 

på vedtak før sommeren. Kan muligens gjennomføre i år, men kan bli 

2021 pga  prosjektering og anbud.

 Fremdriftsplanen for skolebruksplanen opprettholdes slik at 

kommunestyret høsten 2020 kan fatte nødvendige vedtak for 

investeringer i skole i henhold til vedtatt langtidsbudsjett (ca. 600 mill. kr) Løses innenfor budsjett

Rådmannen får fullmakt til å kjøpe til sammen 10 boliger i private 

utviklingsprosjekter der dette er avgjørende for å få i gang prosjektene. 

Det tillates ikke kjøpt mer en 3 boliger / 20% i hvert prosjekt.

35 35

Målrettet tiltak for å få i gang private prosjekter. Vi trenger uansett å 

kjøpe en noen boliger hvert år til ulike grupper. Pengene vil komme 

gradvis til utbetaling de neste årene etter som prosjektene fullføres.  

Kommunestyre har satt av 15. mill. pr år til eiendomskjøp (noe som 

antakelig er litt lite i det lange løp). Det forutsettes satt av 10 mill. fra 

denne potten i 2020 og 2021, og 5 mill. i 2022. De leiligheter vi mot 

formodning ikke trenger kan selges i etterkant. Med 10 mill fra slikt 

salg er tiltaket i praksis fullfinansiert.

Økt investering i vann og avløpssektoren i henhold til formannskapets 

vedtak. 8 8 Se vedtak av 19. mars

Alt avsatte midler til økt vedlikehold 2 2 Se vedtak av 19. mars

Etablere innbyggertorg Tomter.

Sak om etablering av innbyggertomt på Tomter fremmes til 

kommunestyret. Vil gi husleiekost fra 2022. Vil utløse en privat 

utbygging og oppgradering av området for over 100 mill. kr, bl.a. med 

over 20 nye leiligheter.

Økt vedlikehold av skolene 

10,5

Vil gå direkte til vedlikehold av bygg, særlig skoler. Fasader, overflater, 

el-tiltak og ventilasjon. Vil redusere vedlikeholdsetterslepet på 

skolene. (i tillegg til de 2 mill. kr som alt er bevilget i sak 19. mars)

Grøtvedt skole

1,5

1,5 mill. Dagens administrasjonsbygg er ikke omfattet av 

ombyggingen. Det er formålstjenlig å ta fasader, ødelagt solskjerming 

og enkelte innvendige vedlikeholdstiltak der når man først er i gang. 

Gjøres eventuelt som endringer til entreprenør som alt er på stedet og 

er derfor svært enkel å realisere raskt. 



Reservestrømforsyning på sykehjemmene.  
2

2 mill. vil øke sikkerheten vesentlig ved ett eller 2 sykehjem. Vil være 

en fordel ved større og lengre strømutfall.

Lekeplasser skoler og barnehager 2

Vi har 40 leikeplasser skoler og barnehager, minst 10 av dem har stort 

oppgraderingsbehov. Totalkost 15 mill. 2 til 3 mill. kan antakelig 

benyttes raskt. 

Bekjempelse av fremmede arter
0,5

Enkelt tiltak å iverksette, kan nyttiggjøre seg disponibel arbeidskraft. 

Anslag 0,5 mill.

3. Andre tiltak for næringslivet:

Etablere næringsfond. Formannskapet godkjenner detaljene. 

3 2,5

Visert til vedtakspunkt 25 i budsjettvedtaket: Ved fondsgjennomgang 

etter regnskapsavslutning avsettes kr. 2,5 mill til næringsfond. Foreslås 

utvides til 3 mill. som følge av situasjonen. Private aktører inviteres 

med til å styrke fondet. Fondet skal støtte innovasjon og 

næringsutvikling. 

Kommunen må bidra aktivt med mail, informasjon på nett og åpne 

webinarer om statlige, regionale og kommunale støtteordninger for 

næringslivet. Næringsforeningene må være en aktivt partner i 

samarbeidet. Løses innenfor budsjett

Kommunen vil i samarbeid med næringsforeningene  stille lokaler til 

disposisjon for gjennomføring av webinarer for næringslivet. Dekkes gjennom utstyr som rigges til digital kultur (se eget punkt)

Når restriksjoner er over legges egnede arrangementer til 

overnattingsbedrifter i området for å bidra til at disse raskt kan åpne 

igjen. Løses innenfor budsjett

Tiltak for landbruket 0,5

 0,5 mill. kr til landbrukskontoret for tiltak for å motvirke følgende av 

frafall av sesongarbeidskraft. Spesielt prioriteres tiltak slik at ungdom 

og andre uten jobb kan få kompetanse til å bidra i skogdrift.

Ungdom til landbruket

Se på ordning for å få flere ungdom til å ta sesongjobb i landbruket. Se 

også linjen over. Må kunne løses innen budsjett i samarbeid med 

landbruksorganisasjonene.

Kommunen må bidra aktivt med mail og informasjon på nett om mulige 

støtteordninger for landbruksnæringen. Løses innenfor budsjett

Ikke kreve inn bevillingsgebyr for skjenkesteder for 2019 (forfall 2020).  

0,2

Forskrift til alkoholloven pålegger slikt gebyr. Kommunen må i dette 

tilfelle unnlate å kreve det inn. Utgjør 0,2 mill. Svært treffsikkert tiltak 

mot en bransje med store utfordringer.



Næringsdrivende som leier lokaler av kommunen og som har vesentlig 

inntektsbortfall kan få helt eller delvis fritak for husleien for inn til et halvt 

år. 0,1

Vil utgjøre ca. 0,3 mill. Kan sees sammen med statlige ordninger og får 

da antakelig lavere kostnad. 

Tilskudd til næringsforeninger og handelsstand til handle lokalt-

kampanjer og arrangementer i sentrummene. 

0,4

Det er mottatt noen søknader fra næringsforeningene (vedlagt). 

Rådmannen mener næringsforeningene nå bør stå samlet, og at det 

må sikres en form for likeverdighet i tilbudet. Det avsettes kr 400.000,- 

til å forberede og gjennomføre aktiviteter, arrangementer m.v. i 

sentrum av Askim, Mysen, Skjønhaug, Spydeberg og Tomter når 

Helsedirektoratet åpner for det. Kommunen inviterer 

sentrumsselskapene til forpliktende samspill om iverksetting av denne 

tiltakspakken. 

Betale fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på lokale bedrifters 

likviditetsutfordringer.

Renteeffekt antas å ligge på ca. 50 000 pr. mnd. Det foreslås derfor at 

rådmannen får fullmakt til å vurdere om regninger fra noen få 

leverandører skal betales umiddelbart og ikke ved forfall.

4. Tiltak knyttet til brebånd:

3 mill. benyttes til forsering av brebåndsutbyggingen i Indre Østfold.

3

Det kan her raskt nyttiggjøres 3 mill i tillegg til 3 mill som alt er avsatt. 

Stort behov og mange prosjekter under oppseiling. Godt og målrettet 

tiltak for utkantdelene av kommunen. Gir langvarig nytte og rask 

sysselsettingseffekt. Stor sjanse for statlige tilskudd fra egen krise-

pakke rettet mot bredbåndsutbygging. 

5. Tiltak knyttet til lærlinger:

Betale kostnaden de første månedene i lærlingperioden for 20 

lærlingeplasser i privat sektor.

0,5

0,5 mill kr for betale 25 000 av kostnaden for første halvår i 

lærlingperioden for inn til 20 lærlingeplasser i privat sektor. Lærlingen 

blir da nærmest gratis for bedriften første halvår. Plassene fordeles 

etter søknad fra bedriftene. Bedrifter som er hardt rammet av 

situasjonen prioriteres. Gjør det mye mindre risikabelt for bedrifter 

som er presset av koronakrisen å ta inn lærlinger. Veldig målrettet 

tiltak mot ungdom og mot bedrifter som sliter pga korona. Må 

tilpasses regelverk for offentlige subsidier.



Øke antall kommunale lærlinger med 15.

1

1 mill. kr i 2020 og 2 mill kr i 2021 for å øke høstens inntak av lærlinger 

/ lærekandidater / praksisplasser til 50 (35 går ut). Det søkes å avtale 

en ordning med fylkeskommunen der lærlinger kan overtas i 

lærlingperioden av private bedrifter etter som de får midler til det. 

Kommunen vil med dette ha 91 lærlinger. 

6. Tiltak knyttet til kulturlivet:

Digitale konsertopplevelse (Kultur i Indre Østfold og Ung i Indre Østfold)

0,5

Kommunen har alt etablert kanalene innen budsjett. Med 0,5 mill til 

kunstnere og leie av lydutstyr vil de få vesentlig økt aktivitet. Veldig 

målrettet da alle midler vil gå rett til bransjer som har mistet nærmest 

alle oppdrag. Vil også gi mye positivt til befolkningen.

Støtte lokalt kulturliv / lage alternative arrangementer 

0,5

0,5 mill. ekstra til kultur og friluftsliv. Alternativ 17. mai, ulike 

kulturtiltak rettet mot de som nå står uten arbeid, tiltak på nett for 

ungdom, organisering av plogging (jogging og søppelrydding), støtte til 

dugnader knyttet til turløper, anlegg o.l. Organisasjoner som taper 

inntekter på arrangementer som nå ikke avholdes trekkes aktivt inn i 

arbeidet slik at de får inntekter.

Lag og foreninger som leier anlegg eller lokaler av kommunen fritas for 

leie i den perioden de er pålagt å avstå fra organisert aktivitet. 0,1

 Veldig mye er gratis i dag, særlig det rettet mot  barn/unge. Annen 

tilpasning er antakelig innen kr. 100 000,-.

Bevilgede kommunale tilskudd til arrangementer i 2020 vil bli utbetalt 

uavhengig av om arrangementene gjennomføres som planlagt, i redusert 

omfang eller blir avlyst ref. formannskapssak 30/3-20 Løses innenfor budsjett

Kommunen inviterer kulturlivet og idretten til nettmøter knyttet til deres 

økonomiske situasjon samt ha dialog om videre aktiviteter og drift 

fremover.  Rådmannen forbereder en sak for videre tiltak og tilskudd til 

lag og foreninger. Løses innenfor budsjett

Askim kulturhus og AS Askimbadet AS sikres løpende nødvendig likviditet. 
Må beregnes i etterkant. Statlige midler direkte til aksjeselskapene 

hjelper godt. 

Kommunal kostnad 77,4 51,5




















































