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Høringsuttalelse fra Stiftelsen NaKuHel Asker til temaplan for medborgerskap 2021 - 2033 

Innledning 

Vi har deltatt i Frivillighetsutvalgets (FU) arbeid med innspill til temaplanen, og støtter det 

som kommer frem i den høringsuttalelsen. Vi gjentar derfor ikke punktene her.  

Temaplanen indikerer en intensjon om sterkere engasjement og påvirkning fra den enkelte 

innbygger på alt fra den enkeltes «lille» verden og til de mer strategiske politiske 

beslutningene. Dette er ambisiøse målsettinger og det blir helt vesentlig at det ikke bare blir 

fine ord, men at det materialiserer seg i konkrete tiltak i kommende temaplaner. Tiltak både 

av organisasjonsmessige, fysiske og holdningsdannende art – ikke minst blant kommunens 

egne medarbeidere.  

 

NaKuHel Asker ønsker, på lik linje med FU, at frivilligheten som partner kommer tydeligere 

frem i temaplanen for medborgerskap, og har dette som utgangspunkt for våre innspill.  

NaKuHel Askers prioritering 

Av de tre innsatsområdene 1. Deltagelse, motivasjon og tilrettelegging, 

2.Påvirkningsmuligheter, og 3. Møteplasser i nærmiljøet er det naturlig for NaKuHel å 

konsentrere seg om det siste. 

Vi oppfatter temaplanen som et styringsverktøy for kommunens politiske og administrative 

organer. Den vil dermed være førende for beslutninger og tiltak for blant annet stadig bedre 

fungerende møteplasser. Kommunens viktigste rolle vil være som tilrettelegger. Dette 

gjelder både tiltakene i egen regi, slik som innbyggertorgene, men i enda større grad for 

tiltak som er, eller som kan bli, i frivillig regi. 
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Vår erfaring fra NaKuHels arbeid gjennom 26 år indikerer noen viktige suksessfaktorer i slik 

tilrettelegging: 

 

- Møteplassens beliggenhet 

- Lokaliteter, både innen- og utendørs. 

- Forutsigbar finansiell situasjon 

- Ledelsens kvalitet 

 

 

NaKuHel Askers innspill til temaplanen 

Under innsatsområde 1:  

Temaplanen berører viktige temaer og har gode strategier, men vi oppfordrer til at det 

kommer tydeligere frem at arbeidet krever en egen kompetanse på likeverdige prosesser i 

arbeidet med frivilligheten. Størrelsesforholdet mellom kommunen og mindre aktører 

påvirker deltakelse, kommunikasjon og tilrettelegging i samarbeidet. Vi anbefaler at 

temaplanen påpeker denne utfordringen og skriver et avsnitt om dette.  

 

Mange frivillige organisasjoner samarbeider parallelt med flere avdelinger/tjenesteområder i 

kommunen. Hvordan rigger kommunen seg for denne type samarbeid? Temaplanen vil vinne 

på å beskrive gode modeller for dette.  

Under Innsatsområde 1, strategi 3:  

Det burde legges til rette for tilskuddsordninger som gjenspeiler aktivitetsnivået den enkelte 

frivilligsentral, organisasjon eller annen aktør utløser. I dag gis tilskuddene på lik linje 

uavhengig av aktivitetsnivå og i hvilken grad man forvalter et omfattende tilbud i samarbeid 

med Askers befolkning. 

Under beskrivelsen av «Innsatsområde 3 «Møteplasser i nærmiljøet»: 

Flere av elementene vi ønsker fokus på tas opp her, men vi kunne ønske oss avsnittet mer 

strukturert med presisering av målsetting og strategier for møteplasser i frivillig regi. Vi tror 

at jo mer frivillig initiativ som ligger bak opprettelse og utvikling av en møteplass, desto  

større engasjement og trivsel  - noe som igjen øker sannsynligheten for å lykkes med 

målsettingen om innbyggerengasjementet. 

 

Slik innsatsområdet presenteres i dag opplever vi at det for stort fokus på aktiviteter i 

kommunens regi (innbyggertorg). Det kan bidra til å sette et spørsmålstegn ved om ønsket 

om samarbeid med eksterne parter er reelt, og dermed ta bort noe av troverdigheten i ordet 

«Medborgerskap».  
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Vi tror det ville styrke dokumentet, dersom avsnittet «Kommunens rolle på de dynamiske 

arenaene» kunne systematiseres og utdypes ved å tydeliggjøre kommunens rolle: 

- i forhold til stedslokalisering av møteplassene (delvis beskrevet i det senere avsnittet 

«Møteplasser der folk bor») 

- som bidragsyter for å framskaffe og drifte lokaler (delvis beskrevet i avsnittet 

«Strategier for møteplasser i nærmiljøet») 

- som bidragsyter for en forutsigbar finansiell situasjon for møteplassene. Denne rollen 

er altfor lite beskrevet i dokumentet.  

- i etablering av kultur, herunder ledelseskvalitet på møteplassene. Dette er nok et 

komplisert område for kommunen å ha en rolle i, men ikke desto mindre svært viktig 

for å lykkes. 

 

Oppsummert: Vårt forslag innebærer både en omredigering av avsnittet «Innsatsområde 3» 

og styrking av noen beskrivelser. 

 

Vennlig hilsen 

NaKuHel Asker 

v/Tina Christophersen, daglig leder 
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