
INNSPILL KATEGORISERT ETTER TEMA 

Innspill Høringsinstans Utkvittering 

Lett å forstå 
Innholdet i planen formidles 

kort, enkelt, pedagogisk og 

med klart språk slik at 

innbyggerne leser og forstår 

den.  

Hovedutvalg oppvekst 

Hovedutvalg samfunnstjenester 

Heggedal lokalsamfunnsutvalg 

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg 

Asker kulturråd 

Asker elveforum 

Temaplanen 

gjennomarbeides, forkortes 

og forenkles. Illustrasjoner 

vurderes der det er lurt. Mye 

forklarende og utdypende 

stoff flyttes til 

kunnskapsgrunnlaget 

Lett å delta for alle 
God kommunikasjon om og 

veiledning i innbyggernes 

muligheter til å bli hørt 

gjennom de lover, regler og 

folkevalgte 

beslutningsprosesser som 

kommunen følger og de nye 

mulighetene for tidlig 

medvirkning og samskaping 

som planen beskriver 

Hovedutvalg oppvekst 

Hovedutvalg samfunnstjenester 

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg 

Senior Norge 

Frivillighetsutvalget 

Kulturrådet 

Mia- Museer. Asker museum og 

Oslofjorden museum 

Asker elveforum 

Asker idrettsråd 

Asker røde kors 

Borgen vel 

Nakuhel 

Tiltak som følger av strategi 

1 innsatsområde 2 

påvirkningsmuligheter. Kan 

tydeliggjøres i strategien. 

Tiltak som følger kan være 

veiledning av kompetente 

medarbeidere 

(samskapingskontakter), 

modeller, maler, 

illustrasjoner, 

kommunikasjon og digitale 

verktøy. 

Hele kommunen 
Tydelig kobling av relevante 

virksomheter og alle 

tjenesteområder til temaplanen. 

Hovedutvalg samfunnstjenester Måltabellen i kapitel 5 

utvides med en kolonne for 

hvilke virksomhetsplaner 

som skal være koordinert inn 

mot temaplanen. 

Særinteresser og inkludering 
Særskilte tiltak og behandling 

av målgruppen eldre, barn og 

ungdom, innvandrere samt  

temaer som ensomhet,  

folkehelse, kultur etterspørres. 

Hovedutvalg velferd 

Eldrerådet 

Heggedal lokalsamfunnsutvalg 

Asker kultrråd 

Ungdommens stemme 

Ungdomsrådet 

Asker elveforum 

Borgen vel 

 

Alle temaplaner som 

utarbeides og vedtas skal 

bidra til å oppfylle formålet 

som er å legge til rette for at 

alle innbyggere kan lære hele 

livet, være aktive, 

selvstendige, og oppleve 

mestring og livskvalitet i 

hverdagen slik at de kan 

delta og ta medansvar for 

samfunn og felleskap. 

Luftslott? 
Er det sammenheng mellom 

ord og handling i planen? 

Ambisjoner og intensjoner i 

planer og i lederskap må bli 

synlig i hverdagen og i praktisk 

handling. 

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg 

Senior Norge 

Asker Elveforum 

Asker røde kors 

Nakuhel 

 

Balanse og rolleforståelse 

utfordres av flere innspill:  

- Kommunen kan overkjøre 

sivilsamfunnet med sin kraft og 

er ingen likeverdig partner 

- Kommunen kan utnytte 

Senior Norge 

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg 

Rådet for personer med 

funksjonsnedsettelser 

Heggedal lokalsamfunnsutvalg 

Frivillighetsutvalget 

Ressursmobilisering i 

lokalsamfunnet krever også 

egne ressurser fra 

kommunen.  



frivilligheten, hvile på ildsjeler 

og slik bidra til ulikhet 

- Kommunen kan åpne seg opp 

mer og finne flere oppgaver til 

frivilligheten 

- Kommunen kan støtte 

sivilsamfunnet mer gjennom 

koordinering og subsidiering 

- Begrepene «samarbeid» og 

«medborgerskap» bør gjelde 

for alle offentlige, private eller 

frivillige aktører, lag, 

organisasjoner og foreninger. 

- Frivilligheten som likeverdig 

partner. 

Kultrrådet 

Mia- Museer. Asker museum og 

Oslofjorden museum 

Asker idrettsråd 

Asker røde kors 

Borgen vel 

Nakuhel 

Tilskudd 
Tilskuddsordninger videreføres 

og økes og rammebetingelser 

må være langsiktige og 

forutsigbare for alle.  

Tilskudd til uorganiserte er 

viktig bidrag, men kan true 

etablerte tilskuddsmottakere 

uten friske midler. 

Frivillighetsutvalget 

Asker kulturråd 

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg 

Asker idrettsråd 

Kan tydeliggjøres i  

Innsatsområde 3, strategi 1, 

2, 3) 

Prioritering av organisasjoner 

og foreninger der liten innsats 

fra kommunens side kan utløse 

betydelig frivillig engasjement 

og aktivitet. 

Hovedutvalg Velferd 

Nakuhel (til dels – tildele støtte 

etter effekt) 

Bør vi fokusere på 

lavthengende frukt, raske 

synlige resultater i 

strategiene? 

Kan innarbeides i teksten i 

innsatsområde 1. 

Møteplasser 
Møteplasser i regi av andre enn 

kommunen er også viktige 

møteplasser som gir gode 

tilbud til innbyggerne.  

Det må utvikles gode modeller 

for felles bruk av lokaler i 

nærmiljøet mellom 

frivilligheten og kommunen. 

Økt bruk av nye grupper kan 

true etablerte ordninger uten 

tilførsel av friske midler.  
Skolene skal være en viktig 

kulturarena i nærmiljøet 

Lokaler skal være egnet til 

formålet (lager, øving og 

fremføring) og fleksible. 

Godt og oversiktlig 

bookingsystem for lokaler 

Bibliotekene skal være en 

viktig møteplass som må være 

godt fordelt i kommunen 

Nye lokaler innlemmes i 

samme praksis. 

Frivillighetsutvalget 

Mia- Museer. Asker museum og 

Oslofjorden museum 

Asker idrettsråd 

Borgen vel 

Nakuhel 

 

Samarbeidet med frivilligheten Frivillighetsutvalget  



er et så viktig suksesskriterium 

for planen at vi foreslår en 

navneendring til: «Temaplan 

for Medborgerskap og 

Frivillighet». 

Asker idrettsråd 

Det offentlige transporttilbudet 

må forbedres, inkludert satsing 

på matebusser og 

aktivitetsbusser 

Asker kulturråd  

Ungdomspartiene involveres i 

ungdomsskolen for å øke 

deltakelse i politikken allerede 

fra en ung alder. Ungdom 

tenker nytt og skal ta over i 

framtiden. Når ungdom gir 

tillitt til ungdom og lar dem 

bestemme kommer det gode 

resultater. Snakk med ungdom. 

Lytt til ungdom. 

Ungdomsrådet 

Ungdommens stemme 

Spilles inn til oppvekst. Kan 

strategiene i innsatsområde 2 

påvirkningsmuligheter 

spisses mot ung deltakelse? 

Planen beskriver de som ikke 

lett deltar. Fremheve dette? 

 


