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Hvor er vi i prosessen? 

Hensikten med 

tematimen i dag og 

veien videre

Kristin Marie Felde

Direktør Medborgerskap



Kunnskapsgrunnlaget for 

• Temaplan Medborgerskap

• Temaplan Kulturliv

• Temaplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
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Mål: Kunnskapsgrunnlag for bærekraftige, 

likeverdige og fremtidsrettet beslutninger

«Tall som teller»



Globale og nasjonale utfordringer må løses lokalt:
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Økonomisk

• Færre arbeidstakere, økende antall eldre

• Økt tjenestebehov og mindre økonomisk handlingsrom

• Press på tjenester som ikke er lovpålagte

• Store inntektsforskjeller

• Skape lokale, kortreiste arbeidsplasser

Sosial

• Økende ulikhet i oppvekst og levekår

• Redusert hverdagsaktivitet

• Boligutvikling som ivaretar sosiale og kulturelle dimensjoner

• Frivillig sektor i endring, redusert tilknytning til lag og organisasjoner

• Sosiale forskjeller i barn og unges deltakelse i kultur og fritidstilbud

Miljømessige

• Gode samferdselsløsninger, redusere arbeidsreiser

• Tap av natur og naturmangfold

• Miljøvennlig bolig og anleggsutvikling

• Luftkvalitet



Dette er  Asker:
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93 629 
innbyggere

20,4 % 
innvandrere

16 500 

unge under 
18 år

35 300  
arbeidsplasser

575

frivillige 
organisasjoner

17,7 mil 
kystlinje
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Demografikostnadene fremover
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21 % 
(2019)

27 % 
(2019)

13 % 
(2018)

Frafall i 

videregående 

skole:

15 %
2020

Demografi
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Andel ungdom som 

er fornøyd 

med treffsteder og 

møteplasser i 

lokalmiljøet
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42 %

30 %

30 %
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Grønn mobilitet
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Deltakelse og demokratiutvikling

Valg graf / deltakelse i diverse 

organisasjoner

Valgdeltakelse 

Asker 2019:

68,2
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Frivillig 

engasjement på 

arrangementer og 

aktiviteter i 

nærmiljøet
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Samarbeid kommune og frivillighet
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Asker 

kommune er 

nr.1 i Norge på 

samarbeid med 

frivilligheten 

84%*
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Netto driftsutgifter per innbygger til ulike områder i 2018. Kr per innbygger.
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Kommunale utgifter til kultur
Endring
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Netto driftsutgifter til kultur (kroner per innbygger) i perioden 2008 til 2018 
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Utfordringsbilde:
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• Likeverdig tilgang til samfunnets goder 

• Bærekraftige løsninger for framtiden

• I større grad vurdere fordelingskonsekvenser

• Tilrettelegge tilpassede tilbud lokalt

• Øke innbyggerengasjement og deltakelse

• Finne lokale løsninger og ressurser sammen med 

sivilsamfunn og næringsliv

• Nye roller og måter å løse utfordringer på



Reidar Säfvenbom

Fysisk aktivitet og idrett i barn og unges oppvekstmiljø



Kommunens fritidstilbud som utviklingsressurser

• Studier viser at statlige og kommunalt støttede utviklingsressurser ofte ikke virker slik som de er tiltenkt 
(Benson, Scales, & Syvertsen, 2010). 

• For at tiltak skal kunne fungere som reelle utviklingsressurser må det være balanse mellom styrkene eller 
ressursene som til enhver tid bor i den unge (de indre ressursene) og «kravene» i den aktuelle 
utviklingskonteksten. 

• Det er kun dersom de unge erfarer grunnleggende nyttige erfaringer i relasjonen med potensielle 
ressurser at organisasjoner eller lag kan betraktes som reelle eksterne utviklingsressurser. 

• Det hjelper altså i liten grad at idretten, skolekorpset eller ungdomsklubben i en kommune framstår som 
åpne og tilgjengelige for alle dersom mange unge i kommunen selv ikke opplever at det er tilfelle. 



Fire potensielle utviklingsressurser for barn og unges utvikling

Organisert  

ungdoms-idrett

Kropps-

øvingstimen

Den enkelte ungdom i 

utvikling         ny 

atferd  

Selvorganisert  

bevegelses-

aktivitet

Fysisk aktivitet 

i skolen 

Total mengde

aktivitet og

erfaringer

"Developmental assets"



Hva styrer, hvem styrer og hvordan styres de fire nevnte 
kontekstene?

• Fysisk aktivitet i skolen

• Epidemiologisk kunnskap - helsedirektoratet, - lærere(?)

• Kroppsøving

• Læreplanen – Udir - kroppsøvingslærere

• Organisert idrett 

• Kunnskap om prestasjonsutvikling – idrettsavdelingen i Kulturdep – NIF – idrettskrets – idrettslag - trenere

• Selvorganisert ungdomsaktivitet

• Ungdom 



Hvem er vinnerne i kroppsøvingsfaget?

(Säfvenbom, Haugen & Bulie, 2014)

4 av 10 elever (5 av 10 jenter) i 

videregående skole misliker faget 

eller mener at faget kunne vært 

presentert på en bedre måte

De som driver organisert 

konkurranseidrett på fritiden har  

mest igjen for å være i 

kroppsøvingstimen.

Self-determination index



Forskning på kroppsøvingsfaget i Norge

• Tilfredsstillelse av grunnleggende psykologiske 
behov i kroppsøving er viktig for utvikling av 
elevers selvaktelse.

• De som driver organisert konkurranseidrett får i 
vesentlig større grad tilfredsstilt sine 
grunnleggende psykologiske behov i faget – og 
gjennom dette også utviklet sin selvaktelse 

• Erdvik, I. B., Haugen, T. & Säfvenbom, R. (Re-submitted) Self-Worth 
among Adolescents: The Role of Basic Psychological Need 
Satisfaction in Physical Education. Scandinavian Journal of 
Educational Psychology 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MfztsrRd_J6VjM&tbnid=aaxcZVBnNJJQPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.andalsnes-avis.no/nyheter/article7373879.ece&ei=_a-vUfjAOYHRtQaCxYGQCg&bvm=bv.47534661,d.Yms&psig=AFQjCNGveClfj62mqFaXDEfjCto_XPsoHw&ust=1370554687833940


Forskning på organisert idrett i Norge

• Omfang: 10.700 lokale idrettsklubber 356 kommuner

• Mål: Idrett for alle. «NIF skal arbeide for at alle mennesker 
gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov

• Idrettspolitisk dokument

• 2007 -2011: «En åpen og inkluderende idrett»

• 2011 -2015: «Idrettsglede for alle» 

• 2015 – 2019: «Idrettsglede for alle» 

• “frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd, helse, integritet, 
toleranse, glede, ærlighet..........”



Norske ungdommers erfaring med organisert idrett 
(N=2100)
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Skole
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Säfvenbom, R., Geldof, J. & Haugen, T. (2014). 

Sports clubs as accessible developmental assets for all? 

Adolescents’ assessment of egalitarianism vs. elitism in school and sports. 

International Journal of Sport Policy and Politics, 6(3) 443 - 457



En størrelse passer sjelden alle 

Idrettslaget skal fungere som en utviklingsressurs 
for barn og unge 

For at idrettslaget skal fungere som en ekstern 
utviklingsressurs må den matche de interne 

utviklingsressursene (kapitalen) hos den unge 

"One size doesn't fit all" 

(Säfvenbom, Geldof. & Haugen, 2014).

"Goodnes of fit"?



200.000 barn og unge i alderen 10 – 18 år 
står utenfor den organiserte idretten. 
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10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

Utenom organisert idrett Kolonne1

• Hvis det investeres flere hundre 
millioner i oppvekstnettverket til de 
som er innenfor - og lite eller ingen ting 
til de som står utenfor så gjenspeiler 
det en usosial fordeling av et viktig 
gode.

• Samfunnsøkonomisk er det mye å 
hente - og det er mulig 



Forskning på selvorganisert aktivitet 



Modernitetssosiologene fikk rett...

Kulturelle og strukturelle endringer i 

samfunnet skjer raskere og er mer 

omfattende enn noen gang.

De unges valg foretas på 

bakgrunn av egen refleksiv tilegnet 

viten, og ikke lenger på bakgrunn 

av kulturelle tradisjoner.

Den kulturelle løsrivelsen, 

individualiseringen og refleksiviteten gir i 

prinsippet unge mennesker mulighet til å 

sette sammen sin egen livsstil og 

identitet slik han eller hun selv ønsker. 

Globaliseringen gjør det mulig 

for ungdommer å plukke 

elementer fra hele verden når 

de skal sette sammen sine 

’selv’.

«Skolekorpsene lever, speider'n sliter» 
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Begrepsopprydding: 
Vi setter sammen to ord: Aktivitet og organisering

Organisert Selv-organisert 

Tradisjonell

e 

idretter 

Ski, fotball, håndball i 

idrettslag organisert 

gjennom regler, 

treningsopplegg,  

trenere, materialfor-

valtere osv.

Ski, sykkel,

svømming....

Initiert og organisert 

av en selv eller familie 

/ venner.

Moderne 

aktivitetsfor

mer
"Post sports"

"Lifestyle sports"

"Adventure sports"

Snowboard i klubb.

OLT-utøvere

X-games / OL

Tricking, break, 

parkour, 

brettkjøring.. 

Initiert og organisert 

av en selv eller 

venner



'How can you enjoy sports if you are under control by others?’ 
Self-organized Lifestyle Sports and Youth Development. 
Säfvenbom, R., Wheaton, B. & Agans, J. (2018) 

• Grupperingene ikke er uorganiserte, ustrukturerte, uinstruerte eller uten mål, men de er selvorganiserte, 
selvstrukturerte, kollektive og prosessorienterte. 

• Stor grad av toleranse og omsorg. De karakteriserer gruppene som generøse, menneskelige, 
inkluderende og lidenskapelige. 

• “The power of will” dominerer over “the will to power”

• Den kollektive og relasjonelle flyten av energi er både målet, prosessen og produktet i de studerte 
kontekstene. De som ikke bidrar til denne flyten av energi vil få problemer med å bli akseptert. 

• Til tross for at utøverne er opptatt av å være inkluderende så er det grunn til å tro at det for mange unge vil 
være like vanskelig å oppsøke og bli en del av en selvorganisert gruppe som driver med "lifestyle sport" 
som det er å bli en del av organiserte idretten. 



Ung og aktiv i Oslo. 

En studie av Osloungdommers deltakelse i organisert og selvorganisert 

bevegelsesaktivitet på fritiden, deres tanker om hvordan kommunen bør 

prioritere samt deres personlige ønsker om anlegg og aktivitetstilbud.



Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune

• Vi mangler kunnskap 

• Vi har styrt etter tradisjon

• Vi trenger mer kunnskap om de vi skal legge til rette for gjennom en målrettet spørreundersøkelse

• I forbindelse med utvikling av behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027 ga Bymiljøetaten (BYM) 
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) ved Norges idrettshøgskole (NIH) i oppdrag å gjennomføre 
en "behovsanalyse for egenorganisert aktivitet basert på en målrettet spørreundersøkelse". 



Rapporterte eksisterende tilbud 
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For de som liker tradisjonelle idretter For de som IKKE liker tradisjonelle idretter



Del 3: Ungdommenes anbefalinger til Oslo kommune 

Påstand Faktor N Skala M SD

Fritidshus for unge der en kan låne utstyr og teste ut nye aktivitetsformer 

med litt hjelp, uten forpliktelser om faste treninger eller konkurranser 

1 1012 1-7 5.02 1.66

En stor hall sentralt i Oslo (Oslo Fun Factory) hvor alle som vil danse, skate, 

sykle, klatre, drive akrobatikk og annet kan møtes

1 1010 1-7 4.96 1.93

Idrettslag der det kan trenes og konkurreres i tradisjonelle idretter som 

fotball, håndball og ski

2 1005 1-7 4.73 1.67

Påstand Faktor N Skala M SD

De som IKKE finner seg til rette i den organiserte idretten 1 1010 1-7 4.65 1.73

De som allerede ER aktive i den organiserte idretten 2 1020 1-7 4.27 1.80



Kommentarer / anbefalinger fra forfatterne

• Når ungdom blir bedt om å beskrive hvordan Oslo kommune bør bruke penger "slik at unge kan 

oppleve å få drive med noe de liker" anbefaler de unge relativt tydelig en utradisjonell 

tilrettelegging av utradisjonelle aktiviteter først og fremst for å sikre at også de som ikke finner 

seg til rette i den organiserte idretten skal oppleve et tilbud. 

• Studien indikerer at dersom Oslo kommune skal styrke ungdom som i liten grad betrakter seg selv 

som kroppslig kompetente, som i mindre grad tenker positivt om sin egen fritid og som i 

utgangspunktet ikke virker spesielt ivrige på å være i bevegelsesaktivitet, så må det tenkes 

utradisjonelt.



Dersom mangfoldet blant ungdom skal dyrkes må 
mangfoldet i fritidstilbudet styrkes. 
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OLA KVESETH BERGE, ANNA MARIA URBANIAK-BREKKE

Utredning av modeller for organisering av 
kultur, idrett og friluft i Asker kommune
- status og utfordringsbildet



Om prosjektet

• 2 måneder, 3 kommuner, 4 forskere

• Fokusområder:

• idrett

• friluftsliv (og nærmiljø)

• kultur

• Metoder og analyser:

• dokumentasjon

• intervju

• spørreundersøkelse



Kultur

Asker er storebror

- eller som en informant (spøkefullt) sa, «mamma og pappa».

Røyken og Hurum er mao. barna. Når de tre kommunene nå slås 
sammen, har mamma og pappa, ifølge informanten, «kommet hjem», 
og alt kan falle til ro og bli fint.



Kultur

• Asker er storebror mht. driftsutgifter
• På annleggssiden
• På tilskudssiden
• Delvis på aktivitetssiden



Kultur - anlegg

• Kulturhus i Asker, Røyken og 
Hurum

• Kulturlivet benytter 
kommunale bygg - skoler, 
forsamlingshus, kirker mm.

• Billig for brukerne
• Men ikke alltid like egnet, 

særlig med tanke på plass, 
akustikk og lagerkapasitet

• Store avstander i Røyken og 
Hurum



Kultur - tilskudd

• Ganske lik modell i Asker, 
Røyken og Hurum

• Drifts- og prosjektstøtte
• Bredde, barn og unge 

prioriteres
• Voksne og det profesjonelle 

kulturlivet prioriteres ikke
• Røyken og Hurum har små 

midler
• Midlene er likevel svært viktige 

for mottagerne



Kultur - aktivitet

• Blant Asker, Røyken og Hurums 
målgruppe er kulturbruken ganske lik 
(mer lik enn innen idrett)

• Kommer dårlig ut for kulturskole og 
DKS

• Satser ikke særskilt på talenter eller 
profesjonelle

• Har i liten grad systematisk innsats 
mot sårbare grupper



Kultur - Nye Asker vs. Sandefjord og Sandnes

• Sandefjord åpner for en satsing 
på det profesjonelle kunst- og 
kulturlivet, særlig for å 
markedsføre “sommer-
Sandefjord”.

• Sandnes “utfordrer” Stavanger.
• Begge har erfaring fra 

kommunesammenslåing, med 
asymmetrisk struktur:
• Lytt til de små kommunene
• Alle må vinne noe



Idrett og friluftsliv i Gamle Asker, Røyken og Hurum

• Organisert/ikke organisert fysisk aktivitet:
• liten politisk interesse for friluftsliv og nærmiljø 

• Prioritering av barn og unge

• Tilrettelegging for personer med spesielle behov:

• med nedsatt funksjonsevne

• økonomisk vanskeligstilte

• med ulik kulturell bakgrunn

• Transport



Idrett og friluftsliv - anlegg

• Høye kommunale driftsutgifter, høyt aktivitetsnivå 

på anleggene, lav kapasitet (Gamle Asker og Røyken)

• Lavt innbyggertall, stort areal, ledig kapasitet 

(Hurum) 

• Ulike eierskaps- og driftsmodeller:
• kommune
• lag
• andre selskap

• Treningstidsfordeling:

• Askermodell

Anleggspoeng per aktive utøver 2018, Idrettsindeks.



Idrett og friluftsliv - tilskuddsordninger

• Tilskuddsordninger:

• flere i Gamle Asker, færre i Røyken og Hurum

• ulike fremgangsmåter for å tildele medlemstilskudd og driftstilskudd

• leie av anlegg (tilskudd):

• gratis (Gamle Asker og Hurum)

• mot betaling (Røyken)

• Avtaler:
• leiekontrakter
• samarbeidsavtaler



Idrett og friluftsliv - aktiviteter
• Aktivitetsmangfold - 15 av 78 hovedgrener bare i en av kommunene (oftest Gamle Asker)

• Egenorganisert og uorganisert fysisk aktivitet - viktig!

• Friluftsliv - uavklart status:
• avtaler for drift av organisasjoner
• vedlikehold av uteområder

• Toppsatsing: idrettsstipend i Gamle Asker og Røyken, drømmestipend i Hurum (ikke finansiert)

• Bredde:
• flere menn enn kvinner
• barn og unge (Gamle Asker og Røyken)
• voksne (Hurum)
• ungdom i Gamle Asker:

• deltar lenger i organisert idrett
• mer aktive i organisert og uorganisert fysisk aktivitet



Idrett, friluftsliv og nærmiljø 
Nye Asker vs. Sandefjord og Sandnes
• Sandnes og Sandefjord:

• særlige satsinger på aldersgruppen 13-19 år 
• timefordeling med prioriteringer:

• allidrett foran særidrett blant barn under 12 år,
• barn skal ha nærhet til sine anlegg,

eldre ungdom og voksne kan reise mer
• søker interkommunalt samarbeid - mangfoldig tilbud

• Sandnes:
• digital løsning: når anlegg har ledige tider, booking
• utfordrende å holde kommunale driftsutgifter og 

aktivitetskostnader nede

• Asker mest profesjonalisert



Takk for oss!

post@vestforsk.no | Postboks 163 | 6851 Sogndal  | Tlf.: 906 33 600  | Faks.: 947 63 727 |

Ola Kveseth Berge
Mob:  +47 928 52 990

E-post: berge@tmforsk.no

Anna Maria Urbaniak-Brekke

Mob:  +47 901 15 257

E-post: amb@vestforsk.no

mailto:NN@vestforsk.no


Hvilken kunnskap blir viktig å fremheve 

for å kunne ta likeverdige, bærekraftige

og fremtidsrettede beslutninger?

56

Innspill til kunnskapsgrunnlaget for de tre temaplanene Medborgerskap, Kulturliv, Fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv:

1. Reflekter. Definer for deg selv, ordene over, hva betyr de for deg?

2. Noter ned dine innspill til spørsmålet over, ranger de tre viktigste du ønsker å fremheve.

3. Del med sidemannen de tre viktigste

4. Kort deling i felleskap



• Fler

Asker – en raus, nær, modig og skapende 

kommune

Flere innspill til kunnskapsgrunnlag for 

temaplaner Medborgerskap, Kulturliv, 

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv send e-

post til:

medvirkning@asker.kommune.no
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Tematime Medborgerskap
Temaplan for Medborgerskap

Asker, 4.juni.2020



• Formålet:

Temaplan for medborgerskap skal 
beskrive hvordan Asker kommune 
kan motivere og  tilrettelegge for at 
innbyggerne ønsker å delta  og ta 
medansvar for samfunn og 
fellesskap. 
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https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og--

innbyggersamarbeid/

https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og--innbyggersamarbeid/
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Oppvekst- og levekårsforhold er ujevnt fordelt (sosial ulikhet) (dropout) (boligpolitikk)

Større mangfold i befolkningssammensetning (inkludering økonomisk, kulturelt, funksjonsmessig) 

Behov for økt hverdagsaktivitet og sosiale møteplasser (stillesitting/skjerm unge, bilbruk på korte 

reiser, muskel og skjelett problemer)

Ensomhet, nedstemthet og rusmisbruk (psykisk helse barn og unge/mobbing,  voksne og 

medikamentbruk, bruk og holdning til alkohol og cannabis, grensesetting sex)

Flere eldre, spreke eldre (hyppig alkoholbruk), bærekraftig velferd, tilrettelegging for eldre som 

ressurs) 

Utfordringer- Folkehelse



Utfordringsbildet for medborgerskap 

• Mobiliserings- og deltakelsesformer innenfor sivilsamfunnet er i endring. Frivilligheten er i 

endring. Det er færre som forplikter seg til medlemskap og verv, og flere ønsker heller å bidra 

i tidsavgrensede oppgaver. Valgdeltagelsen er synkende

• Relasjonen mellom de frivillige organisasjonene og medlemmene endrer seg, nye former for 

deltakelse på siden av de etablerte strukturene oppstår og påvirker sivilsamfunnet som arena 

for engasjement, ytring og fellesskap. Sosiale medier.

• Innvandrere har like høy andel frivillighet, men deltar noe mindre inn i samfunnsutvikling. 

• Økt profesjonalisering - grasrotandel og momskompensasjon. Flere ansatte i lokallag.

• Ungdoms deltagelse i frivillighet, er synkende på alle områder unntatt innen idrett. 
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Temaer/problemstillinger som skal utredes i temaplan for 
medborgerskap

Temaer som skal utredes: 

• Medborgerskap som arbeidsmetodikk

• Demokratiutvikling og nærdemokratiske ordninger

• Samskaping

• Modeller for samstyring

• Medvirkning 

• Tilrettelegging av dynamiske arenaer

Tverrsektorielle temaer som er viktige for planen: 

• Bærekraftig utvikling og samfunnsomstilling

• Frivillighet

• Stedsutvikling 

• Inkludering og mangfold

• Folkehelse

• Kriminalitetsforebygging

• Gode oppvekstsvilkår

• Aldersvennlig samfunn

• Innovasjon og digitalisering

• Kommunikasjon og kunnskapsdeling
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Medborgerskap som arbeidsmetodikk

• Deltagelse

• Motivasjonsfaktorer 

• Tilrettelegging

• Tilskudd

• Forenkling

• Registrering og oversikt 

• Digitale tjenester (Matche behov 
og tjeneste)
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De kulturfrivillige har i stor grad et engasjement som er 

basert på kulturfaglig kompetanse, viser Segaards

intervjuer. Den mest vellykkede bruken av de frivillige 

oppstår når og hvis institusjonen og de frivillige møtes i et 

kulturfaglig kompetanse- og interessebasert samspill.

– Det handler om å matche den aktuelle 

kulturinstitusjonens egenart med frivillige som 

harsammenfallende kulturfaglig interesse, utdyper 

Segaard.
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/fr

ivillighet-gir-merverdi-i-kulturlivet.html

https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/frivillighet-gir-merverdi-i-kulturlivet.html


Samskaping

• Nye roller

• Samarbeid og avtaler

• Likeverdige partnere

• Prosessledelse og deltagelse

68



Demokratiutvikling og nærdemokratiske ordninger

• Digitale tjenester

• Kommunikasjon og kunnskapsdeling

• Bærekraftig utvikling og samfunnsomstilling

• Stedsutvikling 

• Inkludering og mangfold

• Tillit

• Lokalsamfunnsutvalg og oppgaveutvalg
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Likeverdige deltakere
Gjensidig avhengighet

Utfyllende kompetanse
Ingen har svaret alene

Kompleks problemstilling

Sosial, dynamisk 
prosess

Dialog

Forhandling

Basert på Ann Karin Tennås Holmens artikkel «Endrede styringsregimer = endring i lederroller»  2016

Karin Kilden 2020

Modeller for samstyring
Beskrive:

Hvem som definerer utfordringene
Hvem som setter målene

Hvem som designer løsninger
Hvem som gjennomfører løsninger

https://www.magma.no/endrede-styringsregimer-endring-i-lederroller


Medvirkning

71

• Universell utforming- uavhengig av kjønn, etnisitet, 
funksjonsevne mm 

• Innbyggerpanel og nye muligheter

• Digitale tjenester- zoommøter, transparens/dele kunnskap  

Frivillighetsutvalget 

2020



Tilrettelegging for dynamiske arenaer

• Åpne arenaer

• Tilgjengelighet- geografisk

• Tilgjengelighet- pris 

• Booking og låssystemer

• Kjennetegn
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Hva kjennetegner en dynamisk arena?

Samskape

delta

kommunikasjon

kunnskap

Tilrettelegging av dynamiske 

arenaer
Kommune

Samskaping

- friluftsliv

- reiseliv

- kulturliv

- Idrettsliv

- kunnskapsliv

- frivillighet

- nærdemokrati

- innbygger

Innbyggertorg Idrettsarena

Turistkontor Ut i naturen

Bibliotek Kulturhus «scenen»

Skole

Ideer

aktiviteter

Ideer

aktiviteter



FRIVILLIGHET

LAG

FORENINGER

INNBYGGERE

PRIVATE 

AKØRER

KOMMUNE

ANSATTE

Delta og bidra

Arrangere  aktiviteter og 

arrangementer

Benytte lokaler og nettverk

Delta og bidra

Engasjere seg i nærmiljøet

Møte innbyggere, kommunen og tjenester

Arrangere aktiviteter og arrangementer

Leie lokaler

Plattform for samarbeid med

Kommunale og frivillige 

initiativ

Møte, veilede og komme i dialog 

med innbyggere

Yte tjenester

arbeidsplasser

Dynamiske 

arenaer



Medvirkning videre

• Frivillighetsutvalget nedsatte en arbeidsgruppe den 2.juni. Skal gi innspill til innsatsområder og strategier

• Digital workshop den 10. juni. Innspill fra gruppearbeid sendes medvirkning@asker.kommune.no

• Kunnskapsgrunnlaget deles på internettsiden https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/temaplaner-

for-asker-kommune/temaplan-for-medborgerskap/

• Felles innspills knapp på internettsiden- kommer

• Askermagasinet – artikkel om hovedutvalg for medborgerskap i juninummer. Avtalt artikkel om temaplanene i september nummer. 

• 3. september- første gangs behandling deretter ut på høring, innspill innarbeides i temaplanen før andregangsbehandling 

3.desember.

• Eldrerådet, Ungdomsråd og RFPMNF – i henhold til plan 
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mailto:medvirkning@asker.kommune.no
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/temaplaner-for-asker-kommune/temaplan-for-medborgerskap/


Dialog

• Se på de 16 temaene som er listet opp i mandatsaken (ark utdeles).

• Velg ut de 5 temaene du syns er mest viktig å fremheve. 

• Del med sidemannen hva du syns er viktigst. Bli enige, ranger de 5 viktigste (1 er viktigst).

• Oppsummering av de viktigste punktene.

• Er det noen temaer som dere ønske skal med som ikke er nevnt i mandatsaken?

• Skriv eventuell temaer på arket.

• Oppsummering av eventuelle nye temaer.

• Lever det utfylte arket til planansvarlig (Heidi)

76



Temaplan fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv – workshop

Idrett og friluftsliv

Hovedutvalg Medborgerskap 4.juni

Asker/1. juni 2020



Noen tall og fakta

• 1/3 av voksne i Norge oppfyller anbefalingen om minimum 150 minutter med moderat intensitet (som rask gange) 

per uke.

• Raske turer i nabolaget, i skogen og på fjellet er det vi gjør mest. Treningssenter, jogging og sykling deretter.

• 56 % av befolkningen i Asker kjører bil ved daglige reiser. (72 % i Hurum, 60 % Røyken og 49 % i gamle Asker).

• 19 % går til fots ved daglige forflytninger i Asker. 4 % sykler.

• 32 % av ungdomskoleelevene i Asker bruker mer enn 4 timer hver dag på skjermbruk.

• 38 % av ungdomsskoleelevene i Asker er fornøyd med treffsteder og møteplasser i lokalmiljøet.

• 11 % av ungdom i Asker er lite fysisk aktive.

• Andelen som er lite fysisk aktive i Asker er størst for de over 67 år.

• Om lag 40 % av innbyggerne er medlem i et idrettslag.



 Friluftsliv

 Egenorganisert aktivitet

 Organisert aktivitet 

 Hverdagsaktivitet

 Folkehelse 

 Idretts- og friluftsorganisasjonenes rammevilkår 

 Stedsutvikling/områdeutvikling/kortreist aktivitet

 Arenautvikling – nye trender 

 Klimatilpasning

 Arrangementsstrategi 

 Medborgerskap/samskaping

 Paraplyorganisasjon for friluftslivsorganisasjoner

 Tverrfaglig samarbeid om tilrettelegging for økt aktivitet

 Tverrfaglige aktiviteter (kultur, skole, idrett, friluftsliv)

 Brobygging (samspill topp- og breddeidrett)
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Temaer som skal utredes



UTFORDRINGSBILDER
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Egenorganisert aktivitet

• Arenaer i nærmiljøene.

• Gode møteplasser i tettsteder (stedsutvikling).

• Skolene som nærmiljøarena. 

• Dekningsgrad og ulikhet anleggsdekning. 

• Minstekrav til avstand til nærmiljøanlegg/friluftslivsanlegg?

• Mellomromsprosjekter.

• Fange opp nye trender.
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Friluftsliv

• Etablere gjennomgående sti-/turvei- og løypenett.

• Etablere flere rundløyper (sykkel, gange og ski).

• Tilrettelegge for friluftsliv i nærmiljøet.

• Utvikle digitale kart.

• Mangler paraplyorganisasjon for friluftsorganisasjoner.

• Informasjon.
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Inkludering

• Levekårsutsatte grupper

• Integrering/mangfold

• Eldre i aktivitet

• Psykisk helse

• Inaktivitet

• Frafall

• Kostnadspress

• Rolleavklaring
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Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven, DNT



Klima og miljø

• Transportbehov

• Gummigranulat/mikroplast

• Fluor/skismøring

• Avfallshåndtering
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Idrett

• Harmonisering av tjenester:

• Arenautleie

• Tilskuddsordninger/rammevilkår

• Driftsmodeller 

• Avtaleforvaltning

• Ulik dekningsgrad for de ulike idrettene

• Idretten som samfunnsaktør/rolleavklaring

• Arrangementsstrategi
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Type anlegg Antall
Innbyggere 

6-19 per anlegg

Innbyggere 

per anlegg

Aktive 

medlemmer 

per anlegg

Svømmebasseng, 25m 3 5.980 31.480 747

Ishaller 3* 5.980 31.480 308

Idrettshall 20x40 spilleflate 16* 1.121 5.903 248

Turnhaller 2 8.970 47.221 1.465

Figur 10: Antall anlegg etter type. Totalt pr. innbygger og aktive medlemmer i idrettslag. 2018



Workshop

1. Se på de 15 temaene som er listet opp i mandatsaken (ark utdeles).

– Velg ut de 5 temaene du syns er mest viktig å fremheve. 

– Del med sidemannen hva du syns er viktigst. Bli enige, ranger de 5 viktigste (1 er viktigst).

2. Oppsummering av de viktigste punktene.

3. Er det noen temaer som dere ønske skal med som ikke er nevnt i mandatsaken?

– Skriv eventuell temaer på arket.

4. Oppsummering av eventuelle nye temaer.

5. Lever det utfylte arket til planansvarlig (Ingrid).
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Temaplan kultur
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For temaplan Kultur er satsingsområdene God helse, god utdanning, bærekraftige byer og samfunn, handling mot 
klimaendringene og samarbeid for å nå målene særlig relevante. 

Formål med planen
Formålet med temaplan for kultur er å bidra til mål om å utvikle et 
likeverdig kulturtilbud for innbyggerne i hele kommunen. Temaplanen 
skal bidra til varierte kulturopplevelser, identitetsutvikling i fellesskap 
med andre, samhørighet, mestringsopplevelser, og opplevelser av 
tilhørighet til kommunen og der folk bor. 
Temaplan for kultur er en overordnet plan som vil fungere som et 
strategisk styringsdokument og rammeverk. Planen vil være et verktøy 
for å koordinere prosesser og ressursbruk for å få en helhetlig politikk.



Kultur - kunnskapsgrunnlag

- Norsk kulturindeks 2019, fremhever at nye Asker har lav deltakelse i Den Kulturelle Skolesekken, Lavere dekningsgrad (deltakelse i kulturskoletilbud) og 
timetallet er lavere en sammenliknbare kommuner.

- Kulturindeksen sier også at utlån og besøk går svakt ned på bibliotekene våre

- Det gjennomføres færre konserter (feilregistrering billettsystem)

- Frivilligheten står ganske sterkt, noen utfordringer for kor og korps

- Vi bevilger tilskudd til kultur på det jevne (201 plass) 

- Fanger ikke opp arenaer og øvelokaler (avventer kunnskapsgrunnlag fra Vestlandsforskning)

- Stor kunstnertetthet, utnyttes potensialet godt nok?

- Kultur som motor i stedsutvikling identitetsbygger og samskaper
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Rangering
Kommune Kunstnere Kultur-

arbeidere

Museum Konserter Kino Bibliotek Scene-

kunst

Kulturskole DKS Tildelinger Frivillighet Norsk 

Kulturindeks

Oppegård 22 52 254 31 180 49 279 271 113 248 191 89

Skedsmo 85 39 237 20 5 260 270 354 16 135 243 96

Bærum 9 71 165 109 68 209 239 386 241 175 234 106

Asker 5 19 163 130 71 124 278 317 351 259 279 109

Nye Asker 25 42 182 110 107 206 270 352 302 211 265 132

Sandnes 242 165 156 212 46 299 172 237 266 228 380 225

Hurum 68 215 196 143 283 401 236 389 97 242 141 252

Røyken 73 256 264 126 316 348 274 401 226 174 289 318



• Tilskuddsgiver/tilrettelegger: gjennom tilskuddsforvaltningen bistå organiserte og 

uorganiserte, profesjonelle og amatører, med økonomiske midler. Legge til rette for at alle har 

en mulighet til å delta i samfunnslivet gjennom universell utforming, tilskuddsformidling, 

samarbeid og forutsigbarhet.

• Drifter: tilby befolkningen, foreninger og kulturaktører arenaer og lokaler for å utøve og 

oppleve kunst og kultur. Drifte biblioteker, kulturskolen, den kulturelle spaserstokken og den 

kulturelle skolesekken. Arrangere konserter, festivaler, samlinger med mer.

• Forvalter: Asker kommune ivaretar den lokale kulturarven og er en samarbeidspartner i å 

forvalte et bredt kulturtilbud.



Fortsettelse roller
• Bestiller: supplere det private kunst- og kulturtilbudet med booking av 

profesjonelle kulturaktører til utsmykning, konserter, arrangementer med mer.

• Strategisk: gi retning til samfunnsutviklingen. Avdekke og skape konsensus om 
utfordringer, etablere mål, velge retning og forankre arbeidet hos relevante 
aktører.

• Mobiliserer: mobilisere kulturliv, privat sektor og lokalsamfunn. Stimulere til 
samarbeid, etablere møteplasser og arenaer. Fremme nettverk og skape 
incentivordninger som bygger opp om den valgte retningen.

• Koordinator: veilede og samordne ulike aktører. Være et bindeledd mellom 
kulturaktører og forvaltningsnivåer.



• Musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur

• Arrangementsstrategi (festivaler, kulturuka)

• Arenaer

• Lokalhistorie (kulturminner, museene)

• Ytringsfrihet

• Samarbeid kulturliv og næringsliv

• Kommunens tilskudds- og utleiepolitikk (harmonisering)

• Kommunens kunstsamling

• Utvikling av tilbudet i kulturskolen og lokaler for kulturskolen

• Arenaer og tilrettelegging for profesjonell kunst

• Ungkultur

• Samspill privat - offentlig

• Den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken

• Kulturelle kompetansemiljøer

• Bibliotektilbudet (kunnskapsformidling, litteraturformidling)

• Harmonisering, likeverdig tilbud

• Asker kommunes kulturengasjement i regionen

• I tillegg er følgende tverrsektorielle temaer 
aktuelle for denne temaplanen:

• Demokrati og medvirkning

• Inkludering, mangfold og utenforskap

• Bærekraftig utvikling og samfunnsomstilling

• Kommunikasjon og innovasjon/digitalisering

• Frivillighet

• Stedsutvikling

• Folkehelse

• Gode oppvekstsvilkår

• Universell utforming

• Innovasjon og digitalisering

• Kunnskapsdeling

• Livslang læring



Metodikk workshop 4 juni

1. Se på de 17 temaene som er listet opp i mandatsaken (ark utdeles).

• Velg ut de 5 temaene du syns er mest viktig å fremheve. 

• Del med sidemannen hva du syns er viktigst. Bli enige, ranger de 5 viktigste (1 er viktigst).

2. Oppsummering av de viktigste punktene.

3. Er det noen temaer som dere ønske skal med som ikke er nevnt i 
mandatsaken?

Skriv eventuell temaer på arket.

4. Oppsummering av eventuelle nye temaer.

5. Lever det utfylte arket til planansvarlig (Jan Erik)
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