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         Borgen, 19.12.2020 

 

 

Til Asker kommune 

 

 

 

Høringssvar – Temaplan Medborgerskap  

 

Borgen vel heier på at medborgerskap og frivillighet settes i fokus. Vi tror et godt 
forhold mellom kommunen, innbyggerne, frivilligheten og næringsliv vil gagne alle. 
Og alle som deltar i frivilligheten, gir viktige bidrag som må verdsettes. Her tror vi at 
også vel-arbeid kan være en viktig aktør.  

 

At kommunen åpner for medvirkning, krever selvsagt - som det også påpekes i 
temaplanen - at det inviteres til medvirkning i saker der innbyggernes stemmer 
faktisk blir hørt. Her må det være gode rammevilkår, det er bra. Frivilligheten er 
motivasjonsdrevet og det er viktig at kommunen er en aktiv tilrettelegger for å lette 
det lokale frivillige arbeidet. Men kommunen må finne balansegangen, slik at den 
ikke overkjører det frivillige arbeidet - som jo er et supplement til kommunale 
tjenester.   

 

På Borgen er vi glade for å ha fått et innbyggertorg, selv om vi ser at lokalene med 
fordel kunne vært større for å få bedre utnyttelse og flere aktiviteter. Vi ser at det 
(under normale omstendigheter) er en møteplass ikke bare for oss som bor her, men 
som også trekker folk fra andre steder av kommunen. Et sted der det er 
arrangementer for babyer, eldre, og de imellom. Det bidrar til økt og mer variert 
aktivitet i området. Her kan innbyggere komme med sine tanker og ønsker, det er en 
fin kilde til kontakt mellom innbyggere, frivilligheten og kommunen. For å verne om 
disse nyopprettede møteplassene, må de sikres ressurser – og åpningstidene må 
være tilpasset innbyggerne. Dette kan et mer åpent system kanskje sikre. Men det 
kan ekskludere ikke-digitale borgere. Kanskje bør det vurderes om det skal være 
noe åpent også på kvelds- og helgetid. Det er bra at Innbyggerservice (tidligere 
Servicetorget) har kontorplass der etpar dager i uken.  



 
 

Et ønske er at det etableres/videreutvikles tilskuddsordninger for nærmiljøtiltak som 
kan bidra til samfunnsutvikling, medvirkning og samskaping lokalt. For vi har jo flere 
møteplasser enn Innbyggertorget. Kommunen må legge til rette for at alle frivillige 
må kunne delta for å bygge opp rundt den store frivillige delen av samskapingen. 
Frivillige organisasjoner opererer med forskjellige mennesker med sin forskjellige 
bakgrunn, evner og forutsetninger og må involveres på bakgrunn av disse forskjeller.   

 

Et viktig innspill er at det kan være helsemessige, økonomiske og språklige barrierer 
for deltakelse. Sørg derfor for at prosesser inkluderer også de med ekstra 
utfordringer. Viktig er det at kommunen anerkjenner frivilligheten som et viktig 
kompetanseområde. Hvor vi kan jobbe sammen med alle deler av kommunens 
instanser.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Tor Ole Bergan 

Leder Borgen vel 


