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Første året som ny storkommune
2020 var det første driftsåret for nye Asker kommune. 
Etter flere år med grundige forberedelser var endelig 
den nye kommunen etablert. Asker er nå Norges 8. 
største kommune med 95 000 innbyggere, og har 
en attraktiv beliggenhet mellom Oslo og Drammen. 
Asker har en lang og unik kystlinje, rik historie og et 
variert kultur- og næringsliv. 

2020 var også det året da Norge ble rammet av en 
verdensomspennende pandemi. Det ble i mars 
innført svært strenge og inngripende tiltak for å 
begrense smittespredningen, landet stengte ned og 
Asker kommune satte kriseledelse. 

Koronapandemien har stilt kommunen overfor store 
utfordringer i 2020, og alle tjenesteområder har vært 
berørt. Innenfor mange tjenester er det gjennomført 
større endringer eller omlegging av driften for å 
ivareta smittevern og nye behov. Nye tjenester er 
etablert, nye rutiner og retningslinjer har løpende blitt 
utviklet, og nye digitale løsninger er utviklet og tatt i 
bruk. Kommuneoverlegen har hatt en sentral rolle 
under pandemien, og har gjennom hele 2020 gjort 
en stor og viktig innsats. Kommunens folkevalgte har 

også arbeidet på nye måter, da en stor andel av de 
politiske møtene har blitt gjennomført digitalt som 
følge av pandemien. 

Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte som har lagt 
ned en betydelig innsats i denne ekstraordinære 
situasjonen. Arbeidsbelastningen har for mange i 
perioder vært svært stor. I tillegg har mange i lengre 
perioder vært omdisponert fra sitt ordinære arbeid 
til smittevernarbeid. Andre ansattgrupper har i stor 
grad utført sitt arbeid fra hjemmekontor. Jeg er stolt 
over det gode arbeidet Asker kommune har gjort i 
håndteringen av koronapandemien. Vi hadde ikke 
klart denne jobben uten innsats fra alle våre dyktige 
ledere og medarbeidere. 

Vår visjon og våre verdier
Kommuneplanen er det overordnede og langsiktige 
styringsdokumentet for Asker kommune. Kommune-
planens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 
i juni 2020, og viser hvordan vi skal legge til rette for 
en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling i tråd 
med FNs bærekraftsmål. 

Asker kommunes visjon er at vi sammen skal skape 
et nært, aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, 
raushet og nysgjerrighet. De fire verdiene våre – raus, 
nær, modig og skapende – gir klare føringer for utvik-
lingen av den nye kommunen, og utgjør grunnlaget for 
å bygge felles identitet for innbyggere og ansatte. 

Det gode liv i Asker skapes sammen, av alle som 
bor og jobber her. For å løse samfunnsutfordringene 
og nå målene i kommuneplanen, trenger vi sterke 
samarbeid og partnerskap. Kommunen skal gjennom 
økt satsing på medborgerskap og samskaping legge 
til rette for at innbyggerne kan leve gode liv med 
høy livskvalitet, der de deltar og tar medansvar for 
samfunnet og fellesskapet. 

Vi har lagt til rette for videreutvikling av nærdemo-
kratiet gjennom å etablere lokalsamfunnsutvalg 
i tre av tettstedene. Dette skal bidra til å fremme 

Kommunedirektørens 
innledning
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stedstilknytning og mer lokalt samfunnsengasjement, 
slik at de som bor i tettstedene kan påvirke og delta i 
utviklingen av eget nærmiljø. 

Økonomi og harmonisering av tjenester
Dette er den første årsrapporten for den nye kom-
munen. Årsrapporten er primært en rapportering 
på Handlingsprogram 2020-2023, som hadde 
som ambisjon å legge til rette for et tjenestetilbud i 
tråd med føringene i intensjonsavtalen, innenfor de 
økonomiske rammene som foreligger.

Asker kommune har et godt økonomisk utgangs-
punkt. De frie inntektene ligger godt over gjennom-
snittet for norske kommuner. Samtidig er kostnadsni-
vået høyere enn i sammenliknbare kommuner. Asker 
har imidlertid særskilte utfordringer knyttet til et høyt 
ambisjonsnivå for investeringer og høy lånegjeld. Det 
er behov for effektivisering og omstilling for å ivareta 
det økonomiske handlingsrommet på lang sikt. Koro-
napandemien hadde stor påvirkning på økonomien i 
løpet av 2020. God økonomistyring, god avkastning 
på finansforvaltningen, statlig kompensasjon av 
pandemiutgifter og lavere lønns- og pensjonskostna-
der har likevel bidratt til at Asker kommune i 2020 til 
slutt fikk et netto driftsresultat på 3,9 prosent. 

Harmonisering av tjenestetilbudet er en forutsetning 
for at Asker kommune kan tilby likeverdige tjenester 
til innbyggerne uavhengig av hvor de bor i kommunen. 
Arbeidet med harmonisering vil foregå over flere år. 
I dette første driftsåret har det vært fokus på harmo-
nisering av de lovpålagte tjenestene og gebyrer og 
brukerbetalinger. På noen områder er dette arbeidet 
forsinket eller utsatt på grunn av koronapandemien. 
Harmonisering av ikke-lovpålagte tjenester blir en 
viktig del av arbeidet med temaplaner i tiden frem-
over.

Noen viktige resultater og innsatser i 2020
Pandemien har vist at Asker kommune har god evne 
til omstilling og endring når situasjonen krever det. 
Vi har fått god erfaring med krisehåndtering og nye 

måter å jobbe på, og dette tar vi med oss i det videre 
arbeidet. Pandemien har samtidig medført at flere 
planlagte oppgaver og harmoniseringsarbeid har blitt 
forsinket eller utsatt. Kommunen har likevel oppnådd 
gode resultater innenfor mange områder. Årsrappor-
ten beskriver viktige resultater og innsatser innenfor 
både satsingsområdene og tjenesteområdene, men 
gir ingen utfyllende eller uttømmende oversikt over 
alle aktiviteter og resultater. 

Det er innenfor tjenesteområde Oppvekst arbeidet 
systematisk med å etablere trygge og gode leke- og 
læringsmiljøer for barn og unge i barnehage og skole. 
Ved hver skole opprettes det tverrfaglige innsatsteam 
mot mobbing. Implementering av fagfornyelsen i 
skole, rammeplan i barnehage og andre tverrfaglige 
satsinger er gjort i tett samarbeid med høgskoler 
og universiteter. Det er gjennomført et harmonise-
rings- og omstillingsarbeid hvor metodikk og rutiner 
er endret slik at barn og unge blir inkludert og får 
de tilpasningene de trenger i et bredt perspektiv. 
I satsingen på Aktive lokalsamfunn har 18 skoler 
inngått avtaler med lokale lag og foreninger. Målet er 
å styrke tilhørigheten til nærmiljøet slik at det skapes 
bedre sammenheng i barn og unges oppvekstvilkår.

Tjenesteområde Velferd har utviklet en innsatstrapp 
som verktøy for strategisk planlegging og daglig drift. 
Innsatstrappen omfatter tjenester på ulike nivåer i tje-
nestekjeden, og skal blant annet bidra til å mobilisere 
ressurser i enkeltmennesket. Videre er det utviklet og 
tatt i bruk en felles bærekraftig finansieringsmodell 
som skal bidra til en rettferdig fordeling av ressurser, 
styrke tidlig innsats med fokus på forebygging, samt 
skape robuste virksomheter som leverer tjenester av 
god kvalitet. Det er opprettet et eget program for vide-
re satsning og implementering av velferdsteknologi. 
Det er i forbindelse med koronapandemien etablert 
en koronaklinikk med smittesporingsteam og testing, 
samt etablert en koronaavdeling som kan ta imot 
pasienter som kommer fra sykehus. Det har gjennom 
2020 vært stabil lav venteliste på institusjonsplass i 
heldøgnsomsorg. 

«Jeg er stolt over det gode arbeidet Asker kommune har gjort 
i håndteringen av koronapandemien. Vi hadde ikke klart denne 
jobben uten innsats fra alle våre dyktige ledere og medarbeidere.»

 →
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Tjenesteområde Samfunnstjenester har som en del 
av kommunesammenslåingen arbeidet med omlo-
kalisering av arbeidsplasser, inkludert ombygging og 
tilpasning av både kommunalt eide lokaler og leide 
lokaler. Som en del av arbeidet er det gjennomført et 
pilotprosjekt for ombruk og redesign av kontormø-
bler, der halvparten av møblene har blitt ombrukt og 
redesignet. Det er vedtatt en rekke nye forskrifter, og 
gebyrer for vann, avløp og renovasjon er harmonisert. 
Flere store investeringsprosjekter ble ferdigstilt 
i 2020, slik som Torvbråten og Risenga skoler, 
omsorgsboliger på Korpåsen og flere vei-, vann- og 
avløpsprosjekter. Som en følge av ekstra statlig og 
lokalt koronatilskudd, er det i 2020 gjennomført økt 
vedlikehold av eiendom, veier og kirkebygg. 

Tjenesteområde Samfunnsutvikling har hatt ansvar 
for å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel. 
Kommunens planstrategi ble vedtatt i oktober 
2020, og inneholder oversikt over planer som skal 
utarbeides i fireårsperioden. Temaplan for næring 
er lagt på høring, og det er utarbeidet en overordnet 
beredskapsplan for den nye kommunen. Det er 
startet opp et prosjekt for utslippsfri hurtigbåt, og 
kommunen har arbeidet for bedre transportløsninger 
og felles tilnærming til samferdsel gjennom et bredt 
samarbeid med ulike aktører. Videre har kommunen 
gjennom hele pandemien hatt et utstrakt samarbeid 
med Asker Næringsforening og AskersHus nærings-
hage for blant annet å følge opp det lokale næringsli-
vet i krisetider. 

Tjenesteområde Medborgerskap har hatt ansvar for å 
etablere midlertidige og permanente innbyggertorg i 
tettstedene Borgen, Tofte, Heggedal, Holmen og Asker 

sentrum. Videre er det etablert midlertidige møte-
plasser med innbyggertorgfunksjoner i Vollen, Sætre 
og Spikkestad. Temaplan for medborgerskap ble lagt 
på høring, og beskriver hvordan Asker kommune kan 
motivere og tilrettelegge for at innbyggerne ønsker 
å delta og ta medansvar for samfunn og fellesskap. 
Ansvaret for de tre lokalsamfunnsutvalgene ligger 
også til tjenesteområdet. 

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har 
utarbeidet temaplan for arbeidsgiverpolitikk, som 
ble vedtatt av kommunestyret i september 2020. Det 
er videre etablert et partssammensatt heltidsutvalg 
som skal utarbeide en handlingsplan for å etablere 
heltidskultur i kommunen. Kommunestyret har 
vedtatt ny eiermelding som beskriver prinsipper 
for eierstyring og gir en oversikt over alle selskaper 
kommunen har eierinteresser i. Videre er program 
Bærekraftige Asker etablert for å sikre en felles 
tverrsektoriell oppfølging og implementering av 
FNs bærekraftsmål lokalt i Asker. Tjenesteområde 
Administrasjon og ledelse har hatt et særlig ansvar 
knyttet til oppfølging av koronapandemien. Det er 
blant annet innført en rekke nye digitale verktøy på 
kort tid for å møte nye behov både i organisasjonen 
og Askersamfunnet, det er arbeidet løpende for å 
rekruttere og omdisponere ansatte, og det er gjort et 
omfattende kommunikasjonsarbeid.

Lars Bjerke
kommunedirektør

«Flere store investeringsprosjekter ble ferdigstilt i 2020, 
slik som Torvbråten og Risenga skoler, omsorgsboliger på 
Korpåsen og flere vei-, vann- og avløpsprosjekter.»

Kommunedirektørens innledning
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Organisering  
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Asker kommune er politisk organisert etter for-
mannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i 
kommuneloven, og innebærer at formannskapet 
velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise 
representasjon i kommunestyret. 

Kommunestyret har 55 medlemmer, og er det 
øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer 
vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet 
følger av lov eller delegering. Kommunestyret har det 
øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, 
og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til 
orientering eller avgjørelse. Det vises til reglement 
for kommunestyret for en utfyllende beskrivelse. 

Formannskapet har 13 medlemmer, og har blant 
annet ansvar for økonomiplan og årsbudsjett, 
investeringer, finansforvaltning kommuneplan og 
reguleringsplaner, samt eierstyring av selskaper og 
foretak. Det vises til reglement for formannskapet for 
en utfyllende beskrivelse. 

Formannskapets medlemmer utgjør kommunens 
valgstyre, og utgjør sammen med tillitsvalgte 
partssammensatt utvalg.

Kommunestyret har opprettet fem hovedutvalg:
 → Utvalg for oppvekst
 → Utvalg for velferd
 → Utvalg for samfunnstjenester
 → Utvalg for medborgerskap
 → Utvalg for plan og byggesak

Hovedutvalgene har vedtaksmyndighet innenfor sine 
ansvarsområder. Utvalgene kan uttale seg i alle saker 
som har betydning for oppgaver og virksomhet innen 
sine ansvarsområder, samt omdisponere beløp 
mellom virksomheter og formål innen sine ansvars-
områder. I saker utvalgene selv ikke kan avgjøre, 
innstiller utvalgene til kommunestyret. Utvalg for plan 
og byggesak innstiller til formannskapet. Det vises 
til reglement for hovedutvalgene for en utfyllende 
beskrivelse. 

Lokalsamfunnsutvalg er faste strukturer tilknyt-
tet geografiske tettsteder som rapporterer til 
hovedutvalg for medborgerskap. Det er som en 
forsøksordning i 2020 og 2021 vedtatt å etablere 
lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og Heg-
gedal. Lokalsamfunnsutvalgene har 7 medlemmer 
som representerer lokale lag og foreninger og lokalt 
næringsliv. 

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at 
innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører 
får mulighet til å delta i og ta medansvar for saker 
som angår lokalsamfunnet de er opprettet for. Utval-
gene skal blant annet utvikle og styrke samarbeid og 
dialog med lokale innbyggertorg, nærmiljøsentraler, 
velforeninger og øvrige lag og foreninger, samt skoler, 
barnehager og andre aktører i lokalsamfunnet. Det 
vises til reglement for lokalsamfunnsutvalg for en 
utfyllende beskrivelse. 

Politisk organisering 
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2020 Gjennomførte
møter

Avlyste
møter

Saker
behandler

UTVALG

Kommunestyre 11 1 133

Formannskap 25 2 278

Utvalg for oppvekst 7 2 41

Utvalg for velferd 7 2 32

Utvalg for medborgerskap 7 2 56

Utvalg for samfunnstjenester 7 2 56

Utvalg for plan og byggesak 13 5 116

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 8 1 33

Eldrerådet 8 1 34

Ungdomsrådet 8 1 38

Partssammensatt utvalg 3 1 9

Heltidsutvalget 1 1  

Klageutvalget 10 2 33

Politiske forhandlingsutvalg 5  9

Interkommunalt politisk råd 4  10

Kontrollutvalget 9 1 61

Tofte lokalsamfunnsutvalg 3  12

Heggedal lokalsamfunnsutvalg 3  11

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg 3  13

SUM 142 24 975

Organisering og styring

Politisk virksomhet i 2020 

Den politiske virksomheten i 2020 har i 
stor grad vært preget av koronapandemi-
en. Nedstengningen av landet medførte at 
alle politiske møter i folkevalgte organer 
ble avlyst i mars, da det ikke var mulig 
å gjennomføre fysiske møter. Møtene i 
formannskapet og kommunestyret kom 
i gang igjen i april, og ble da gjennomført 
som digitale møter. Det ble gjennomført 
fysiske møter i alle politiske organer i 
august, september og oktober. I novem-
ber og desember medførte smittesitua-
sjonen at alle politiske møter igjen måtte 
gjennomføres digitalt. 

Til sammen ble det gjennomført totalt 142 
møter og behandlet 975 saker i de ulike 
utvalgene i 2020. 24 møter ble avlyst som 
følge av koronapandemien. Digitale møter 
i politiske organer har blitt streamet og 
delt på Asker kommunes nettside for å 
ivareta møteoffentlighet. 

Tabellen under viser antall politiske møter, 
antall avlyste møter og antall behandlede 
saker i de ulike utvalgene i 2020. 
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Administrativ organisering 

Asker kommune er administrativt organisert i en tonivåmodell med to formelle 
beslutningsnivåer: kommunedirektøren og virksomhetslederne.

Kommunedirektøren er kommunens øverste admi-
nistrative leder og er ansvarlig for saksutredninger 
for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske 
vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er 
nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er 
vedtatt av kommunestyret.

Virksomhetslederne er ansvarlige for sine virksom-
heter innen rammen av de fullmakter som er delegert 
fra kommunedirektøren. Det innebærer at virksom-
hetslederne har myndighet til å sikre enhetenes drift, 

både når det gjelder faglige, økonomiske, personal-
messige og organisatoriske forhold.

Gjennom helhetlig virksomhetsstyring skal kom-
munen både sikre effektiv drift og gode tjenester til 
innbyggerne, samtidig som vi ivaretar nødvendig 
utviklingsarbeid og innovasjon i tråd med sam-
funnets og innbyggernes behov. Dokumentet 
«Virksomhetsstyring i Asker kommune» beskriver 
overordnede prinsipper for ledelse, planlegging og 
styring i Asker kommune. 

Fullmaktsnivå 2 – 85 virksomhetsledere

Fullmaktsnivå 1 – kommunedirektøren

Kommunedirektør

54
virksomheter

9
virksomheter

6
virksomheter

3
virksomheter

5
virksomheter

5
seksjoner

3
seksjoner

Direktør
Oppvekst

Direktør
Velferd

Direktør
Samfunns-

tjenester

Direktør
Samfunns-

utvikling

Direktør
Medborger-

skap

Direktør
Organisasjon

Direktør
Økonomi

Kommunalsjefer

Skole Barn, 
familie  

og inklu- 
dering

Barne-
hage
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2018 2019 2020

Folketall ved inngangen  
av kvartalet

92 828 93 679 94 441

Født 883 900 828

Døde 622 559 625

Fødselsoverskudd 261 341 203

Innvandring 1 033 983 646

Utvandring 687 572 652

Innflytting, innenlands 5 491 5 384 5 053

Utflytting, innenlands 5 260 5 378 4 791

Nettoinnflytting, inkl. inn og 
utvandring

577 417 256

Folkevekst 851 762 474

Folketallet ved utgangen  
av kvartalet

93 679 94 441 94 915

Befolkningsutvikling,  
boligproduksjon og sysselsetting

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen består av fødsels-
overskudd, netto innenlands flytting og 
netto innvandring. Det er sjelden store 
variasjoner i fødselsoverskuddet i Asker. 
Flytting og innvandring varierer imidlertid 
i større grad, og gir utslag i den årlige 
befolkningsveksten. 

Som en følge av pandemien fikk Norge 
i 2020 lavere innvandring og lavere 
befolkningsvekst enn på mange år. Dette 
gjenspeiles i tallene for Asker og  andre 
sentrale kommuner på Østlandet. 

Fødselsoverskuddet ble også noe lavere 
i 2020. Det som har påvirket resultatet 
i størst grad er imidlertid tallene for 
innvandring (flytting til og fra utlandet).

Endringer i folkemengde, boligmengde og sysselsetting 
er elementer som påvirker både kommunal drift og 
Asker samfunnet generelt. Nedenfor følger en oversikt 
over sentrale nøkkeltall som viser utviklingen innenfor 
disse områdene. 
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ENDRING I 
FOLKETALLET

Vekst per år Folketall

2018 2019 2020 1. jan. 2021

Asker 0,9 % 0,8 % 0,5 % 94 915

Bærum 1,1 % 0,7 % 0,4 % 128 233

Drammen 0,3 % 0,8 % 0,5 % 101 859

Oslo 1,1 % 1,8 % 0,5 % 697 010

Viken 1,1 % 1,2 % 0,3 % 1 252 384

Norge 0,6 % 0,7 % 0,4 % 5 391 369

Boligproduksjon etter status 2018 2019 2020

FULLFØRTE BOLIGER

Asker 530 445 629

Bærum 659 411 833

Drammen 575 470 235

Oslo 4 241 4 850 2 964

IGANGSATTE BOLIGER

Asker 513 622 1 193

Bærum 656 714 335

Drammen 395 388 507

Oslo 3 239 2 657 2 791

Boligproduksjon 

Det ble fullført 629 boliger i Asker i 2020. 
Dette er i det øvre sjiktet sammenlignet 
med de siste 20 årene, og ligger godt 
over målsettingen i kommuneplanen om 
550 nye boliger per år. Gjennomsnittlig 
boligbygging per år i de ti foregående 
årene har vært 490. Økningen kan være 
opptakten til en høy boligproduksjon de 
kommende årene, som følge av at flere 
større boligprosjekter er ferdig regulert 
og påbegynt. Asker hadde på slutten av 
året en noe høyere tilflytting fra andre 
kommuner. Dette kan trolig knyttes til at 
de første fasene av utbyggingen på Vestre 
Billingstad ble fullført i høst.

Det ble igangsatt totalt 1193 boliger i 
Asker i 2020, noe som er et svært høyt 
antall. Det årlige gjennomsnittet for 
igangsatte boliger de ti foregående årene 
er 519 boliger.

Målsettingen i kommuneplanen om en 
årlig vekst på 1,0 prosent er dermed ikke 
nådd i 2020. Befolkningsframskrivingen 
fra 2020 estimerte en vekst på 0,9 
prosent. Den var basert på tall fra 2019, 
og fanget dermed ikke opp endringer som 
følge av pandemien.
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BOLIGPRODUKSJON I ASKER OG  
PROSENTVIS FORDELING ETTER BOLIGTYPE 2018 2019 2020

Leilighet 51 % 31 % 66 %

Rekkehus, tomannsbolig 20 % 33 % 10 %

Enebolig 29 % 37 % 24 %

Befolkningsutvikling, boligproduksjon og sysselsetting

IGANGSATTE OG FULLFØRTE BOLIGER I ASKER

Av de ferdigstilte boligene i 2020 var 66 prosent 
leiligheter og 10 prosent konsentrert småhusbebyg-
gelse (rekkehus/tomannsboliger). Kommuneplanens 
samfunnsdel ønsker å legge til rette for en boligpro-
duksjon hvor 60 prosent er leiligheter, 20 prosent 
konsentrert småhusbebyggelse og 20 prosent 
eneboliger. Boligproduksjonen i 2020 ble således 
relativt nært målsettingene.
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2018 2019 2020

ARBEIDSPLASSER I KOMMUNEN

Asker 36 821 37 179 36 698

Bærum 72 452 74 364 73 593

Drammen 46 594 46 338 45 400

Oslo 482 594 492 310 485 787

SYSSELSATTE BOSATT I KOMMUNEN

Asker 47 392 47 891 47 411

Bærum 64 675 65 301 64 122

Drammen 49 268 49 675 48 992

Oslo 368 475 377 167 372 443

DEKNINGSGRAD

Asker 78 % 78 % 77 %

Bærum 112 % 114 % 115 %

Drammen 95 % 93 % 93 %

Oslo 131 % 131 % 130 %

Dekningsgraden viser hvor stor andel av sysselsatte 
innbyggere som teoretisk kunne ha jobbet i egen 
kommune. I praksis er det flere som krysser kom-
munegrensene i vår felles bo- og arbeidsregion for å 
jobbe. Tallene viser at Oslo og Bærum har langt flere 
arbeidsplasser enn sysselsatte bosatt i kommunen, 
og utpendling er i teorien ikke nødvendig. Asker og til 
dels Drammen har underskudd av arbeidsplasser, og 
en del av de sysselsatte bosatt her må derfor pendle 
ut av kommunen til jobb.

Sysselsetting

Det var i 2020 en nedgang i sysselsettingen i Asker, 
som i landet for øvrig. Nasjonale tall viser at nedgan-
gen er størst i privat sektor og offentlig eide foretak. 
Serverings- og overnattingsvirksomheter er hardest 
rammet. Offentlig sektor, primært på fylkes- og 
statsnivå, har hatt en vekst i arbeidsplasser.
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Kommunens 
satsingsområder
Asker har i byggingen av ny kommune lagt FNs bærekraftsmål til 
grunn for kommunal planlegging. Regjeringen har i dokumentet 
«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023» kommet med tydelige forventninger om at kom-
munene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 
arealplanleggingen.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2020. 
Kommune planen bygger på bærekraftsmålene og setter disse inn 
i en lokal kontekst. Med utgangspunkt i bærekraftsmålene er det i 
kommuneplanen definert åtte tverrsektorielle satsingsområder.

FNs bærekraftsmål
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Asker kommunes arbeid med å implementere FNs 
bærekraftsmål følger tre hovedspor. Det første er 
implementering gjennom plansystemet, det andre 
er implementering gjennom administrativ virksom-
hetsstyring, og det tredje er implementering gjennom 
program Bærekraftige Asker og samarbeid på tvers i 
organisasjonen og i samfunnet for øvrig. 

Plansystemet
Kommuneplanen er kommunens viktigste sty-
ringsdokument, og legger premisser for alt annet 
planarbeid og drifts- og investeringsbudsjettet i 
handlingsprogrammet. Kommuneplanens sam-
funnsdel bygger på FNs bærekraftsmål, og ble vedtatt 
i juni 2020. Arbeidet med kommuneplanens arealdel 
ble påbegynt i 2020, og blir et viktig virkemiddel i det 
videre arbeidet med implementering av målene.

Asker kommunes planstrategi ble vedtatt i 2020. 
Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver 
kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge 
til rette for ønsket utvikling. Planstrategien legger til 
grunn at det skal utarbeides totalt 23 temaplaner i 
perioden. 

Temaplanene er strategiske planer som synliggjør 
kommunens politikk på viktige områder, og blir 
utviklet i samarbeid med innbyggere og andre 
interessenter. Temaplanene bygger på målene i 
kommuneplanen, og definerer innsatsområder og 
strategier for samfunns- og tjenesteutvikling innenfor 
ulike fagområder. Arbeidet med de ti første temapla-
nene er påbegynt i 2020. 

Satsingsområdene i kommuneplanen med tilhørende 
mål og strategier er for øvrig lagt til grunn for priorite-
ringene i de årlige handlingsprogrammene. 

Administrativ virksomhetsstyring
De politiske prioriteringene i handlingsprogrammet 
følges opp gjennom konkrete oppdrag fra kommu-
nedirektøren til virksomhetene som en del av den 
administrative virksomhetsstyringen. 

Det er fokus på å styrke innsatsen knyttet til alle de 
tre bærekraftsdimensjonene sosial, økonomisk og 
miljømessig bærekraft. 

Program Bærekraftige Asker – samarbeid på 
tvers
Formannskapet vedtok i oktober 2020 å etablere 
program Bærekraftige Asker for å sikre en felles 
tverrsektoriell oppfølging og implementering av FNs 
bærekraftsmål lokalt i kommunen. Programmet skal 
bidra til samordnet gjennomføring og implemen-
tering av sektorovergripende prosjekter og tiltak. 
Programmet skal videre bidra til samarbeid lokalt, 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt knyttet til kunn-
skapsmiljøer og prosjekter. Det vises til vedlegg for en 
nærmere beskrivelse av programmets resultater og 
innsatser i 2020.

Det følgende gir en kort beskrivelse av viktige 
resultater og innsatser for de ulike satsingsområdene 
i 2020. Oversikten er ikke uttømmende. I tillegg gis 
det en kort beskrivelse av områder som kommunen 
vil arbeide videre med i årene fremover. 

Slik jobber Asker kommune  
med bærekraftsmålene

Kommunens satsingsområder

18 Asker kommune

 



19Årsrapport 2020



Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske 
politikken gir grunnlag for god kvalitet i tjenestene, 
fornøyde brukere, innbyggere og ansatte. For å 
ivareta kommunens økonomiske bærekraft er det 
etablert handlingsregler for driftsbudsjettet, inves-
teringsbudsjettet og finansforvaltningen. Fokus på 
økonomistyring, med gode systemer for oppfølging 
og rapportering, skal bidra til økonomisk hand-
lingsrom i et langsiktig perspektiv.

Økonomi

Kommunens satsingsområder

Overordnet vurdering og analyse

2020 har vært det første året etter sammenslåingen 
av de tre kommunene. Den nye kommunen har et 
godt økonomisk utgangspunkt. De frie inntektene 
ligger godt over gjennomsnittet for norske kommuner. 
Samtidig er kostnadsnivået høyere enn i sammen-
lignbare kommuner. 

Asker har også særskilte utfordringer knyttet til et 
høyt ambisjonsnivå for investeringer og høy lånegjeld, 
og gjeldsgraden er vesentlig høyere enn handlings-
regelen tilsier. Det er behov for effektivisering og 
omstilling for å ivareta det økonomiske handlings-
rommet på lang sikt. Det ble for 2020 fastsatt krav til 
effektivisering og innsparing for tjenesteområdene på 
totalt 80 mill. kroner. Dekningsgrader, standard på 
tjenestene og gebyrer og brukerbetalinger er særskilt 
vurdert. Dette arbeidet videreføres i 2021.

Koronapandemien har hatt stor påvirkning på økono-
mien i 2020. Mange forutsetninger har blitt endret, og 
det har vært krevende å forutsi hvilke konsekvenser 
pandemien ville få for økonomien gjennom året. 
Kompensasjoner fra staten har ikke vært kjent på 

forhånd, men har kommet løpende gjennom året. De 
statlige kompensasjonene har ikke vært tilstrekkelige 
til å dekke opp for alle merutgifter og mindreinntekter, 
samt kommunens skattesvikt i 2020. God økono-
mistyring, god avkastning på finansforvaltningen, 
statlig kompensasjon av pandemiutgifter og lavere 
lønns- og pensjonskostnader har likevel bidratt til 
at Asker kommune fikk et netto driftsresultat på 311 
mill. kroner eller 3,9 prosent. Målet var minimum 3 
prosent.

Kommunedirektøren har holdt kommunestyret 
løpende orientert om den økonomiske situasjonen 
gjennom hele 2020. Kommunens årsresultat for 
2020 ble mye bedre enn varslet i 2. tertialrapport og 
månedsrapporten for oktober. Finansmarkedet har 
i løpet av siste del av 2020 tatt seg betydelig opp, og 
dette har slått positivt ut på resultatet. 

Det er normalt ekstra stor usikkerhet knyttet til 
de økonomiske forutsetningene etter en stor og 
kompleks fusjonsprosess – både når det gjelder 
økonomiske rammebetingelser, ressursbruk og 
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Viktige resultater og innsatser

 → Asker kommune har hatt god økono-
mistyring og fått et bærekraftig økonomisk 
resultat målt opp mot handlingsreglene. 
Netto driftsresultat ble på 311 mill. kroner, 
noe som tilsvarer 3,9 prosent.

 → Merforbruket på tjenesteområdene ble på 
150 mill. kroner, noe som i all hovedsak er 
merutgifter og mindreinntekter knyttet til 
pandemien.

 → Avkastningen fra energifondet ble på 132,7 
mill. kroner, noe som tilsvarer 8,8 prosent. 
Budsjettet var på 66,5 mill. kroner.

 → Avsetningen til disposisjonsfond er i hen-
hold til budsjett. I tillegg er mindreforbruket 
i 2020 avsatt til disposisjonsfond i henhold 
til nye regnskapsregler i kommuneloven.

Dette jobber vi videre med

 → Tilpasse driften til de økonomiske ramme-
betingelsene og vedtatt mål for netto 
driftsresultat.

 → Videreføre fokuset på å redusere lånegjelden 
og rente- og avdragsbelastningen for å holde 
gjeldsgraden innenfor ønsket resultat.

 → Avsette tilstrekkelige midler til disposi-
sjonsfond, slik at kommunen er i stand til å 
håndtere svingninger i utgifter og inntekter 
uten at dette går direkte utover muligheten til 
å yte forsvarlige tjenester.

 → I påvente av temaplan eiendom er det et mål 
at vedlikeholdet av kommunens eiendommer 
planlegges og gjennomføres i henhold til krav 
til helse, miljø og sikkerhet, og at bygningenes 
verdi og funksjon opprettholdes. Kommune-
direktøren vil legge frem en handlingsregel 
for verdibevarende vedlikehold i forbindelse 
med Handlingsprogram 2022-2025. 

prioriteringer, nye bemanningsplaner og harmoni-
sering av tjenestetilbudet. Det økonomiske resultatet 
for 2020 viser at det er gjort gode analyser, og at 
kommunen har hatt god oversikt, styring og kontroll 
over de økonomiske forholdene.

Kommunens gjeldsgrad økte til 103 prosent i 2020, 
noe som er vesentlig høyere enn måltallet. Årsaken er 
et høyt investeringsvolum inn i den nye kommunen. 
Gjeldsgraden vil øke også i 2021, før den etter planen 
vil reduseres.

For å sikre et robust økonomisk fundament og buffer 
for fremtidige økonomiske utfordringer, avsettes det 
i tråd med budsjettet midler til disposisjonsfond. 
Disposisjonsfondet inklusiv bufferfond og realver-
difond er på 16 prosent, mot et ønsket resultat på 
over 10 prosent. Uten bufferfond og realverdifond er 
disposisjonsfondet 7,5 prosent.

Virksomhetene har et samlet merforbruk på 150 
mill. kroner i 2020. 43 mill. kroner av dette er knyttet 

til ordinær drift, og skyldes hovedsakelig økt antall 
barn i barnehage, økning i vedtak og nye brukere 
med svært omfattende behov i avlastningstjenesten, 
lavere SFO-inntekter og lavere inntekter knyttet til 
byggesak. Resten av avviket er knyttet til koronapan-
demien. Kompensasjoner til kommunene på grunn av 
koronapandemien er ikke delt ut i tjenestene, men er 
inntektsført sentralt. Dersom skattesvikten og lavere 
lønnvekst legges til grunn, er kommunen kompensert 
for 66 prosent av koronakostnadene totalt.

Asker har høyere driftsinntekter enn gjennomsnittet 
av sammenligningskommunene og det er naturlig at 
midlene benyttes til tjenesteproduksjon. Foreløpige 
KOSTRA-tall for 2020 viser at Asker kommune ligger 
på nivå med nabokommuner når det gjelder utgifter, 
men at vi ligger noe høyere enn gjennomsnittet for 
flere andre sammenligningskommuner.

Det vises til årsberetningen for en utdypende beskri-
velse av de økonomiske forholdene i 2020.
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Kommunen er en kunnskapsbedrift der medar-
beidere og ledere utgjør den viktigste ressursen 
for å levere gode tjenester. Å rekruttere, utvikle og 
beholde medarbeidere, jobbe systematisk for felles 
identitet og kultur, ivareta tilliten til kommunen og 
ha evne til å digitalisere, drive innovasjon og nyska-
ping, er derfor sentrale innsatsområder. Temaplan 
for arbeidsgiverpolitikk er et viktig strategisk 
virkemiddel for å sikre at medarbeidere og ledere 
når kommunens mål. Temaplanen har fokus på 
arbeidet med heltidskultur, kompetanseutvikling, 
organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode 
arbeidsprosesser og en synlig kultur for læring. I 
tillegg fremheves det at kommunens medarbeidere 
og ledere aktivt skal involvere innbyggerne og andre 
aktører som ressurser og samarbeidspartnere.

Medarbeidere

Kommunens satsingsområder

Overordnet vurdering og analyse

Det har i 2020 vært hovedfokus på arbeidet med å 
utvikle den nye organisasjonen og etablere en felles 
organisasjonskultur. Koronapandemien har gjort det-
te arbeidet mer utfordrende. Pandemien har medført 
at mange medarbeidere har fått nye eller endrede 
arbeidsoppgaver. I tillegg er nye arbeidsmetoder tatt 
i bruk, og det er etablert nye samhandlingsarenaer 
gjennom digitale løsninger og plattformer. Det har 
vært fokus på kompetanseutvikling i alle tjenesteom-
råder, både som en del av harmoniseringsarbeidet og 
som en følge av koronapandemien. 
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Overordnet vurdering og analyse

Viktige resultater og innsatser

 → Temaplan for arbeidsgiverpolitikk ble 
vedtatt i september 2020. Temaplanen 
synliggjør forventninger, innsatsområder 
og konkrete mål for utviklingen og 
ivaretakelsen av rollene som medarbeider 
og leder, og gir føringer for utøvelsen av 
arbeidsgiveransvaret.

 → Prosjekt heltidskultur ble etablert våren 
2020, og skal utarbeide en handlingsplan 
for heltidskultur. Det ble høsten 2020 
gjennomført en nullpunktsanalyse og en 
spørreundersøkelse som grunnlag for 
prosjektets videre arbeid.

 → Det ble startet opp et prosjekt som skal 
utarbeide nye etiske retningslinjer for Asker 
kommune.

 → De tre kommunenes ulike lærlingeordnin-
ger har blitt samordnet.

 → Den nye avtalen for bruk av Asker kommu-
nes bedriftshelsetjeneste (Synergi Helse) 
ble implementert.

 → Det ble inngått samarbeidsavtale med NAV 
Asker og NAV Arbeidslivssenter Vestre 
Viken som følges opp i henhold til ny 
IA-avtale.

 → Det ble etablert medbestemmelsesordning 
på begge fullmaktsnivåer, samt nytt 
arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste. Et 
felles HMS-årshjul og felles aktivitetsplan 
følges opp i arbeidsmiljøutvalget og 
medbestemmelsesmøtene lokalt. 

Dette jobber vi videre med

 → Videreføre arbeidet med implementering av 
temaplan for arbeidsgiverpolitikk.

 → Ferdigstille og implementere nye etiske 
retningslinjer for Asker kommune. De etiske 
retningslinjene skal vedtas av kommunesty-
ret.

 → Følge opp og implementere anbefalinger 
fra heltidsutvalget og tiltak i henhold til 
handlingsplan for heltidskultur, herunder 
tilrettelegge for flere store stillinger.

 → Utarbeide en rekrutteringsstrategi som 
blant annet skal øke kommunens evne til å 
rekruttere og beholde medarbeidere med 
riktig kompetanse.

 → Etablere et pre- og onboardingprogram for 
nye medarbeidere, slik at disse kommer 
raskere inn i jobb med bedre kvalitet i 
arbeidsutførelsen, noe som igjen kan øke 
jobbtilfredsheten og bidra til lavere turnover.

 → Utarbeide livsfasepolitikk og lønnspolitikk.

 → Tilrettelegge for og videreutvikle samarbeidet 
med de ansattes organisasjoner, samt 
gjennomføre opplæring i partssamarbeid og 
medbestemmelse.

 → Styrke det systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet i samarbeid med 
vernetjenesten.

 → Fortsette satsingen på lærlingeordningen, og 
jobbe mot kommunens måltall som per i dag 
er én lærling per 1000 innbyggere. Det skal 
legges frem politisk sak om lærlinger høsten 
2021. 

 → Arbeide videre med å etablere et antikorrup-
sjonsprogram, herunder ny varslingsordning.
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Et stadig mer nettverksorientert samfunn med nye 
teknologiske muligheter, forutsetter mer samarbeid 
på tvers for å utvikle fremtidsrettede løsninger. For 
å lykkes med å følge opp bærekraftsmålene trenger 
vi en helhetlig politikk for bærekraftig utvikling 
og nye og sterke partnerskap. Kommunen skal 
jobbe med å styrke innbyggermedvirkningen ved 
å tilrettelegge for inkluderende medvirkningspro-
sesser, blant annet gjennom å bygge kompetanse 
i organisasjonen og i samfunnet. Kommunerollen 
er i endring, og kommunens rolle som fasilitator og 
samarbeidspartner blir mer fremtredende. Kom-
munen skal særlig fremme og styrke samarbeidet 
om stedsutvikling. 

Samarbeid for  
å nå målene

Kommunens satsingsområder

Overordnet vurdering og analyse

Tverrsektorielt samarbeid internt og eksternt er en 
forutsetning for at Asker kommune skal oppnå en 
bærekraftig utvikling i tråd med målene i kommune-
planen. Arbeidet med temaplaner på viktige politik-
kområder startet opp i 2020. Det er i planarbeidet 
gjennomført omfattende medvirkningsprosesser 
med overordnede myndigheter, næringslivet, 
innbyggere og frivilligheten. Det er gjennomført 
kompetanseheving innen medborgerskap og 
medvirkningsarbeid.

Kommunen har arbeidet med å etablere innbygger-
torg som dynamiske arenaer for lokalt samarbeid 
i flere av tettstedene. Aktivitetene på innbyggertor-
gene ble begrenset av pandemien. Arbeidet med å 
konkretisere aktiviteter og samarbeidsprosjekter vil 
derfor videreføres i tiden fremover. 

Asker kommune har inngått flere nye partnerskap i 
2020, slik som blant annet Interkommunalt politisk 
råd Asker og Bærum, Osloregionen interkommunalt 
politisk råd, Covenant of Mayors, Osloregionens 
Europakontor og Nasjonalt bærekraftsnettverk.
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Viktige resultater og innsatser

 → Temaplan for medborgerskap ble lagt på 
høring, og beskriver hvordan Asker kom-
mune skal motivere og tilrettelegge for at 
innbyggerne ønsker å delta og ta medansvar 
for samfunn og fellesskap. Temaplanen skal 
bidra til at Asker kommune blir en pådriver 
for en helhetlig og samordnet samfunns- og 
tjenesteutvikling, og tilrettelegge for gode 
og inkluderende lokalsamfunn. 

 → Det er etablert innbyggertorg og lokal-
samfunnsutvalg for å styrke arbeidet med 
innbyggermedvirkning og samskaping i 
stedsutviklingen. 

 → Asker kommune har vært sentral i arbeidet 
med å etablere Nasjonalt Bærekraftsnett-
verk sammen med FN-senteret i Trondheim 
og KS. 

 → Flere tjenesteområder i kommunen har 
inngått partnerskap med akademia og 
næringsaktører knyttet til kompetanseut-
vikling og prosjektarbeid. 

 → 18 skoler i Asker har inngått avtale med 
lokale idrettslag innenfor satsingen Aktive 
lokalsamfunn. Aktive lokalsamfunn er et 
samskapingsprosjekt mellom Asker idretts-
råd og oppvekstsektoren i kommunen. 

Dette jobber vi videre med

 → Videreutvikle prinsipper og metodikk for 
innbyggermedvirkning, samt sikre god og 
åpen kommunikasjon i møte med innbygge-
re, brukere og samarbeidspartnere.

 → Tilrettelegge for medvirkningsprosesser i 
planarbeidet og stedsutviklingen for å sikre 
engasjement, eierskap og involvering av 
lokalsamfunnet og andre interessenter.

 → Utarbeide stedsanalyser for å gi innbyggerne 
økt kunnskap om lokalområdet sitt, samt 
etablere pilotprosjekter om stedsutvikling. 

 → Videreutvikle arbeidet med å etablere part-
nerskap og samarbeid med aktuelle aktører 
om utviklings- og innovasjonsprosjekter 
knyttet til samfunns- og tjenesteutvikling.

 → Implementere temaplan for medborgerskap, 
og gjennomføre kompetanseheving knyttet 
til medborgerskap og samskaping som 
metodikk. 
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Kommuneplanens samfunnsdel definerer 
kommunens senterstruktur med Asker sentrum 
som hovedsenter, ni lokalsentre og en rekke 
nærsentre. Kommunens tettsteder skal utvikles 
som helsefremmende, bærekraftige og attraktive 
for innbyggere i alle aldersgrupper og livsfaser. 
Asker kommune skal ha flere mindre boliger og 
leiligheter for å styrke førstegangsetablerere, 
småhusholdninger og lavtlønnsgrupper tilgang til 
boliger. Kommunen skal videre ha en samordnet 
areal- og transportpolitikk med utbygging nær 
kollektivknutepunkter, og skal utvikle og investere 
i god sosial og teknisk infrastruktur. Arealbruken 
skal sikre naturmangfold og forhindre nedbygging 
av jordbruksarealer, samt sikre kystlinjen og store 
sammenhengende friluftsområder. 

Bærekraftige byer  
og samfunn

Kommunens satsingsområder

Overordnet vurdering og analyse

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av 
kommunestyret i juni 2020, og arbeidet med areal-
delen ble påbegynt. Kommuneplanens samfunns- og 
arealdel danner grunnlag for det videre arbeidet 
med utviklingen av Asker som en fremtidsrettet 
og bærekraftig kommune, med et styrket fokus på 
stedsutvikling i årene fremover. Det har vært gjen-
nomført omfattende medvirkningsprosesser både 
knyttet til samfunnsdelen og arealdelen. 

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTURUTRYDDE

FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

26 Asker kommune

 



Overordnet vurdering og analyse

Viktige resultater og innsatser

 → Asker kommunes planstrategi ble utar-
beidet og vedtatt. Planstrategien beskriver 
blant annet hvilke planer som skal utarbei-
des i fireårsperioden. 

 → Kommuneplanens samfunnsdel ble 
utarbeidet og vedtatt. Det er gjennomført 
omfattende medvirkningsprosesser med 
ulike interessenter og overordnede myndig-
heter i arbeidet med samfunnsdelen.  

 → Arbeidet med kommuneplanens arealdel 
startet opp. Det har vært gjennomført 
medvirkningsprosesser der innbyggere, 
utbyggere og andre interessenter har gitt 
innspill. Medvirkningsprosessene er i stor 
grad gjennomført digitalt som følge av 
koronapandemien.  

 → Det er etablert samarbeid med ulike aktører 
om stedsutvikling i aktuelle tettsteder, og 
lokalsamfunnsutvalgene har fått en ny rolle 
som medspiller i stedsutviklingen.

Dette jobber vi videre med

 → Ferdigstille arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. Arealdelen skal sikre en tydelig 
politisk retning for kommunens samfunns-
utvikling gjennom en enhetlig forvaltning og 
utvikling av kommunens arealer og videreføre 
utviklingen av prioriterte vekstområder. 

 → Videreføre arbeidet med områdeplaner 
for å legge rammene for bærekraftig og 
aldersvennlig utvikling av tettstedene 
Tofte, Sætre, Slemmestad, Asker og Røyken. 

Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal 
styre utviklingen, og det skal tilrettelegges for 
flere lokale arbeidsplasser i nær tilknytning til 
attraktive boområder. 

 → Arbeide for nullvekstvisjonen i personbil-
trafikken gjennom aktiv areal- og transport-
planlegging. 

 → Tilrettelegge for forvaltning og utvikling av 
kommunens landbruks- og skogsområder. 
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Klimautfordringene er globale, men må løses 
lokalt. Norges klimaforpliktelser er vedtatt gjennom 
en egen klimalov, der målet er at utslippene av 
klimagasser i 2030 skal være minst 50 prosent, og 
opp mot 55 prosent, lavere enn i 1990. De største 
direkte utslippene av klimagasser i Asker kommune 
kommer fra transport. De indirekte utslippene av 
klimagasser er flere ganger større enn de direkte, og 
kommer fra en rekke ulike kilder. Asker kommune 
skal bidra til klimagassreduksjon gjennom sin 
rolle som planmyndighet, eiendomsbesitter, 
arbeidsgiver, innkjøper, tjenesteleverandør og 
samfunnsutvikler. God planlegging skal bidra til 
helhetlige løsninger innenfor transport og mobilitet, 
samt å redusere de negative konsekvensene av 
klimaendringer.

Handling mot  
klimaendringene

Kommunens satsingsområder

Overordnet vurdering og analyse

Det har i 2020 vært arbeidet med en temaplan for 
handling mot klimaendringer. Det er gjennomført 
pilotprosjekter og kampanjer for å rette fokus mot 
hvilke endringer innbyggerne kan bidra til. Planen 
legger grunnlag for større omstillingsarbeid når den 
blir vedtatt, og det vil i årene fremover arbeides aktivt 
med implementering av planen. 

Kommunens første klimabudsjett ble lagt frem som 
en del av Handlingsprogram 2021-2024. Klimabud-
sjettet er et styringsverktøy som består av konkrete 
tiltak for å sikre reduksjon i klimagassutslipp. Klima-
budsjettet inneholder tiltak for hele Askersamfunnet, 
både for innbyggerne og kommunens egen drift. 
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Overordnet vurdering og analyse

Viktige resultater og innsatser

 → Temaplan for handling mot klima-
endringene startet opp i 2020. Planen 
definerer innsatsområder og strategier for 
å redusere klimagassutslippene i Asker, og 
viser hvordan både kommunen og Asker-
samfunnet må bidra for å redusere direkte 
og indirekte utslipp.

 → Arbeidet med kommuneplanens arealdel 
startet opp. Arealdelen vil legge føringer 
for kommunens rolle som planmyndighet i 
klimaarbeidet.  

 → Temaplan for vann og vannmiljø ble påbe-
gynt. Planen vil legge føringer for hvordan 
kommunen må tilpasse seg klimaendringer. 

 → Asker kommunes videre deltakelse i 
innovasjonsprogrammet FutureBuilt 2.0 
ble vedtatt i januar 2020. FutureBuilt er et 
regionalt program som gjennom konkrete 
forbildeprosjekter skal demonstrere inno-
vative løsninger, strekke seg mot nullutslipp 
og samtidig bidra til et godt bymiljø og 
sosial bærekraft.

Dette jobber vi videre med

 → Ferdigstille temaplan for handling mot 
klimaendringene. Planen skal vedtas av 
kommunestyret i 2021.

 → Ferdigstille temaplan for vann og vannmiljø. 
Planen skal vedtas av kommunestyret i 2022.

 → Videreutvikle klimabudsjettet som en del av 
Handlingsprogram 2022-2025.

 → Fokusere på tydelig ledelse og god klima-
kommunikasjon på alle nivåer for å bidra til 
omstilling til lavutslippssamfunnet.

 → Gjennomføre nye tiltak som reduserer 
klima- og miljøavtrykket fra virksomhetene i 
kommunen.

 → Etterspørre klima- og miljøvennlige løsninger 
i alle anskaffelser, og delta på arenaer som 
fremmer innovasjon. 

 → Etablere en samlet kommunal kjøretøyfor-
valtning med 100 prosent nullutslippsbiler, 
samt etablere flere ladepunkter for kommu-
nale tjenestebiler. 

 → Redusere klimafotavtrykket fra kommunens 
bygg og anleggsprosjekter, og være pådriver 
for at private utbyggere gjør tilsvarende. 

 → Samarbeide med innbyggerne, næringslivet, 
organisasjoner og frivilligheten om løsninger 
og vaner som reduserer miljøavtrykket fra 
Askersamfunnet.

 → Tilrettelegge for miljøvennlige transportfor-
mer, og få på plass mobilitetsløsninger som 
både reduserer personbiltransporten og 
klimagassutslippene.

 → Arbeide for å redusere forbruk og avfall i 
Askersamfunnet, og satse på ombruk og 
sirkulære løsninger som reduserer utslipp av 
klimagasser.

 → Redusere matsvinn, legge til rette for økt bruk 
av klimavennlig og kortreist mat i kommunen 
og i Askersamfunnet, og samarbeide med 
landbruksnæringen om å redusere utslipp.

 → Sørge for at karbonrike arealer eller matjord 
ikke reduseres i omfang eller kvalitet 
gjennom god arealplanlegging.
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Kommunen har ansvar for å skape bærekraf-
tige løsninger som møter helseutfordringene i 
samfunnet, motvirker sosiale helseforskjeller og 
fremmer god helse og livskvalitet for alle, uansett 
alder. Asker kommune skal legge til rette for at 
innbyggerne kan leve friske og sunne liv. Gjennom 
medborgerskap og samskaping med andre 
samfunnsaktører skal det utvikles nye løsninger for 
bærekraftige helsetjenester. 

Innbyggernes helse og livskvalitet påvirkes av 
mange forhold, slik som nærmiljøkvaliteter, 
boforhold, transport, helsetjenester og kultur- og 
aktivitetstilbud. Arbeidet med stedsutvikling skal 
legge til rette for mobilitet, gode møteplasser, 
aktivitetsmuligheter og helsefremmende lokal-
samfunn. For å fremme psykisk helse, trivsel og 
forebygge ensomhet, er det nødvendig å stimulere 
til etablering av sosiale nettverk, deltakelse og 
sosial støtte i hverdagslivet. 

God helse

Kommunens satsingsområder

Overordnet vurdering og analyse

Koronapandemien har hatt konsekvenser for 
innbyggernes helse og livskvalitet. Kommunen har i 
håndteringen av pandemien hatt et tett samarbeid 
med både regionale og nasjonale helsemyndigheter. 
I tillegg har kommunen samarbeidet godt med 
frivilligheten. 

Tilrettelegging for attraktive og helsefremmende 
lokalsamfunn, blant annet i utvikling av møteplasser, 
aktivitetstilbud og infrastruktur, har vært fokus i 
kommunens arbeid med stedsutvikling. 

Den nasjonale kvalitetsreformen «Leve hele livet» 
har som hovedfokus å skape et mer aldersvennlig 
Norge og finne nye løsninger på dagens og fremtidens 
utfordringer. Reformen skal bidra til at eldre kan 
mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. 
Reformen legges til grunn for utviklingen av Asker-
samfunnet.
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Overordnet vurdering og analyse

Viktige resultater og innsatser

 → Det er arbeidet systematisk med å legge 
folkehelseperspektivet til grunn i alt plan-
arbeid, blant annet i arealplanleggingen og 
temaplaner. 

 → Folkehelse og livsmestring er et av de nye 
tverrfaglige temaene i ny læreplan for 
grunnskolen. Det er arbeidet systematisk 
med implementering av dette i alle skolene. 

 → Kommunens tjenester har arbeidet særskilt 
med å følge opp barn og unges helse og 
hjemmesituasjon under pandemien. 

 → For å motvirke negative konsekvenser av 
koronapandemien, ble det i samarbeid med 
Asker idrettsråd gjennomført aktiviteter for 
barn og unge i hele sommerferien.

 → Kommunen samarbeider tett med politiet 
om rus- og kriminalitetsforebyggende 
arbeid. Det er i 2020 etablert ny modell for 
SLT-arbeidet. 

 → Velferdslab er en modell for å sikre lang-
siktige, tverrfaglige og koordinerte tjenester 
rettet mot innbyggere/familier med 
sammensatte behov. Velferdslab er utviklet 
som metodikk innen velferdssektoren, og 
arbeidet med tilpasning til oppvekstsekto-
ren er påbegynt.

 → Asker har deltatt i Helsehub-samar-
beidet sammen med andre kommuner, 
utdannings- og forskningsinstitusjoner. 
Samarbeidet har fokus på folkehelse og 
digital helse.

 → Kommunen har fått tilskuddsmidler til 
Seniortreff, som er en sosial møteplass for 
personer over 78 år. Møtene har fokus på 
aktuelle temaer som sikkerhet i hjemmet, 
ernæring, helse og fysisk aktivitet. 

Dette jobber vi videre med

 → Videreutvikle samarbeidet med ulike aktører 
om stedsutvikling, aktiviteter og tiltak som 
fremmer livsmestring, god helse og livskva-
litet. 

 → Videreføre arbeidet med å motvirke utenfor-
skap og konsekvenser av sosiale ulikheter, og 
fremme tilhørighet og samfunnsdeltakelse. 

 → Fortsette arbeidet med å dreie ressur-
sinnsatsen mot mer helsefremmende og 
forebyggende arbeid og aktivitet. 

 → Videreutvikle arbeidet med å tilrettelegge for 
aktiv brukermedvirkning og samskaping i 
tjenesteutviklingen. 

 → Utarbeide temaplaner for å ivareta den 
nasjonale satsingen «Leve hele livet» 
for målgruppene eldre, mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og mennesker med 
psykisk helse- og rusutfordringer. I tillegg 
skal det utarbeides temaplan for barne- og 
ungdomstid. 

 → Tilrettelegge for attraktive bo- og nærmiljøer 
der alle, uansett alder, kan leve aktive liv og 
delta i aktivitet og fellesskap. 
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Utdanning og læring for en bærekraftig fremtid er 
avgjørende for å nå målene. God utdanning er viktig 
for den enkelte, for det sosiale fellesskapet og for 
samfunnet som helhet. Utdanning og læring hele 
livet skal fremme demokratiske verdier og hold-
ninger, og gi alle mulighet for å utfolde seg, utvikle 
skaperglede, engasjement og nysgjerrighet. 

Læring foregår hele livet og på mange arenaer, 
slik som i barnehager, skoler, skolefritidsordning, 
voksenopplæring, introduksjonsprogram, bibliotek, 
kulturskole og på ulike kulturarenaer. Asker kom-
mune skal fremme samspill mellom de ulike arena-
ene og aktørene. Slik kan kommunen bidra til at den 
enkelte opplever trygghet, inkludering, deltakelse, 
engasjement og god livskvalitet. Kommunens 
tjenester skal utvikle sin rolle som lokalsamfunns-
aktører og styrke innbyggernes forutsetninger for å 
ta bærekraftige valg gjennom hele livet. 

God utdanning

Kommunens satsingsområder

Overordnet vurdering og analyse

Koronapandemien har medført at utdanning og 
læring i større grad har foregått digitalt gjennom 
store deler av 2020. Pandemien har videre påvirket 
muligheten for samspill mellom ulike arenaer og 
aktører. Kommunen har hatt stort fokus på å ivareta 
barn og unges behov for læring og livsmestring under 
pandemien, og arbeidet vil ha høy prioritet også i 
tiden fremover. 

Det nye læreplanverket i skolen inneholder sentrale 
tverrfaglige temaer som folkehelse og livsmestring, 
demokrati og medborgerskap og bærekraftig 
utvikling. De tverrfaglige temaene i læreplanverket tar 
utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer, og er i 
tråd med Asker kommunes strategiske satsinger. Økt 
kunnskap hos barn og unge om demokrati, medbor-
gerskap og bærekraftsutfordringer er avgjørende for 
kommunens evne til å lykkes med samfunnsomstil-
ling på kort og lang sikt. 
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Overordnet vurdering og analyse

Viktige resultater og innsatser

 → Koronapandemien har medført økt bruk 
av digital undervisning i skolen og digitale 
arrangementer på ulike kulturarenaer. Dette 
har gitt kommunen ny og verdifull kunnskap 
som blir viktig i tjenesteutviklingen i årene 
fremover. 

 → Temaplan for skole- og barnehagekapasitet 
er utarbeidet gjennom brede medvir-
kningsprosesser og lagt på høring. 

 → Det er gjennomført en rekke prosjekter i fle-
re tjenester som skal bidra til økt kunnskap 
om bærekraftig omstilling. Noen eksempler 
på dette er matvinn, ombruk og redesign 
av kontormøbler, verksteder for gjenbruk 
og redesign, satsing på vintersykling, samt 
informasjonskampanjer som oppfordrer til 
mer klimavennlig adferd. 

 → Det er utarbeidet og vedtatt nye arenaer 
for ungdomsmedvirkning som skal sikre 
ungdom økt innflytelse i politiske beslut-
ningsprosesser. 

 → Nye Risenga ungdomsskole åpnet og har 
lagt til rette for et godt og stimulerende 
læringsmiljø. Skolen ble også et løft for 
kulturskolen og kulturlivet med tilrettelagte 
lokaler for undervisning og for dem som 
spiller instrumenter.  

 → Asker kommune ble videreført som 
direktekommune i Den kulturelle skolesek-
ken inntil videre. En av målsetningen til Den 
kulturelle skolesekken er å medvirke til en 
helhetlig innlemming av kunst- og kulturut-
trykk i samspill med skolens læringsmål. 
Arbeidet med den kulturelle skolesekken 
skjer i et godt samarbeid mellom kultur- og 
oppvekstsektoren. 

 → Bibliotekene er videreutviklet som sentrale 
arenaer for livslang læring, og det er videre-
utviklet digitale medietilbud til innbyggerne 
under koronapandemien.

 → JobbAsker-prosjektet er etablert for å 
stimulere til at flere som har falt utenfor 
arbeidsmarkedet kommer tilbake i jobb.

Dette jobber vi videre med

 → Utarbeide temaplan for barnehage, temaplan 
for skole og SFO, temaplan for barne- og 
ungdomstid og temaplan for kultur. 

 → Videreutvikle læringsarenaer som fremmer 
engasjement, motivasjon og læringsglede 
for innbyggere i alle aldersgrupper, i nært 
samarbeid med frivilligheten og andre 
aktører. 

 → Tilrettelegge for digital læring, bidra til å 
utjevne ulikheter i digitale ferdigheter, samt 
styrke barn og unges kompetanse om trygg 
og sikker bruk av internett, spill og sosiale 
medier. 

 → Vurdere og gjennomføre tiltak for å kompen-
sere for eventuelle negative læringsmessige 
konsekvenser for barn og unge som følge av 
koronapandemien. 

 → Sikre et helhetlig og koordinert opplærings-
løp, og sikre kvalitet og kapasitet innenfor 
spesialiserte tjenester til innbyggere med 
store og sammensatte behov for hjelpetje-
nester. 

 → Videreutvikle kommunens samarbeid med 
aktører i akademia og sivilsamfunnet for å 
utvikle og ta i bruk ny og relevant kunnskap 
og teknologi for en bærekraftig omstilling. 

 → Implementere og videreutvikle arenaer for 
ungdomsmedvirkning. 

 → Planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter 
for barn og unge sommeren 2021. 
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Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling er 
viktige virkemidler i møte med fremtidens utfor-
dringer. Asker kommune skal styrke arbeidet med 
systematisk tjenesteinnovasjon, blant annet gjen-
nom å ta i bruk og skalere nye løsninger. Et annet 
viktig virkemiddel er å videreutvikle mer helhetlige, 
brukerrettede og brukervennlige digitale tjenester. 
Partnerskap og samarbeid med ulike nettverk både 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er viktig 
for å lykkes. Asker har et variert og lønnsomt næ-
ringsliv. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft, samt en 
helhetlig og robust teknisk og digital infrastruktur, 
er viktig for at kommunen skal være attraktiv for 
næringslivet. 

Innovasjon,  
digitalisering og  
næringsutvikling

Kommunens satsingsområder

Overordnet vurdering og analyse

Koronapandemien har i stor grad preget arbeidet 
med innovasjon, digitalisering og næringsutvikling i 
2020. Mange planlagte aktiviteter har måtte vike for å 
håndtere pandemien. Innovasjons- og digitaliserings-
arbeidet har likevel ikke stoppet opp. 

Asker kommune har i 2020 hatt en stor utvikling 
innenfor digitaliseringsområdet. Svært mange nye 
digitale løsninger er tatt i bruk, og det er etablert nye 
nasjonale samarbeid der Asker kommune har bidratt 
og tatt et samfunns- og tjenesteutviklingsansvar.

2020 har vært et krevende år for næringslivet. Asker 
kommune har gjennom Askerpakke 1 og 2 tatt en 
aktiv rolle for å støtte lokalt næringsliv best mulig. Det 
har gjennom hele året vært et tett og godt samarbeid 
mellom kommunen, Asker Næringsforening og 
AskersHus næringshage. 

De siste tiårene har det forsvunnet mange ar-
beidsplasser flere steder i Asker. Asker har et 
stort potensial for bærekraftige, miljøvennlige og 
kunnskapsbaserte næringer, og har gode forutset-
ninger for å etablere lokale arbeidsplasser og utvikle 
landbruks- og reiselivsnæringen. 
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Overordnet vurdering og analyse

Viktige resultater og innsatser

 → Arbeidet med temaplan for digitalisering og 
smart teknologi startet opp i 2020. Planen 
ferdigstilles i 2021. 

 → Arbeidet med digitale 3D-, 4D- og li-
ve-modeller (digitale tvillinger) er påbegynt 
for å effektivisere og bedre kvaliteten av 
simulering, visualisering og analyse som 
beslutningsstøtte i samfunns- og tjeneste-
utviklingen. Det er inngått FOU-samarbeid 
med Augment City om digital tvilling. 

 → Som en følge av koronapandemien er 
det innført en rekke nye digitale verktøy 
på kort tid for å møte nye behov både i 
organisasjonen og Askersamfunnet. Det er 
blant annet etablert løsninger for å arbeide 
hjemmefra, fjernundervisning i skolen, 
digitale politiske møter, digitale besøk på 
sykehjem og institusjoner, digital dialog og 
videomøter med leger og helsepersonell, 
digital smittesporing, digital koronaklinikk 
og bestilling av koronatester, samt digital 
vaksinasjonsklinikk og bestilling av vaksi-
nasjonstimer. 

 → Senter for innovasjon og læring (Seil) er 
etablert som kommunens kraftsenter for 
tverrgående innovasjon og utvikling. Seil har 
under pandemien gitt støtte og opplæring 
for hele organisasjonen, og vært lokasjon 
for større digitale møter og samlinger. 

 → Arbeidet med utvikling av digital innbygger-
dialog har startet opp. I tillegg er plandialog 
utviklet som en kartside der innbyggerne 
kan se pågående reguleringsplaner, med 
mulighet for å gi direkte innspill. Det er 

videre utviklet metodikk og gjennomført 
digitale medvirkningsprosesser i 
temaplanarbeidet. 

 → Temaplan for næring ble lagt på høring i 
2020, og blir endelig vedtatt i 2021. Det har i 
planarbeidet vært stor grad av medvirkning  
fra næringslivet og øvrige samarbeidspartnere.

 → Asker ligger i NHOs kommune-NM for 
2020 på 13. plass blant landets kommuner. 
NHO legger til grunn at Asker kommune har 
stor næringsvariasjon, en høy andel nystar-
tede selskaper og livskraftige bedrifter.

 → Asker kommune har gjennom Askerpakke 1 
og 2 bidratt med direkte og indirekte støtte 
til næringslivet, slik som for eksempel 
husleiestøtte til gründere, etablering av 
innovasjonsfond og informasjonskam-
panjer for å stimulere til lokale opplevelser. 
Kommunen har også gjennomført dialog-
møter med utsatte bransjer om effekter av 
nedstengning og redusert inntjening. 

 → Arbeidet med en handlingsplan for 
opplevelsesnæringene er påbegynt, og blir 
endelig vedtatt i 2021. Planen skal bidra 
til et bærekraftig reiseliv med høy lokal 
verdiskaping, basert på Askers kystnære og 
naturbaserte fortrinn, og bidra til å bygge 
merkevaren Asker som et godt sted å bo og 
komme på besøk.

 → Kommunen har samarbeidet med nærings- 
livet om prosjekt for sertifisering av miljø-
fyrtårnbedrifter og et kompetanseprogram 
for bærekraft. 

Dette jobber vi videre med

 → Ferdigstille temaplan for digitalisering og 
smart teknologi, og arbeide for at Asker 
kommune blir en foregangskommune i 
arbeidet med innovasjon og digitalisering for 
å møte fremtidens utfordringer.

 → Videreføre det systematiske arbeidet med 
tjenesteinnovasjon, utvikle metodikk for inn-
ovasjon og samskaping, ta i bruk og skalere 
nye løsninger og etablere partnerskap og 
samarbeid med ulike nettverk. 

 → Videreføre arbeidet med helhetlige, bruker-
rettede og brukervennlige digitale tjenester, 
etablere en helhetlig infrastruktur og ta i bruk 
smarte digitale løsninger. 

 → Ferdigstille og implementere temaplan for 
næring i samarbeid med næringslivet i 
Asker.

 → Ferdigstille og implementere handlingsplan 
for opplevelsesnæringene. 
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Asker kommune er administrativt organisert i seks tjenesteområder. 
Det følgende gir en kort beskrivelse av viktige resultater og innsatser 
for de ulike tjenesteområdene i 2020.  
 
Oversikten er ikke uttømmende. I tillegg gis det en kort beskrivelse av 
områder som kommunen vil arbeide videre med i årene fremover. 

Kommunens 
tjenesteområder
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Tjenesteområde Oppvekst består av de tre programom-
rådene barnehage, grunnskole og barn, samt familie og 
inkludering. Asker kommune har 34 kommunale barnehager 
som er organisert i åtte virksomheter. I tillegg er det 72 
private barnehager. Det er totalt 40 kommunale grunnskoler 
i kommunen, hvorav 27 barneskoler med skolefritidsordning, 
12 ungdomsskoler og en alternativ skole. Programområde 
barn, familie og inkludering omfatter barnevern, avlast-
nings- og omsorgstjenester, PP-tjeneste, helsetjenester, 
voksenopplæring og tjenester for flyktninger.  

Oppvekst
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KOSTRA-tall Asker 2020 Bærum Lillestrøm ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og  
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)

2 956 3 008 3 167 3 052 3 026

Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket 
tilbud til førskolebarn (B) *) **)

469 710 662 792 735

Netto driftsutgifter per innbygger (213) voksen- 
opplæring (B) *) **)

285 252 243 319 345

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barneverns tjenesten (B) *) **)

9 277 7 829 10 529 9 841 9 956

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barne hager (B) *) **)

160 627,8 165 931,9 165 960,1 162 830,0 163 857,8

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *) **)

109 226,9 107 786,3 109 132,8 109 718,2 110 235,2

PRODUKTIVITET

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basis-
virksomhet i kommunale barnehager (B)

5,7 5,8 5,8 5,8 5,8

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basis-
virksomhet i private barnehager (B)

5,6 5,8 5,7 5,8 5,8

DEKNINGSGRAD

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 
0-22 år (B)

3,0 % 2,1 % 3,5 % 3,1 % 3,1 %

Andel elever i grunnskolen som får spesialunder-
visning (B)

7,0 % 6,2 % 9,0 % 7,3 % 7,2 %

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 
(B)

68,2 % 75,9 % 58,9 % 61,5 % 63,6 %

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i 
lesing 8.trinn (prosent)

80,4 % 85,0 % 75,9 % 74,8 % 76,0 %

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i 
regning 8.trinn (prosent)

71,0 % 81,3 % 72,1 % 71,5 % 71,8 %

KVALITET

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 43,7 45,5 43,9 43,7 43,8

GRUNNLAGSDATA (NIVÅ 3)

1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall) 14,7 15,5 15,0 14,4 14,4

5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall) 17,7 19,1 17,8 17,9 17,9

8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall) 19,5 19,9 19,6 19,2 19,1

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Overordnet vurdering og analyse

2020 har vært et krevende år for hele oppvekstsek-
toren, preget av koronapandemi og etablering av ny 
kommune. Det har vært omdisponeringer av perso-
nell, endringer i smittevernnivå og smitteutbrudd i 
mange av virksomhetene. Våren 2020 var barnehager, 
skoler og voksenopplæringen stengt, og all undervis-
ning foregikk digitalt. Til tross for dette har tjenestene 
opprettholdt god drift gjennom året, med særlig 
fokus på å ivareta barn, unge og familier med ekstra 
behov. Også barn av foreldre i kritiske samfunnsfunk-
sjoner har hele tiden hatt tilbud om tilstedeværelse i 
skole og barnehage. I flerfaglige tjenester har det vært 
tilnærmet normal drift gjennom året. 

Som følge av smitteverntiltak har barn, elever og 
ansatte vært organisert i faste kohorter som stort sett 

har vært mindre enn de vanlige gruppene. Erfaringer 
viser at dette har vært positivt. Det har vært mer ro 
og tettere relasjoner, både mellom barna og mellom 
barn og voksne. Dette er viktige erfaringer når det skal 
planlegges for ordinær drift etter pandemien. Sam-
tidig er det økt bekymring for mange barn og unge. 
Hjelpetjenestene rapporterer at flere enn tidligere har 
behov for tiltak, og at de som allerede hadde tiltak 
trenger mer. 

Det har vært en solid utvikling i den digitale kompe-
tansen til mange ansatte i tjenesteområdet. Dette 
skyldes for en stor del at møte- og kursvirksomheten 
har vært digital mesteparten av året. I tillegg har sko-
lene hatt mye digital undervisning og elevoppfølging. 

Viktige resultater og innsatser

 → Det er jobbet systematisk med å etablere 
trygge og gode leke- og læringsmiljøer med 
retningslinjer og systemer slik at alle forstår 
plikten til å følge med på om barn og unge 
har det trygt og godt i barnehage og skole. 
Ved hver skole opprettes det tverrfaglige 
innsatsteam mot mobbing.  

 → Det er gjennomført et harmoniserings- og 
omstillingsarbeid hvor metodikk og 
rutiner er endret slik at barn og unge kan 
bli inkludert og få de tilpasningene de 
trenger i et bredt perspektiv. Asker er også 
pilotkommune i en nasjonal satsing om 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
hvor tiltakene retter seg mot ansatte i hele 
oppvekstfeltet. 

 → Det er gjort et grunnlagsarbeid for å koble 
sammen satsingen på kompetanseutvikling 
i hele tjenesteområdet. Implementering 
av fagfornyelsen i skole, rammeplan i 
barnehage og andre tverrfaglige satsinger 
er gjort i tett samarbeid med høgskoler og 
universiteter. 

 → Høringsutkast til temaplan for barnehage- 
og skolekapasitet er utarbeidet gjennom 
flere medvirkningsprosesser. Mandat for 
temaplan for barnehage og temaplan for 
grunnskole og SFO er vedtatt.
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Dette jobber vi videre med

 → Fortsette arbeidet med å få på plass 
flere rutiner, standarder og kompetan-
seutviklingstilbud for å sikre helhet og 
sammenheng i hele oppvekstsektoren.

 → Fortsette Askers deltakelse i den nasjonale 
satsingen på spesialpedagogikk og inklu-
derende praksis med kartlegging, analyse, 
samarbeid med eksterne aktører, opplæring 
og nettverksbygging. 

 → Videreføre arbeidet med å optimalisere 
tjenestene i Oppvekst med fokus på det 
inkluderende perspektivet i et trygt og godt 
leke- og læringsmiljø hvor tiltakene som 
settes inn gir god effekt.

 → Videreføre arbeidet med temaplan for barne -
hage og temaplan for grunnskole og SFO. 
Endelig ferdigstillelse av temaplanene er utsatt 
til 4. kvartal 2022. Temaplan for barne- og 
ungdomstid ferdigstilles 2. kvartal 2023.
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Tjenesteområde Velferd omfatter kommunale helse-, sosial-  
og omsorgstjenester. Dette inkluderer habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester, allmennlegetjenester, hjemme- 
baserte tjenester, psykisk helse- og rustjenester, tjenester til 
personer med funksjonsnedsettelser, heldøgnsomsorg og 
NAV. Tjenesteområdet yter tjenester til innbyggere over 18 år.

Velferd

 Kommunens tjenesteområder
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KOSTRA-tall Asker 2020 Bærum Lillestrøm ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv.- og 
servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) *) **)

1 263 1 273 912 1 068 1 126

Netto driftsutgifter per innbygger (241) diagnose 
behandling re-/habilitering (B) *) **)

2 195 1 788 2 079 2 203 2 161

Netto driftsutgifter per innbygger (243) tilbud 
til personer med rusproblemer (B) *) **)

396 486 299 535 599

Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- 
og omsorgstjenester i institusjon (B) *) **)

6 297 7 631 6 700 7 587 7 485

Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- 
og omsorgstj. til hjemmeboende (B) *) **)

12 458 11 265 10 216 9 952 9 935

Netto driftsutgifter per innbygger (273) 
arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (B) *) **)

319 456 164 170 172

Netto driftsutgifter per innbygger (276) 
kvalifiseringsordningen (B) *) **)

223 368 256 399 394

Netto driftsutgifter per innbygger (281) 
økonomisk sosialhjelp (B) *) **)

720 1 218 1 078 1 246 1 203

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter (B)

30,0 % 32,2 % 29,8 % 29,9 % 29,9 %

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
pleie- og omsorgtjenesten (B) *) **)

20 939 22 180 19 266 19 909 19 836

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Sosiale tjenester (B) *) **)

2 616 3 337 2 395 3 197 3 237

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent 
av samlede netto driftsutgifter (B)

4,3 % 4,9 % 5,2 % 6,3 % 6,3 %

PRODUKTIVITET

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 
pr. mottaker (B) *)

48 175 67 475 58 239 56 782 56 290

DEKNINGSGRAD

Andel av alle brukere som har omfattende 
bistandsbehov (B)

31,0 % 40,0 % 30,6 % 36,6 % 36,9 %

Andel beboere på institusjon under 67 år (B) 20,4 % 10,9 % 20,7 % 13,9 % 14,4 %

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon

9,6 % 11,4 % 9,1 % 12,4 % 12,3 %

Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde (B)

26,4 % 44,3 % 44,7 % 41,5 % 40,8 %

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, 
av innbyggerne (19)-24 år (B)

2,9 % 2,6 % 3,5 % 5,0 % 4,7 %

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Overordnet vurdering og analyse

Forventede økte helseutgifter, endringer i befolk-
ningssammensetningen og økt sykdomsbyrde 
representerer både lokalt, nasjonalt og globalt store 
utfordringer for bærekraft. Målrettet og systematisk 
innsats for å dreie ressursinnsatsen mot mer 
forebyggende og helsefremmende tiltak er viktig 
for å oppnå god folkehelse og redusere risikoen 
for sykdom. Samtidig skal personer med store 
behov sikres tjenester av god kvalitet og tilstrekkelig 
omfang. Et helhetlig brukerforløp baserer seg på 
brukerens funksjon, behov og ressurser. Dette fordrer 
at det innen et virksomhetsområde finnes et diffe-
rensiert tjenestetilbud med både forebyggende og 
mer spesialiserte tjenester. Videre skal teambaserte 

tjenester og mer ambulante tjenester styrkes og tilbys 
nær der innbyggeren bor.

Alle tjenestene i Velferd har vært berørt av korona-
pandemien, og beredskap har vært hovedfokuset 
gjennom 2020. Det er opprettet nye avdelinger for å 
ivareta nye oppgaver i forbindelse med pandemien. 
Det har vært et kontinuerlig og svært tett samarbeid 
med kommuneoverlegen for å til enhver tid sikre 
forebyggende og oppfølgende tiltak i tråd med 
utviklingen av pandemien. Personell har vært omdis-
ponert til koronaklinikken, koronaavdelingen og til 
vaksinasjonsarbeid. Dette har medført at arbeid med 
temaplaner og annet utviklingsarbeid har blitt utsatt.

Viktige resultater og innsatser

 → Velferd har gjennomført en stor omorgani-
sering som har lagt til grunn store robuste 
virksomheter og målgruppeorganisering 
i henhold til en administrativ bestiller-ut-
fører-modell. Det er videre arbeidet med 
harmonisering av tjenester for å sikre et 
likeverdig tjenestetilbud, og det er utarbei-
det felles prosesser og rutiner.

 → Det ble utviklet og igangsatt en felles 
bærekraftig finansieringsmodell som skal 
fange opp dagens og fremtidens behov for 
tjenester, og gi en rettferdig fordeling av 
ressurser som sikrer likeverdige og gode 
tjenester til innbyggerne. Modellen skal 
videre styrke tidlig innsats med fokus på 
forebygging, samt skape robuste virk-
somheter som sikrer effektiv drift, utnytter 
handlingsrommet og leverer tjenester av 
god kvalitet. 

 → Det er utviklet en innsatstrapp som verktøy 
for strategisk planlegging og daglig drift. 
Innsatstrappen synliggjøre nivået av 
inngripen i den enkeltes liv, og skal bidra til 
å mobilisere ressurser i enkeltmennesket. 
Innsatstrappen omfatter tjenester på ulike 
nivåer i tjenestekjeden - fra tjenester uten 
vedtak til vedtaksbaserte tjenester som 
gruppetilbud eller hjemmebaserte tjenes-
ter, samt institusjonsbaserte tjenester. 

 → Det er opprettet et eget program for videre 
satsningsområder og implementering av 
velferdsteknologi. Programmet inneholder 
blant annet bruk av lokaliseringstjenester, 
medisineringsstøtte, eRom, digital hjem-
meoppfølging, digitalt tilsyn og videodialog. 
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Dette jobber vi videre med

 → Det skal utarbeides en innsatstrapp for 
målgruppeområdene eldre, psykisk helse og 
rus og personer med funksjonsnedsettelser. 
Tjenesten vil ha et særlig fokus på arbeidet 
med endret tjenesteprofil for å sikre 
fremtidig bærekraftige tjenester.

 → Vedtatt program for velferdsteknologi 
videreføres.

 → Temaplaner for leve hele livet skal utarbei-
des for målgruppene eldre, mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, og mennesker med 
psykisk helse- og rusutfordringer.

 → Det skal utarbeides en mer differensiert 
boligkjede innenfor de enkelte målgruppene 
i tråd med temaplanarbeidet.

 → Arbeidet med harmonisering av tjenestene 
videreføres, for eksempel innenfor Aktiv 
omsorg.

 → Tjenesteområdet vil ha et særskilt fokus på 
pårørendearbeid, forebygging og rehabili-
tering. 

 → FOU-modellen for kvalitetsforbedrende 
arbeid og kompetansehevende tiltak skal 
evalueres og videreutvikles. 

 → Det skal utarbeides og implementeres en 
modell for strategisk kompetansestyring. 

 → Kommunen har mottatt statlige tilskudds-
midler til gjennomføring av prosjektet 
«FRISK pust» innenfor heldøgnsomsorg. 
Prosjektet skal etablere aktiviteter som 
stimulerer kognitive ferdigheter, fysisk 
aktivitet og kulturelle samlingspunkter.

 → Det et etablert et forsterket ambulant 
oppfølgingsteam i virksomheten Psykisk 
helse og rus for brukere med sammensatte 
utfordringer og omfattende oppfølgingsbe-
hov, samt for personer i akutt psykisk krise.

 → Det har gjennom 2020 vært stabil lav 
venteliste på institusjonsplass i heldøgns-
omsorg.

 → Korpåsen bofellesskap med 12 boenheter 
åpnet i august 2020. 

 → Det er vedtatt ny modell for fleksibel 
avlastning for personer med demens.

 → Det er etablert en koronaklinikk med 
smittesporingsteam og testing. Videre er 
det opprettet en koronaavdeling med inntil 
16 sengeplasser som kan ta imot pasienter 
som kommer fra sykehus.

 → NAV har i forbindelse med pandemien 
tatt i bruk nye teknologiske løsninger som 
har gjort tjenestene mer tilgjengelige for 
innbyggerne. Det er for eksempel nå mulig å 
søke sosialhjelp elektronisk.

 → Det er etablert samarbeid med frivillig-
heten for å ivareta besøk og smittevern på 
sykehjem under pandemien
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Tjenesteområde Samfunnstjenester omfatter utvikling, 
forvaltning og drift av kommunale bygg og eiendommer, 
offentlig infrastruktur som vei, vannforsyning og avløpshånd-
tering, håndtering av overvann, flomveier og dammer, samt 
brann- og redningstjenesten. Videre har tjenesteområdet 
ansvar for klima og miljø, samferdsel, kyst- og fjordressurser, 
natur- og kulturlandskap, viltforvaltning, landbruk, parker 
og friluftsområder, samt forvaltning og drift av renovasjon. 
Transporttjenester for mennesker med funksjonsnedset-
telser, renholdstjenester og praktisk bistand ligger også til 
tjenesteområdet.

Kommunen har organisert en rekke tekniske tjenester gjen-
nom interkommunale samarbeid. De viktigste er Vestfjorden 
avløpsselskap (VEAS), Asker og Bærum vannverk IKS,  
Glitrevannverket IKS og Asker og Bærum brann og redning 
IKS. Tjenesteområdet har et viktig grensesnitt mot kommu-
nens eiendomsutviklingsselskap, Askerhalvøya Eiendom AS. 

Samfunns- 
tjenester

 Kommunens tjenesteområder
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KOSTRA-tall Asker 2020 Bærum Lillestrøm ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Kommunale veier og gater med belysning (km) 320 383 297 473 4 877

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og 
ulykkesvern (B) *) **)

783 708 682 724 737

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Samferdsel (B) *) **)

1 178 823 1 057 825 795

Netto driftsutgifter til kommunal eiendoms-
forvaltning per innbygger (B) *) **)

5 921 6 618 6 100 5 306 5 503

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvalt-
ning, i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)

9,3 % 10,2 % 10,9 % 8,8 % 9,2 %

PRODUKTIVITET

Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate (B) *)

225 379 160 626 151 645 198 594 198 180

DEKNINGSGRAD

Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet 
kommunal vannforsyning (B)

89,9 % 97,1 % 93,4 % 84,0 % 87,2 %

Vann - Andel av total kommunal vannleveranse 
til lekkasje (prosent) (B)

27,6 % 28,0 % 27,0 % 31,9 % 29,7 %

KVALITET

Lengde  tilrettelagt for syklende som 
kommunen har ansvaret for (km)

28 128 75 111 1 099

Vann - Estimert vannlekkasje per meter 
ledning per år (m3/m/år) (B)

4,0 6,7 3,8 7,6 6,8

GRUNNLAGSDATA (NIVÅ 3)

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (332) 
Kommunale veier (Kommunekasse) *) **)

1 597 836 1 103 1 191 1 148

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Overordnet vurdering og analyse

Tjenesteområdet skal sørge for å etablere og drifte in-
frastruktur for vei, vann, avløp, grøntområder og bygg 
i tråd med den utbyggingstakten kommuneplanen 
legger opp til. Prioriteringer må sees i et langsiktig 
perspektiv i tråd med kommuneplanens arealdel og 
relevante temaplaner, og målet om en bærekraftig 
utvikling både med hensyn til miljø, økonomi og 
sosiale forhold. 

Organisasjonen har brukt det første året på å etablere 
seg, og arbeidet har vært preget av harmonisering og 
kartlegging av tjenestene, samt tilstandsvurdering av 

bygg og anlegg. Dette har gitt kunnskap om hvordan 
tjenestene bør prioriteres fremover. Tjenesteområdet 
har også hatt ansvar for samlokalisering av den nye 
organisasjonen, og dette arbeidet vil fortsette i 2021.

Koronapandemien har i liten grad påvirket tjenestene 
og gjennomføringen av investeringsprosjektene. 
Pandemien har imidlertid medført et stort trykk på 
renholdstjenestene i kommunale bygg, samt bruken 
av friluftsområdene. Kommunen har likevel klart å 
opprettholde tjenestene på normalt nivå.

Viktige resultater og innsatser

 → 16 nye forskrifter er fremmet og vedtatt, 
og gebyrer for vann, avløp og renovasjon 
er harmonisert. Dette danner grunnlag for 
felles forvaltning i nye Asker.

 → Asker og Bærum brann og redning IKS 
(ABBR) er etablert som felles brannvesen 
for hele Asker og Bærum, og tjenestene er 
harmonisert.

 → Beredskapen knyttet til vann, avløp, vei og 
eiendom er samkjørt og etablert for hele 
kommunen.

 → Omlokalisering av arbeidsplasser startet 
opp i 2019 og omfatter ombygging og 
tilpasning av 12 eide lokasjoner (inkludert 
tidligere rådhus i Hurum og Røyken), og 
innredning av 10 leide lokaler (deriblant eta-
blering av Senter for innovasjon og læring, 
to innbyggertorg i Heggedal og Slemmestad, 
og fire avdelingskontor for hjemmetje-
nesten). Arbeidet avsluttes i 2021.

 → I forbindelse med omlokaliseringen ble 
det etablert et pilotprosjekt for ombruk 
og redesign av kontormøbler, som har fått 
særlig positiv oppmerksomhet. Halvparten 
av møblene har blitt ombrukt og redes-
ignet. Dette har redusert avfallet med 90 
tonn, klimagassutslippet med 235 tonn 
CO2-ekvivalenter og spart kommunen for 
16 mill. kroner.

 → Flere store investeringsprosjekter ble 
ferdigstilt i 2020, slik som Torvbråten og Ri-
senga skoler, omsorgsboliger på Korpåsen, 
samt vei-, vann- og avløpløpsprosjekter på 
Gullhella, Vakås og J.R Wilhelmsensvei på 
Vettre.

 → Et nytt system for forvaltning, drift, vedli-
kehold og utvikling er implementert for alle 
kommunale bygg i Asker.

 → Arbeidet med kartlegging av tilstanden på 
kommunal bygningsmasse og tilhørende 
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uteområder ble satt i gang. Dette danner 
grunnlag for å definere behovet for verdibe-
varende vedlikehold av kommunale bygg og 
uteområder.

 → Det er etablert felles husleieprinsipper for 
kommunale utleieboliger.

 → Det er utarbeidet kunnskapsgrunnlag for 
temaplan for handling mot klimaendringer 
og temaplan for vann og vannmiljø. 
Arbeidet med temaplan for naturmangfold 
startet opp.

 → Det har vært arbeidet med planer for 
mikromobilitet og tilrettelegging for 
kollektivtransport i kommunen, og felles 
mobilitetspolicy for ansatte. Tilbudet 
om energirådgivning til husholdninger 
er videreført, og tilskudd til lading av 
elbiler i boligselskaper er etablert for hele 
kommunen. Det er også gjennomført et 
mulighetsstudie for ombrukskjøpesenter 

i kommunen, som del av arbeidet med å 
redusere indirekte utslipp fra innbyggernes 
forbruk.

 → Det ble lagt vekt på kartlegging av stier 
og turveier, samt kartlegging av universell 
utforming ved ulike friområder. Dette 
danner grunnlag for å kunne prioritere tiltak 
fremover. 

 → Det er gjennomført prosjekter tilknyttet 
ekstraordinært statlig koronatilskudd på 
45 mill. kroner og lokalt koronatilskudd 
(Askerpakke 1) på 2 mill. kroner. Av disse 
er 20 mill. kroner gått til vedlikehold av 
eiendom, 10 mill. kroner til vedlikehold 
av vei, 15 mill. kroner til kirkebygg, 1 mill. 
kroner til energitilskudd til husholdninger 
og 1 mill. kroner til landbruk.
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Dette jobber vi videre med

 → Etablere felles retningslinjer og standarder 
for bygging, drift og vedlikehold av veinettet, 
bygg, uteområder og grøntarealer, samt 
etablere egnede arealer for håndtering av 
snø.

 → Etablere prinsipper for anskaffelse av nytt 
innsamlingsanbud for avfall, omlasting av 
avfall og åpningstider på gjenvinningssta-
sjonene, samt harmonisere tømmegebyr 
på gjenvinningsstasjonene Yggeset og 
Follestad. Dette vil legge grunnlag for 
en harmonisert renovasjonsløsning i ny 
kommune.

 → Samordne og prioritere trafikksikker-
hetstiltak i kommunen, og harmonisere 
kommunens parkeringspolitikk gjennom 
særskilte vedtak, der det er aktuelt å innføre 
avgiftsbetaling.

 → Utvikle og ta i bruk ny teknologi og digitale 
løsninger for å effektivisere og øke kvaliteten 
på arbeidet og tjenestene.

 → Få på plass reserveløsninger for vannfor-
syning for hele kommunen, tilfredsstillende 
renseløsninger for de områdene som ikke 
leverer avløpet til VEAS, intensivere arbeidet 
med lekkasjesøk og lekkasjetetting, og sørge 
for en årlig fornyingstakt for ledningsnettet 
på 1-2 prosent.

 → Etablere trygge og sikre flomveier i eksis-
terende bebyggelse, og oppnå god økologisk 
og kjemisk tilstand i alle vannforekomster.

 → Tilrettelegge for landbruket med vekt på 
næringsutvikling, naturforvaltning, viltfor-
valtning og kulturlandskap.

 → Sørge for en samlet forvaltning og utvikling 
av kommunale boliger, slik at leietakerne 
opplever å bo i godt vedlikeholdte og trygge 
boliger. 

 → Systematisere og følge opp energieffektivi-
sering i kommunale bygg og anlegg.

 → Legge prinsipper for bærekraftig utvikling og 
langsiktig lønnsomhet (livssykluskostnader) 
til grunn for alle investeringsprosjekter.

 → Arbeide for å redusere avfallsmengden 
i Askersamfunnet gjennom gjenbruk og 
redesign, og øke andelen avfall til material-
gjenvinning.

 → Søke samarbeid med næringslivet og ulike 
institusjoner for å sette fokus på marin 
forsøpling.

 → Ferdigstille temaplan for handling mot 
klimaendringer, temaplan for vann og 
vannmiljø og temaplan for naturmangfold.

50 Asker kommune

  Kommunens tjenesteområder



51Årsrapport 2020

Samfunnstjenester



Tjenesteområde Samfunnsutvikling har det overordnede 
ansvaret for bærekraftig samfunns- og tettstedsutvikling. 
Dette utøves gjennom arbeidet med planstrategien og 
kommuneplanen, som danner grunnlag for prioriteringene 
i de årlige handlingsprogrammene. Tjenesteområdet har 
et særlig ansvar for å implementere bærekraftsmålene i 
samfunnsplanleggingen. 

Tjenesteområdet omfatter kommunens areal- og transport-
planlegging, langsiktig arealbruk, steds- og sentrumsutvik-
ling, plan- og reguleringssaker og byggesaksbehandling. I 
tillegg inkluderer tjenesteområdet beredskap, næringsut-
vikling og samfunnsmedisin, inkludert kommuneoverlege-
funksjonen. Asker kommune har også en egen avdeling for 
geodata som ligger under tjenesteområdet og understøtter 
arbeidet med en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Samfunns- 
utvikling

 Kommunens tjenesteområder
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KOSTRA-tall Asker 2020 Bærum Lillestrøm ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Netto driftsutgifter i prosent 325 tilrettelegging 
og bistand for næringslivet (B)

0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,3 %

Netto driftsutgifter per innbygger (301) 
plansaksbehandling (B) *) **)

185 393 250 249 245

Netto driftsutgifter per innbygger (302) bygge-
saksbehandling og eierseksjonering (B) *) **)

67 18 -13 6 12

Netto driftsutgifter per innbygger (303) 
kart og oppmåling (B) *) **)

180 80 106 76 78

GRUNNLAGSDATA (NIVÅ 3)

Total I alt Nye foretak 1 402 2 100 1 151 1 852  

ANDRE NØKKELTALL

Område- og detaljreguleringsplaner 
vedtatt av kommunen siste år (B)

11 10 9 15 154

KOMMUNEKASSE

Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. 
Konsern. Kroner (B) (Kommunekasse) *) **)

433 491 342 330 335

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Samfunnsutvikling
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Overordnet vurdering og analyse

De tre tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker 
hadde ulik arealforvaltning og ulike planer og kart. 
Det var derfor svært viktig å starte arbeidet med en 
felles kommuneplan og få på plass et felles plankart. 
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel var 
forankret i FNs bærekraftsmål, og definerer mål 
og strategier som alle andre planer i kommunen 
bygger på. Samfunnsdelen ble utviklet i tett dialog 
med innbyggere, utbyggere, næringsliv og andre 
interessenter, og ble vedtatt av kommunestyret i juni 
2020. Kommunens planstrategi ble vedtatt i oktober. 
Kommuneplanens arealdel er under arbeid og vil bli 
sluttført i 2021.

Tjenesteområdet har et særlig ansvar for å jobbe med 
målet om bærekraftige byer og samfunn. Å utvikle 
bærekraftige tettsteder med lokale arbeidsplasser 
som bidrar til mindre personbiltrafikk og gode, 

helsefremmende liv for ulike aldersgrupper har stått 
sentralt i arbeidet i 2020. Arbeidet med utvikling av 
Tofte, Sætre sentrum, Slemmestad, Billingstad og 
Høn/Landås har vært prioritert i 2020.

Kommuneoverlegefunksjonen og beredskapsfunk-
sjonen ligger til Samfunnsutvikling, og har i stor grad 
vært involvert i arbeidet med koronapandemien. Det 
er utarbeidet en overordnet beredskapsplan for hele 
kommunen basert på en felles ROS-analyse for Asker 
og Bærum. Kommuneoverlegen har ledet arbeidet 
med smittevern, smittesporing og vaksinering. Andre 
arbeidsoppgaver som miljørettet helsevern har derfor 
i mindre grad blitt prioritert det siste året. Tjeneste-
området opplever også utfordringer knyttet til mangel 
på felles saksbehandlingssystem og IKT-løsninger. 
Det har vært krevende å komme ajour med bygge- 
saker, blant annet som følge av systemutfordringer.

Viktige resultater og innsatser

 → Som en del av kommuneplanarbeidet er 
det utarbeidet en felles visjon og verdier for 
Asker kommune. 

 → Asker kommunes planstrategi 2020-2032 
ble vedtatt i oktober 2020 og inneholder 
oversikt over temaplaner, kommune-
delplaner og større arealplaner for den 
kommende fireårsperioden.

 → Det er utarbeidet en overordnet bered-
skapsplan for den nye kommunen basert 
på en felles ROS-analyse for Asker og 
Bærum. 

 → Samarbeidet om stedsutvikling og 
tilrettelegging for trygge, inkluderende og 
aktivitetsfremmende tettsteder er styrket. 
Områdeutviklingsplanen for Tofte er et 
eksempel på dialog med lokalsamfunnet, 
Statkraft og andre interessenter som 
lokalsamfunnsutvalget.

 → Det er innarbeidet sterkere knutepunkts-
utvikling og satsing på tettere vekst rundt 
sentrale nærsentre langs kollektivaksene. 
Dette skal begrense befolkningens trans-
portbehov og bruk av personbil i tråd med 
kommuneplanens samfunnsdel. 
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 → Det er startet opp et prosjekt for utslippsfri 
hurtigbåt. Prosjektet har blitt påvirket 
av mindre transportbehov som følge av 
koronapandemien.

 → Kommunen er ikke selv samferdselsmyn-
dighet, men har arbeidet for bedre 
transportløsninger og felles tilnærming til 
samferdsel gjennom et bredt samarbeid 
med overordnede myndigheter, Ruter, Vy og 
andre aktører. 

 → Det ble i 2020 fremmet 36 regulerings-
planer for politisk behandling. Videre ble 
omkring 3500 av totalt 5700 innregistrerte 
byggesaker avsluttet. 

 → Det er implementert miljøtiltak som 
tekniske miljøløsninger i bygg, alternative 
energikilder, tre som bygningsmateriale og 
fossilfrie byggeplasser i plansaker.

 → Det innovative arbeidet innenfor analyse 
og geodata er videreutviklet, blant annet 
gjennom etablering av digital tvilling og 
utvikling av digitale kartløsninger for 
medvirkning i planarbeidet.

 → Kommunen har inngått partnerskapsavtale 
med Asker Næringsforening, og har hatt 
et utstrakt samarbeid med Asker Næ-
ringsforening og AskersHus næringshage 
gjennom et krevende år for næringslivet.
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Dette jobber vi videre med

 → Ta i bruk gjennomgående forvaltnings- og 
driftssystemer, inkludert gode verktøy, 
karttjenester og innovative metoder for å 
sikre gode tjenester etter loven.

 → Etablere døgnåpen forvaltning med digitale 
selvbetjeningsløsninger der det er mulig, for 
eksempel døgnåpen plan- og byggesaksfor-
valtning (digital dialog).

 → Arbeide videre med å gjennomføre ny 
konkurranse knyttet til system for e-byg-
gesak. Dette vil kunne bidra til en åpen og 
effektiv kommunal forvaltning og god flyt i 
byggesaksbehandlingen.

 → Utarbeide felles bestemmelser og en 
samlet plan for både vekst og vern gjennom 
kommuneplanens arealdel.

 → Videreutvikle Tofte og Sætre gjennom områ-
deutviklingsplanene som begge inkluderer 
utstrakt samhandling med lokalsamfunnet, 
lag og foreninger, næringsdrivende og 
utbyggere. Lokalsamfunnsutvalget holdes 
løpende orientert og vil delta aktivt i den 
involverende utviklingsprosessen.

 → Utarbeide kommunedelplan for Asker 
sentrum der samferdsel og transport, 
varelogistikk, interkommunale løsninger og 
samarbeid innenfor både handel, kom-
munikasjon og sentrumsutvikling er viktige 
problemstillinger.

 → Fortsette arbeidet med å effektivisere 
byggesaksbehandlingen og arbeide for å nå 
inntektskrav uten at det går på bekostning 
av helhet og kvalitet. 

 → Videreutvikle plan for Slemmestad, både 
relatert til samferdselsløsninger og bygge-
saker.

 → Sluttføre arbeidet med temaplan for næring 
etter innspill fra næringslivet, innbyggere, 
lag og foreninger og andre interessenter. 

 → Utarbeide et eget boligkart som gir retnings-
linjer for boligfortettingen som en del av 
arbeidet med kommuneplanens arealdel.   

 → Videreføre arbeidet med samferdsel, trans-
port og mobilitet, herunder være pådriver 
overfor statlige og regionale myndigheter i 
utviklingen av ny E18.

 → Sørge for fremdrift i arbeidet med å etablere 
en ny utslippsfri hurtigbåt på fjorden med 
økt frekvens og flere anløpssteder. 
Dette inkluderer å inngå avtaler med Viken 
fylkeskommune og trafikkselskapet Ruter.

 → Tilrettelegge for god tettstedsutvikling i tråd 
med kommuneplanen. Det skal sikres god 
politisk forankring gjennom utarbeidelse av 
konkrete mandater for tettstedsutviklingen 
i Tofte, Sætre, Spikkestad, Slemmestad og 
Asker/Føyka delområde 4.

 → Påse at tiltak i kommunen oppføres med 
god kvalitet og i samsvar med gitte tillatelser 
og bestemmelsene i plan- og bygningsloven, 
samt skape holdninger for god byggeskikk, 
god kvalitet og lovlydighet i byggesaker.

 → Planlegge for en boligpolitikk som er 
tilpasset boligbehovet i befolkningen og 
som fremmer helsefremmende bomiljøer. 
Det skal tilrettelegges for en årlig boligpro-
duksjon i tråd med målet i kommuneplanen.

 → Styrke folkehelseperspektivet i all sam-
funnsplanlegging gjennom å inkludere 
helsefremmende arbeid og folkehelse som 
tverrgående tema i alle temaplaner. 

 → Sikre kommunens sikkerhet og beredskap 
gjennom oppfølging av overordnet 
beredskapsplan og implementering av 
beredskapsplaner i alle kommunens 
virksomheter.
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Tjenesteområde Medborgerskap omfatter en rekke ulike 
tjenester innen innbyggertorg, bibliotek, kulturskole, idrett, 
friluft og kulturliv. Tjenestene skal bidra til at innbyggerne 
kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve 
mestring og livskvalitet i hverdagen, slik at de kan delta i og 
ta medansvar for samfunn og fellesskap.

Tjenesteområdet har et særlig ansvar for å tilrettelegge 
for folkehelse, frivillighet, medborgerskap og samskaping 
på tvers i organisasjonen. Tjenesteområdet har også et 
særskilt ansvar for å legge til rette for samarbeid med andre 
aktører i samfunnet. Helt sentralt står utvikling av arenaer 
og infrastruktur for kultur, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 
frivillighet, samt utprøving av nærdemokratiske ordninger og 
videreutvikling av andre former for innbyggermedvirkning

Medborgerskap

 Kommunens tjenesteområder
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KOSTRA-tall Asker 2020 Bærum Lillestrøm ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Netto driftsutgifter for kultursektoren  
per innbygger i kroner (B) *)

2 867 2 572 2 126 2 719 2 780

Netto driftsutgifter per innbygger (231)  
aktivitetstilbud barn og unge (B) *) **)

133 194 262 235 221

Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek 
(B) *) **)

305 360 294 270 269

Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett  
og tilskudd til andres idrettsanlegg (B) *) **)

335 261 70 303 323

Netto driftsutgifter per innbygger (383)  
musikk- og kulturskoler (B) *) **)

305 261 254 271 266

Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre  
kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **)

437 367 219 277 282

Netto driftsutgifter per innbygger (390)  
den norske kirke (B) *) **)

271 506 331 434 413

DEKNINGSGRAD

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  
kommunens musikk- og kulturskole, 
av antall barn i al (B)

10,7 % 8,0 % 8,9 % 11,1 % 11,0 %

Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent av  
antall innbyggere (B)

63,5 % 61,3 % 59,4 % 63,8 % 63,8 %

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Medborgerskap
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Overordnet vurdering og analyse

Nedstengningen av aktivitetstilbud, kulturarenaer og 
møteplasser som en følge av koronapandemien har 
hatt store konsekvenser for aktiviteten i tjenesteom-
rådet. Koronapandemien har særlig hatt innvirkning 
på og forsinket nettverksbygging og etablering av 
samarbeid og samskapingsprosjekter. På tross av 
pandemien, har Medborgerskap utviklet arenaer og 
temaplaner innenfor tjenesteområdet og gjennomført 
bred medvirkning med aktuelle aktører.

Viktige resultater og innsatser

 → Det er startet opp arbeid med temaplan 
for medborgerskap, temaplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv og temaplan for 
kultur.

 → Harmonisering av tjenestetilbudet er 
igangsatt gjennom temaplanarbeidet og 
ny politikkutforming på området. Det er 
gjennomført bred medvirkning i temaplan-
arbeidet, både fysisk og digitalt, og det 
er opparbeidet ny digital kompetanse på 
medvirkningsprosesser.  

 → Som en del av harmoniseringsarbeidet er 
det utarbeidet en oversikt over alle avtaler 
og modeller for drift og eierskap av anlegg. 
Det er utarbeidet ny mal for samarbeids-
avtaler, og alle gjeldende avtaler løper som 
normalt til nye samarbeidsavtaler er på 
plass.

 → Temaplan for medborgerskap «Sammen 
for å nå målene» har blitt lagt ut på høring, 
og beskriver hvordan Asker kommune kan 
motivere og tilrettelegge for at innbyggerne 
ønsker å delta og tar medansvar for 
samfunn og fellesskap. 

 → Det er etablert et toårig utviklingsprosjekt 
som avsluttes i desember 2022 for å 
bidra til å nå målene i kommuneplanen og 
temaplan for medborgerskap. 

 → Det er etablert en forsøksordning med 
lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad 
og Heggedal. Utvalgene har gjennomført 
tre møter i 2020, og skal legge til rette 

for at innbyggere, lag og foreninger og 
andre aktører får mulighet til å delta i og ta 
medansvar for saker som angår lokalsam-
funnet.

 → Følgeforskning til lokalsamfunnsutvalgene 
er igangsatt og tilskuddsordningen for 
fellesskapsfremmende tiltak er etablert. Det 
ble bevilget ca. 300 000 kroner i tilskudd 
fra lokalsamfunnsutvalgene i 2020. De 
resterende 450 000 kroner rebevilges i 
2021. 

 → Det er etablert midlertidige og perma-
nente innbyggertorg i tettstedene Borgen, 
Tofte, Heggedal, Holmen, Asker sentrum, 
samt midlertidige møteplasser med 
innbyggertorgfunksjoner i Vollen, Sætre 
og Spikkestad. Digital bestilling av lokaler 
og digitale nøkler er etablert på Borgen. 
Det ble gjennomført en modulbasert 
«innbyggertorgskole» som skal sikre 
kompetanseløft for alle som skal bidra til å 
realisere innbyggertorgene som dynamisk 
arena.

 → Det er reetablert friplasser i kulturskolen, og 
kulturskolen har blitt en del av aktivitetskor-
tet AiA som er med på å bidra til likeverdige 
muligheter for innbyggerne. 

 → Som en del av arbeidet med å tilpasse 
samarbeidet med kirker og andre trossam-
funn, er det opprettet et dialogforum. Første 
møte ble gjennomført i oktober 2020 og 
ordfører var vertskap.
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Dette jobber vi videre med

 → Medborgerskap er et nytt tjenesteområde 
som er under utvikling. Det er store ulikheter 
i modeller og rammer for frivilligheten, 
arenautvikling og ressursbruk innen kultur 
og idrett. Tjenesteområdet skal sikre et 
godt grunnlag for harmonisering av tilbud 
og tjenester med særlig vekt på kostnader 
knyttet til deltakelse gjennom ny politikkut-
forming i temaplanarbeidet. 

 → Temaplan for medborgerskap beskriver 
hvordan Asker kommune kan motivere 
og tilrettelegge for at innbyggerne ønsker 
å delta og ta medansvar for samfunn og 
fellesskap. Gjennom fokusområdene 
deltakelse, motivasjon, tilrettelegging, 
påvirkningsmuligheter og gode møteplasser 
i nærmiljøet, skal det iverksettes tiltak for 
å implementere planen som en del av den 
ordinære virksomhetsstyringen.

 → Prosjekt medborgerskap skal gjennom 
kompetanseheving og utprøving av nye 
metoder og verktøy, styrke kommunens 
evne til å tilrettelegge for økt deltakelse fra 
innbyggere, organisasjoner og næringsliv 
inn mot utvalgte piloter for å bidra til å nå 
målene i kommuneplanen og temaplan for 
medborgerskap. 

 → Følgeforskning til lokalsamfunnsutvalgene 
skal sikre læring og grunnlag for videre-
utvikling av nærdemokratiske ordninger. 
Evaluering av oppstarten anbefaler å øke 
innsatsen knyttet til de uformelle sidene av 
lokalsamfunnsutvalgenes mandat.

 → Det skal etableres et midlertidig innbygger-
torg i Slemmestad i påvente av utbygging av 
området, samt et permanent innbyggertorg 
i Sætre. Det er behov for videre utredning av 
innbyggertorgene på Holmen, Spikkestad og 
Asker sentrum for å se disse i en større hel-
het med fysisk utforming og tjenestetilbud.

 → Innbyggertorgene skal videreutvikles som 
dynamiske arenaer for samskaping og 
deltakelse gjennom frivillighet, partnerskap 
og medborgerskap. De skal også være 
et likeverdige tjeneste- og velferdstilbud 
på innbyggertorgene. Digital bestilling av 
lokaler og digitale nøkler etableres videre på 
innbyggertorg og et prosjekt er etablert for å 
utbre løsningen til flere lokaler.

 → Arbeidet med forebygging av rusbruk 
og kriminalitet skal forsterkes gjennom 
inkludering, trygge og gode møteplasser, 
kultur- og idrettstilbud for de unge.

 → Det skal arbeides videre med satsingen på 
kultur-, nærings- og stedsutvikling gjennom 
politiske beslutninger.

 → Det skal etableres ny modell for kultursko-
lens samarbeid med skolekorps og barne- 
og ungdomsorkester, og det skal etableres 
en ny modell for Den kulturelle skolesekken.

 → De digitale medietilbudene ved biblioteket 
videreføres og det tilstrebes et likeverdig 
tilbud til brukerne uavhengig av format.

 → Det jobbes videre med å tilrettelegge for 
egnede lokaler til innbyggertorg, kulturliv, 
kulturskole og idrett (både egenorganisert 
aktivitet og haller).
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Tjenesteområde Administrasjon og ledelse omfatter 
toppledelsen i kommunen, samt de administrative stabs- og 
støttetjenestene som inngår i sentraladministrasjonen. 
Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god politisk 
og administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunk-
sjoner på vegne av hele organisasjonen. Tjenesteområde 
Administrasjon og ledelse består av de to direktørområdene 
Økonomi og Organisasjon, og har til sammen åtte seksjoner. 

Administrasjon 
og ledelse

 Kommunens tjenesteområder
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KOSTRA-tall Asker 2020 Bærum Lillestrøm ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (100) 
Politisk styring *) **)

300 281 180 255 242

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (110) 
Kontroll og revisjon *) **)

28 51 87 69 63

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (120) 
Administrasjon *) **)

4 641 3 771 4 082 4 001 3 961

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (285) 
Tjenester utenfor ordinært kommunalt 
arbeidsområde *) **)

6 351 5 190 161

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger  
(290) Interkommunale samarbeid  
(§ 27 - samarbeid) *) **)

0 0 353 31 43

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, 
styring og fellesutgifter (B) *) **)

7 641 5 178 4 600 4 853 4 935

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring 
i kr. pr. innb (B) *) **)

6 355 4 841 4 584 4 782 4 780

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i 
prosent av totale netto driftsutg (B)

7,3 % 5,6 % 6,4 % 6,2 % 6,2 %

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Overordnet vurdering og analyse

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har i 
2020 vært stilt overfor store utfordringer som følge 
av koronapandemien. Store deler av tjenesteområdet 
har vært involvert i ulike deler av krisehåndteringen. 
Det er likevel oppnådd gode resultater innenfor flere 
områder, i godt samarbeid med de ansattes organi-
sasjoner.

Som en følge av kommunesammenslåingen har det 
vært jobbet med etablering av ny organisasjons-
struktur, bygging av felles kultur og harmonisering 
av tjenester. I tråd med målene i kommunereformen 
om å frigjøre ressurser til tjenesteproduksjon, er 
stabs- og støttetjenestene effektivisert med omkring 
10 prosent. I tillegg er omkring 50 årsverk overført til 
øvrige tjenesteområder.

Viktige resultater og innsatser

 → Det er gjennomført totalt 142 møter og 
behandlet 975 saker i politiske organer. En 
stor andel av møtene er gjennomført digitalt 
som følge av koronapandemien.

 → Det er arbeidet løpende med rekruttering 
og omdisponering av ansatte for å håndtere 
koronapandemien. I tillegg er det utarbeidet 
en rekke nye rutiner og retningslinjer 
innenfor HR-området i tråd med de til 
enhver tid gjeldende nasjonale og kommu-
nale føringer og anbefalinger.

 → Som en følge av koronapandemien er det 
innført en rekke nye digitale verktøy på kort 
tid for å møte nye behov både i organisa-
sjonen og Askersamfunnet. 

 → Organisasjons- og lederutviklingspro-
grammet startet opp i 2019, og skal sikre 
utvikling av felles kultur og ledelse i Asker 
kommune. Så langt er tre moduler gjen-
nomført, mens den fjerde og siste modulen 
er besluttet utsatt til 2022 som følge av 
koronapandemien.

 → Senter for innovasjon og læring (Seil) 
åpnet i nye lokaler i Lensmannslia 4 i 
august. Lokalene er et forbildeprosjekt for 
ombruk, og hele 97 prosent av inventaret 
er basert på ombruk og redesign. På grunn 
av koronapandemien har senteret hatt 
begrenset møtekapasitet og i perioder vært 
helt stengt som fysisk møteplass.

 → Seksjon for virksomhetsstyring er etablert 
som en ny seksjon med til sammen ni 
årsverk. Seksjonen skal bidra til å styrke 
fokuset på helhetlig virksomhetsstyring i 
kommunen.

 → Framsikt er videreutviklet som kommunens 
helhetlige system for virksomhetsstyring. 
Asker kommune vant bærekraftsprisen for 
beste implementering av FNs bærekrafts-
mål i Handlingsprogram 2021-2024 på 
Framsiktkonferansen i november. 
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 → Som en følge av kommunesammenslå-
ingen har Asker fått flere nye selskaper. 
Kommunestyret har vedtatt ny eiermelding 
som beskriver generelle prinsipper for 
eierstyring i Asker kommune, samt gir en 
oversikt over alle selskaper kommunen har 
eierinteresser i. Det er videre opprettet et 
sekretariat for eierstyring.

 → Kommuneadvokaten er etablert som en 
ny seksjon med til sammen seks årsverk. 
Kommuneadvokaten bisto alle tjeneste-
områder i 2020 og hadde en portefølje 
på til sammen 264 oppdrag, hvorav 181 
saker var rådgivningsoppdrag, 77 saker var 
prosessoppdrag og 6 saker var kompetan-
sehevingsoppdrag.

 → Program Bærekraftige Asker er etablert for 
å sikre en felles tverrsektoriell oppfølging 
og implementering av FNs bærekraftsmål 
lokalt i Asker.

 → Asker kommune ble evaluert av FN 
gjennom en KPI-undersøkelse utarbeidet 
av FNs byutviklingsprogram for smarte og 
bærekraftige byer (U4SSC). Undersøkelsen 
besto av til sammen 92 indikatorer der re-

sultatet for Asker er målt opp mot et felles 
internasjonalt ambisjonsnivå. KPI-under-
søkelsen utgjør en viktig nullpunktsmåling 
for program Bærekraftige Asker. 

 → Det er gjort et omfattende kommunika-
sjonsarbeid basert på egen kommunika-
sjonsplan for koronapandemien. Det har 
blant annet vært arbeidet med løpende 
oppdatering av smittevernråd og statistikk 
på kommunens nettsider og i øvrige 
kanaler, oppfølging av media, samarbeid 
med nabokommuner og målrettet infor-
masjon mot innvandrerbefolkningen, ulike 
brukergrupper og ansatte.

 → Asker kommune er omtalt i totalt 3462 
medieoppslag, hvorav 1060 oppslag 
er koronarelaterte. Kommunen hadde 
totalt 1,27 millioner unike besøkende 
på nettsidene, og har i underkant av 30 
000 følgere på Facebook. Kommunens 
informasjonsmagasin, Askermagasinet, 
hadde fire utgivelser og ble distribuert til 
alle husstander.
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Dette jobber vi videre med

 → Tilrettelegge for god politisk styring gjennom 
utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag, 
samt sikre god gjennomføring av stortings-
valget i 2021.

 → Sikre god oppfølging av koronapandemien, 
samt legge til rette for en god arbeidshver-
dag for ansatte i den krevende situasjonen 
pandemien har medført. Det kan bli 
nødvendig å prioritere og redusere ordinær 
aktivitet for å sikre at nødvendige ressurser 
kan benyttes til arbeidet med krisehåndte-
ring.

 → Sikre god økonomi- og virksomhetsstyring, 
utarbeide eierstrategi for utvalgte selskaper, 
og styrke kommunens arbeid med anskaf-
felser.

 → Gjennomføre siste del av organisasjons- og 
lederutviklingsprogrammet.

 → Styrke personvernombudrollen og ytterligere 
forsterke arbeidet med IKT-sikkerhet.

 → Videreføre program Bærekraftige Asker 
i tråd med styringsdokument vedtatt av 
formannskapet, både ved gjennomføring 
av tiltak i de enkelte virksomhetene og 
ved iverksettelse av sektorovergripende 
prosjekter og samarbeid.

 → Videreutvikle Senter for innovasjon og 
læring (Seil) som en sentral aktør for å bidra 
til økt kompetanse om innovasjon, med-
borgerskap og samskaping, samt sikre økt 
tverrsektorielt samarbeid og samhandling 
internt og eksternt.
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Status verbale 
vedtak

Kommunikasjon mellom innbyggere/utbyggere 
og kommunen
Kommunedirektøren startet i 2020 arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. Som et ledd i å åpne 
for innspill fra innbyggere, utbyggere, næringsliv og 
andre som blir berørt eller er interessert i planen, har 
Asker kommune startet en digital innbyggerdialog via 
kommunens nettsider. Det er ønskelig å videreutvikle 
denne og tilpasse den til bruk for flere plantyper. 

Det er videre startet en innføring av plandialog i kart-
løsningen til kommunen. Plandialogen er en kartside 
der innbyggerne kan se pågående reguleringsplaner, 
samt en tidslinje som viser planprosessen og hvordan 
planen ligger i forhold til tidslinjen. De mest relevante 
dokumentene er lett tilgjengelige og det er mulig å gi 
innspill direkte i kartet. 

Digitalisering og mer effektiv bruk av ressursene er 
et sentralt mål for kommunen. Kommunedirektøren 
fortsetter arbeidet med et e-byggesakssystem som 
vil gjøre arbeidet med å harmonisere byggesaker fra 
de tre tidligere kommunene enklere og mer effektivt.  

Dekningsgrad heldøgnsomsorg
Temaplan for leve hele livet - eldre vil bli lagt frem i 
2. eller 3. kvartal 2021. Mandat for temaplanen ble 
behandlet og vedtatt av hovedutvalg for velferd 3. juli 
2020 (sak 07/20). Temaplanarbeidet er noe forsinket 
på grunn av koronapandemien.   

Aktive lokalsamfunn
Temaplan for medborgerskap er planlagt vedtatt av 
kommunestyret 1. kvartal 2021. Temaplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv og temaplan for kultur er 
igangsatt og vedtas 2. kvartal 2021 og 2. kvartal 2022.  

Temaplan for medborgerskap skal bidra til at 
Asker kommune blir en pådriver for en helhetlig og 
samordnet samfunns- og tjenesteutvikling og bidra 
til gode og inkluderende lokalsamfunn. Høy grad av 
innbyggerinvolvering og samarbeid med relevante 
aktører i tjenesteutvikling og samfunnsutvikling er 
kommunens ambisjon.  

Aktive lokalsamfunn er en samarbeidsmodell mellom 
idretten og kommunen. Målet er å styrke tilhørigheten 
og fellesskapet i lokalsamfunnet, og sørge for trygge 

og aktive oppvekstsvilkår. Modellen er foreløpig iverk-
satt ved 18 skoler gjennom 10 idrettslag i kommunen, 
og vil bli omtalt i temaplan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv. Helt sentralt i arbeidet med medborgerskap 
står utvikling av arenaer og infrastruktur for kultur, 
fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og frivillighet, samt 
utprøving av nærdemokratiske ordninger og videreut-
vikling av andre former for innbyggermedvirkning.    

Arbeid for å sikre flere VTA-plasser
Hovedutvalg for velferd behandlet 2. september 2020 
sak om VTA-plasser og behov (sak 12/20).  Asker 
kommune er tilført totalt åtte nye VTA-plasser fra 
2019. I forbindelse med kommunesammenslåingen 
er det igangsatt et arbeid for å harmonisere arbeids- 
og aktivitetstilbudet i den nye kommunen. Gjennom 
Handlingsprogram 2020-2023 ble det bevilget 1,0 
mill. kroner til dette arbeidet. Videre er det avsatt 
midler til ytterligere etablering av et arbeidssenter 
med 20 plasser ved låven på Nedre Sem gård, som er 
planlagt ferdigstilt i 2023/2024.    

Strategi for sirkulær økonomi
Mandat for temaplan for handling mot klima-
endringene ble vedtatt av hovedutvalg for samfunn-
stjenester 13. februar 2020 (sak 08/20), og planleg-
ges lagt fram for endelig vedtak i kommunestyret i 
juni 2021. Temaplanen definerer innsatsområder og 
strategier for reduksjon av klimagassutslipp i Asker, 
og omhandler både utslipp fra kommunal drift og 
utslipp fra Askersamfunnet for øvrig. Planen omfatter 
både direkte utslipp som slippes ut lokalt innen 
kommunens grenser, samt indirekte utslipp som 
slippes ut andre steder i verden som en konsekvens 
av kommunal virksomhet og Askersamfunnets 
aktivitet og forbruk. En viktig del av arbeidet med de 
indirekte utslippene er knyttet til avfall, gjenvinning og 
sirkulærøkonomi. Strategier for sirkulærøkonomi vil 
være en sentral del av temaplanen.   

Menn i barnehage
Mandat og rammer for temaplan for barnehage ble 
vedtatt i hovedutvalg for oppvekst 4. november 2020 
(sak 36/20). Problemstillinger knyttet til å rekruttere 
og beholde arbeidskraft skal utredes som en del av 
planarbeidet. Problemstillingen om å rekruttere flere 
menn til arbeid i barnehager vil bli behandlet i denne 
sammenheng.    
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Østre Asker Gård, Kulturlåven
Det er i Handlingsprogram 2020-2023 avsatt 86,5 
mill. kroner til bygging av Kulturlåven på Østre Asker 
gård i perioden 2024-2025. Som en del av tiltakspak-
ken rettet mot næringslivet, vedtok formannskapet 
i april (sak 53/20) at byggingen av Kulturlåven skal 
forseres og gjennomføres i perioden 2021-2022. Det 
ble avsatt 100 mill. kroner til prosjektet, inkludert 
inventar. Beløpet er innarbeidet i 1. tertialrapport 
2020.  

Med utgangspunkt i forhåndsuttalelse fra Viken 
fylkeskommune av 30. oktober 2020 om at et nybygg 
innenfor volumet av dagens låve mest sannsynlig ikke 
vil tillates, må prosjektet vurderes på nytt. Kommune-
direktøren vil legge frem sak i løpet av 1. kvartal 2021.      

Sosialhjelp og barnetrygd
Arbeids- og sosialdepartementet har i brev datert 
4. juli 2018 opplyst om at departementet, på opp-
drag fra regjeringen, er i prosess med å utrede om 
barnetrygden bør holdes utenfor ved beregning av 
sosialhjelp. Asker kommune har avventet Stortingets 
behandling. Sak om beregningsgrunnlag for sosial-
hjelp/barnetrygd ble lagt frem for hovedutvalg for 
velferd (sak 17/20) og hovedutvalg for oppvekst (sak 
24/20) 7. oktober 2020.   

AP 5 - Heltidskultur
Sak om mandat, reglement og oppnevning av 
medlemmer til heltidsutvalget ble behandlet av 
Partssammensatt utvalg i juni (sak 03/20), formann-
skapet i august (sak 140/20) og kommunestyret i 
september (sak 58/20). Den politiske behandlingen 
ble noe utsatt på grunn av koronapandemien. 

Heltidsutvalget hadde sitt første møte i oktober 2020. 
Heltidsutvalget har sju medlemmer, hvorav fire er re-
presentanter for arbeidsgiver og tre er representanter 
for ansatte. Heltidsutvalget skal utarbeide forslag til 
handlingsplan for å etablere en heltidskultur i Asker 
kommune. Det er nedsatt en administrativ arbeids-
gruppe som skal bistå heltidsutvalget i arbeidet. Det 
ble høsten 2020 gjennomført en spørreundersøkelse 
og utarbeidet en ståstedsanalyse som grunnlag for 
det videre arbeidet i utvalget. Som følge av korona-
pandemien ble fristen for utvalgets arbeid utsatt til 
31. juni 2021.   

Avlastning pårørende til demente
Sak om avlastning for pårørende til personer med 
demens ble behandlet av hovedutvalg for velferd 2. 
september 2020 (sak 13/20). Saken ble fulgt opp 
av en sak om utredning av nye tiltak for avlastning i 
hovedutvalget 4. november 2020 (sak 25/20). Det 
vises for øvrig til utarbeidelse av temaplan for leve 
hele livet – eldre, som inkluderer utvikling av alder-
svennlig samfunn og tjenester til eldre.    

En effektiv og åpen kommune
Asker kommune jobber med en ny kommunemo-
dell basert på medborgerskap, samskaping og 
partnerskap med innbyggere, organisasjoner og 
næringsliv. Gjennom 2020 har det vært arbeidet med 
en temaplan for medborgerskap, hvor høy grad av 
innbyggerinvolvering og samarbeid med relevante 
aktører i tjenesteutvikling og samfunnsutvikling har 
vært sentrale temaer. Temaplanen skal endelig vedtas 
av kommunestyret i 2021. 

Formannskapet vedtok i 2020 å etablere program 
Bærekraftige Asker for å sikre en felles tverrsektoriell 
oppfølging og implementering av FNs bærekraftsmål 
lokalt i kommunen (sak 195/20). Programmet skal 
blant annet bidra til samarbeid lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt knyttet til kunnskapsmil-
jøer og prosjekter. 

I august 2020 åpnet Asker kommune sitt nye Senter 
for innovasjon og læring (Seil) i nye lokaler i Asker 
sentrum. Seil blir en viktig møteplass, og vil fremover 
ha et særlig ansvar for å sikre og tilby et tverrsektorielt 
samarbeid i tjeneste- og samfunnsutviklingen. 

Basert på investeringene som er gjort i digital 
arkitektur og infrastruktur gjennom kommunesam-
menslåingen, skal Asker kommune satse videre 
på digitalisering og smart bruk av teknologi for å 
sikre gode innbygger- og brukeropplevelser og sikre 
god kvalitet, effektivitet, åpenhet, tilgjengelighet og 
service. Sak om mandat og rammer for temaplan 
for digitalisering og smartteknologi ble behandlet i 
formannskapet 15. september 2020 (sak 170/20). 
Temaplanen skal vedtas av kommunestyret i 2022. 
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Fritidsboliger og eksisterende bomiljøer i  
Asker kommune
Kommuneplanens arealdel vil utrede temaene 
fritidsboliger og småhusfortetting. Det vil bli fastsatt 
en politisk strategi gjennom arealdelens bestem-
melser og retningslinjer. Disse føringene er allerede 
innarbeidet i forslaget til planprogram for kommune-
planens arealdel, som ble lagt ut til offentlig ettersyn 
i mai 2020. Her fremgår det blant annet at det skal 
utarbeides en helhetlig strategi for hyttepolitikk i 
Asker. Denne skal omfatte spørsmålet om videreut-
bygging av hytter og bruksendring av hytter til bolig. 
Videre fremgår det at småhusområdene utsettes for 
stadig sterkere press om fortetting og transforma-
sjon, og at det er nødvendig å revidere fortettingsbe-
stemmelsene. Det skal blant annet utarbeides et eget 
boligkart som gir retningslinjer for boligfortettingen. 
Kommuneplanens arealdel forventes vedtatt av 
kommunestyret høsten 2021.    

Samferdsel/kollektivtilbud
Bedre transportløsninger og felles tilnærming til 
samferdsel var en viktig motivasjon for å etablere den 
nye kommunen. Kommunedirektøren vil legge frem 
en temaplan for samferdsel i løpet av 2022. Sak om 
mandat for temaplanen kommer til politisk behand-
ling i 2021. Arbeidet har fått ny tidsplan som følge av 
koronapandemien.   

Temaplan for samferdsel vil ta opp i seg problemstil-
linger som hurtigbåt, tverrgående busslinjer, inn-
fartsparkering og nullvekstgrensen. Asker kommune 
er ikke samferdselsmyndighet, så det legges opp til et 
bredt samarbeid med overordnede myndigheter slik 
som for eksempel fylkeskommunen, Ruter og andre 
aktører.   

Kommuneplanens arealdel vil inneholde vurderinger 
av kommunens arealdisponering til samferdselsfor-
mål. Arealdelen kommer til politisk behandling i 2021.    
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Helsestasjon for barn, skolehelsetjenesten og 
helsestasjon for ungdom
Kommunedirektøren la fram sak om dette til ho-
vedutvalg for oppvekst 7. oktober 2020 (sak 25/20). 
Utvalget fikk også i møtet i november 2020 en 
orientering om antall årsverk, og om helsesykepleiere 
og andre yrkesgrupper som bidrar i det psykososiale 
helsearbeidet i skolene.   

Inn på tunet (Grønn omsorg)
Asker kommune har næringsdrivende og gårdsbruk 
som driver «inn på tunet»-konseptet. Dette er et 
viktig supplement til de ordinære tjenestene, og er 
noe kommunen har god erfaring med. Sak om inn på 
tunet/grønn omsorg ble behandlet i hovedutvalg for 
oppvekst (sak 38/20) og hovedutvalg for velferd (sak 
24/20) 4. november 2020.  
 
Lokale arbeidsplasser
Temaplan for næring ble lagt frem for førstegangsbe-
handling i desember 2020. Temaplanen fokuserer på 
hvordan kommunen best kan benytte sine virke-
midler som en konstruktiv samarbeidspartner for 
eksisterende næringsliv og potensielle nyetablerere. 
Temaplanen omhandler sentrale problemstillinger 
som hvordan kommunen kan skape og tiltrekke seg 
flere grønne næringer, få flere kortreiste arbeidsplas-
ser og videreutvikle landbruk og kystarbeidsplasser i 
kommunen.    

Nye boformer for eldre
Sak om nye konsepter for boformer og morgen-
dagens generasjonssamfunn ble behandlet av 
hovedutvalg for velferd 3. juni 2020 (sak 06/20). 
Asker kommune har dialog med utbyggere og ønsker 
å bidra til at det realiseres ulike konsepter for nye 
boformer. Asker kommune har inngått samarbeids-
avtale med en privat aktør, Gode Hus AS, om utvikling 
av et nytt konsept for nye boformer for eldre – mor-
gendagens generasjonssamfunn. Det vises for øvrig 
til utarbeidelse av temaplan for leve hele livet – eldre, 
som inkluderer utvikling av aldersvennlig samfunn og 
tjenester til eldre.    

Kartlegging og plan for ivaretakelse av skjøtsel 
av natur og biologisk mangfold
Arbeidet med kommuneplanens arealdel startet i 
mars 2020, og er planlagt sendt til førstegangsbe-
handling i formannskapet i juni 2021. Deretter sendes 
den på offentlig ettersyn. Følgende temaer i arealde-
len omhandler naturmangfold/biologisk mangfold: 

 → Blågrønn struktur
 → Friluftsområder og marka
 → Naturmangfold
 → Strandsonen
 → Landbruk
 → Vann, avløp og overvann

I henhold til Asker kommunes planstrategi 2020-
2024 skal det utarbeides fire temaplaner i kom-
munestyreperioden som vil omhandle ivaretagelse 
av naturmangfold og kommunens naturområder. 
Fremdriften for disse planene er noe forskjøvet som 
følge av koronapandemien: 

 → Temaplan for naturmangfold: Mandatsak ble 
vedtatt 5. november 2020. Endelig vedtak er 
planlagt i 1. kvartal 2022. 

 → Temaplan for vann og vannmiljø: Mandatsak ble 
vedtatt 4. juni 2020. Endelig vedtak planlagt 1. 
kvartal 2022. 

 → Temaplan for kysten, marka og friluft: Mandatsak 
legges frem 1. kvartal 2022. Planen vedtas 3. 
kvartal 2023.  

 → Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv: 
Mandatsak ble vedtatt 4. juni 2020. Endelig 
vedtak er planlagt i juni 2021. 
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Temaplan for arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt av 
kommunestyret 8. september 2020 (sak 57/20). 
Temaplanen synliggjør forventninger, innsatsområder 
og konkrete mål for utviklingen og ivaretakelsen av 
rollen som medarbeider og leder. 

Hovedmålet for arbeidsgiverpolitikken følger av 
kommuneplanens samfunnsdel, der det for satsings-
område Medarbeidere fremgår følgende målsetting: 
«Asker kommune fremmer inkludering, full syssel-
setting og et anstendig arbeidsliv for alle». 

Temaplanen er inndelt i sju innsatsområder, og angir 
retning, føringer og strategier som skal iverksettes for 
å nå delmålene i kommuneplanen. 

Koronapandemien har i 2020 påvirket gjennomføring 
av tiltak og implementering av arbeidsgiverpolitikken i 
hele organisasjonen.

Viktige innsatser i 2020

Innsatsområde 1 – Medarbeiderskap og lederskap
 → Organisasjons- og lederutviklingsprogrammet 

ble videreført fra 2019, men satt på vent våren 
2020 grunnet koronapandemien. Høsten 2020 
ble det gjennomført en ståstedsundersøkelse 
blant kommunens ansatte og ledere for å 
undersøke etterlevelse av lederprinsippene, 
ledelse, organisasjonsklima, motivasjon og 
medarbeiderskap. 

Innsatsområde 2 – Etikk og samfunnsansvar
 → Det ble startet opp et arbeid for å utarbeide nye 

etiske retningslinjer for Asker kommune. 

Innsatsområde 3 – Innovasjon og digitalisering
 → Det ble tatt i bruk nye digitale plattformer for 

samhandling og kommunikasjon internt og 
eksternt, samt for opplæring, kurs og webinarer. 
I tillegg ble nye digitale verktøy som blant annet 
«Tore på kontoret» utviklet og tatt i bruk. 

Innsatsområde 4 – Å rekruttere og  
beholde arbeidskraft

 → Prosjekt heltidskultur ble etablert våren 2020. 
Prosjektets mandat er å utarbeide en handlings-
plan for heltidskultur, samt forslag til implemen-
tering og retningslinjer for heltid. Høsten 2020 
ble det gjennomført en nullpunktsanalyse og en 
spørreundersøkelse som grunnlag for prosjek-
tets videre arbeid.

Innsatsområde 5 – Kompetanseutvikling
 → De ulike lærlingeordningene i de tre gamle 

kommunene er samordnet. 

 → Det ble gjennomført opplæring innenfor flere 
av temaplanens innsatsområder, blant annet 
rekruttering, rekrutteringssystemet (Webcruiter) 
og arbeidstid. I tillegg ble det gitt grunnopplæring 
i HMS-arbeid og smitteverntiltak i forbindelse 
med koronapandemien.  

 → Det er utarbeidet introduksjonskurs for  
nyansatte.

Innsatsområde 6 – Arbeidsmiljø og nærværsarbeid
 → Det er tilrettelagt for gjennomføring av et 

systematisk HMS-arbeid med bred medvirkning 
på alle nivåer i organisasjonen. Ny vernetjeneste 
med til sammen 210 verneombud ble etablert.  

 → Det er gjennomført grunnleggende felles 
HMS-opplæring av ledere og verneombud, og 
rutiner og prosesser er harmonisert og revidert.  
 

 → Det er inngått ny avtale med bedriftshelsetje-
nesten og IA-samarbeidsavtale med NAV, og 
avtalene følges aktivt opp. 

Innsatsområde 7 – Mangfold og inkludering
 → Asker kommune la til rette for språkpraksis og 

praksisplasser i samarbeid med blant annet 
NAV. Kommunens omstillingsarbeid ga ansatte 
mulighet for arbeidstrening og arbeidsutprøving.  
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HR-NØKKELTALL  ASKER 2020

Årsverk pr. tjenesteområde

Administrasjon og ledelse 231

Oppvekst 2 566

Velferd 1 827

Samfunnsutvikling 114

Samfunnstjenester 427

Medborgerskap 231

Årsverk totalt 5 397

Ansatte totalt 6 527

Sykefravær

Sykefraværsprosent 7,65 %

Kompetanse – prosentvis fordeling årsverk

Grunnskole 7 %

Videregående skole 12 %

Fagbrev eller tilvarende fagbrev 19 %

Mastergrad 12 %

Bachelor/spesialistutdanning 48 %

Div. deleksamener universitet/høgskole 1 %

Lærlinger - antall

Antall lærlinger 83

Aldersfordeling - antall ansatte

Under 20 år 12

20 - 29 år 647

30 - 39 år 1 364

40 - 49 år 1 755

50 - 59 år 1 789

60 - 69 år 949

70 + 11

Deltid - andel ansatte

Asker kommune 37,50 %

Nøkkeltall

Kilde: HRM
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Resultater

Sykefraværet i Asker kommune var i 2020 på 7,65 
prosent. Det er høyest sykefravær innenfor tjeneste-
områdene Velferd og Oppvekst, mens det laveste 
sykefraværet er i tjenesteområdene Administrasjon 
og ledelse, Samfunnsutvikling og Samfunnstjenester. 
Dette er i tråd med sykefraværet i øvrige kommuner.  
 
Fremtidens arbeidskraftsbehov må både dekkes 
av at flere står lengre i jobb, og ved at flere jobber i 
større stillinger. Kommunen skal være en attraktiv ar-
beidsgiver som leverer gode tjenester av riktig kvali-
tet. Store stillinger har betydning for medarbeidernes 
faglige utvikling, arbeidsmiljø, hensynet til brukerne, 
tjenesteproduksjonen og tjenesteutviklingen. Prosjekt 
heltidskultur gjennomførte en nullpunktsanalyse i 
november 2020 som viste at andelen heltidsansatte i 
kommunen er på 62,5 prosent. Den gjennomsnittlige 
stillingsprosenten var på 83,7 prosent, mens den for 
øvrige kommuner var på ca. 79 prosent. Prosjektet 
skal legge frem en handlingsplan for heltidskultur i 
løpet av 2021.
 
Det er et mål at medarbeiderne står lengre i arbeid 
for å dekke kommunens arbeidskraftbehov. Ved ut-
gangen av 2020 var det 6,7 prosent av aktive ansatte 
i de tre pensjonsordningene som tok ut uførepensjon 
helt eller delvis, og 2,7 prosent på AFP 62-66 år. 
 
Riktig kompetanse er vesentlig for å utføre vårt 
samfunnsoppdrag. Virksomhetenes arbeid med 
strategiske kompetanseplaner gir medarbeiderne 
muligheter for nødvendig fagutvikling. Kompetan-
seutvikling er et helt sentralt tiltak for å tiltrekke 
og beholde medarbeidere. Asker kommunes 
lærlingeordning jobber for å øke antallet lærlinger. I 
dag har kommunen 83 lærlinger innenfor helsefag, 
barne- og ungdomsarbeiderfag og IKT-/servicefag. 
Det arbeides med å nå målet om én lærling per 1000 
innbyggere.

Omkring 81 prosent av kommunens ansatte har 
fagbrev eller høyere utdanning. Dette viser at Asker 
kommune har medarbeidere med et høyt formelt ut-
danningsnivå, og at andelen ufaglærte er relativt lav. 
Asker kommune jobber systematisk med fagutvikling 
i tråd med fremtidens kompetansebehov, som stiller 
krav til fagbrev og høyere fagutdanning

Dette jobber vi videre med

 → Det skal utarbeides en livsfasepolitikk, en lønn-
spolitikk og en overordnet rekrutteringsstrategi 
for Asker kommune.  

 → Det skal etableres et pre- og onboardingprogram 
for nye medarbeidere, slik at disse kommer 
raskere inn i jobb med bedre kvalitet i arbeidsut-
førelsen, noe som igjen kan øke jobbtilfredsheten 
og bidra til lavere turnover.  

 → Det skal gjennomføres opplæring i partssamar-
beid og medbestemmelse.  

 → Det systematiske HMS arbeidet skal videreføres, 
og det skal arbeides videre med å utarbeide 
indikatorer for sykefravær.  

 → Det skal legges frem en handlingsplan for heltid, 
samt forslag til implementering og retningslinjer 
for heltid.  

 → Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor skal 
gjennomføres. 

 → Rutinene for varsling skal revideres. 

 → Det skal legges frem sak for å vurdere mål og 
strategier for lærlingeordningen.
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Formannskapet vedtok i oktober 2020 (sak 195/20) 
å etablere program Bærekraftige Asker for å sikre en 
felles tverrsektoriell oppfølging og implementering av 
FNs bærekraftsmål lokalt i Asker. Programstyring en 
av flere styringsformer som benyttes i kommunen, og 
hensikten er å levere strukturert endringsledelse og 
legge til rette for gevinstrealisering. 

Program Bærekraftige Asker skal bidra til samordnet 
gjennomføring og implementering av sektorovergri-
pende prosjekter og tiltak. Programmet gir innspill til 
planprosesser, og skal styrke en kunnskapsbasert 
tilnærming, bruke anerkjent metodikk og gi støtte til 
linjeorganisasjonens arbeid med å operasjonalisere 
og gjennomføre nødvendige endringer for å nå 
målene. Programmet er også en pådriver og fasilitator 
for etablering av partnerskap og samarbeid med 
øvrige samfunnsaktører. 

Basert på en evaluering FN gjennomførte av Asker 
kommune våren 2020 (KPI-undersøkelse utarbeidet 
av FNs byutviklingsprogram for smarte og bærekraf-
tige byer), er det identifisert følgende fire endrings-
områder som programmet skal ha særlig fokus på 
den første perioden:   

 → Sosial ulikhet  

 → Transport og mobilitet  

 → Forbruk og ressursforvaltning  

 → Digital infrastruktur og smart teknologi i  
samfunnsutvikling

Bærekraftsmålene utløser nye behov for innovasjon 
og omstilling i kommunen og i samfunnet. Samarbeid 
på tvers av tjenesteområder, samfunnssektorer 
og forvaltningsnivåer er avgjørende for å oppnå 
en bærekraftig utvikling. Det må etableres arenaer 
og metodikk for samarbeid og samskaping som 
fremmer en kunnskapsbasert og praktisk tilnærming 
til bærekraftig utvikling lokalt, basert på forståelsen 
av hva som styrker bærekraft i et globalt perspektiv. 

Programmet skal bidra til samarbeid lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt knyttet til kunnskapsmil-
jøer og prosjekter.

Programmet arbeider i henhold til et internasjonalt 
anerkjent rammeverk for samfunnsomstilling. Det 
nasjonale bærekraftsnettverket arbeider etter samme 
rammeverk. Rammeverket utgjør en helhetlig tilnær-
ming til smart og bærekraftig samfunnsomstilling, og 
beskriver sentrale aktiviteter og prosesser som bør 
gjennomføres. Rammeverket gir dermed kommunen 
et nyttig verktøy for å vurdere hvilke aktiviteter som 
bør gjennomføres, samt hvordan de ulike aktivitetene 
må sees i sammenheng med og har avhengigheter til 
andre aktiviteter og aktører. 

Asker kommune har i 2020 gjennomført aktiviteter 
innenfor alle deler av rammeverket for samfunns-
omstilling, med fokus på å forberede en systematisk 
tilnærming til arbeidet med endringsområdene. 
Kommunen vil i årene fremover arbeide videre med 
å oppnå større modenhet i omstillingsarbeidet i 
organisasjonen og i samarbeid med andre aktører. 
Kommunen mottok i 2020 midler fra både statsfor-
valteren og fylkeskommunen til arbeidet med imple-
mentering av bærekraftsmålene. Arbeidet i 2020 har 
i stor grad handlet om å etablere programmet, samt 
å legge til rette for en helhetlig tilnærming i det videre 
arbeidet i tråd med styringsdokumentet.  

Viktige resultater og  
aktiviteter i 2020 

Måling og evaluering:
 → Gjennomført U4SSC KPI-undersøkelse. 

 → Levert data til UNECE City profile. 

 → Kartlagt pågående aktiviteter og prosjekter i 
tjenesteområdene.

Politikkutforming og planlegging:
 → Bidratt til å innarbeide bærekraftsmålene i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 → Bidratt med ressurser og kompetanse i alle 
temaplanprosesser, da alle temaplaner skal ha 
bærekraft som et tverrgående tema.  

 → Deltatt i Forskningsrådets/KS’ mentorordning  
for EU-midler.

Vedlegg
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Etablere innovasjonssamarbeid:
 → Startet opp FOU-prosjekt med digital tvilling i 

samarbeid med Augment City. 

 → Vært med på å etablere Nasjonalt Bærekrafts-
nettverk gjennom deltakelse i styringsgruppen 
sammen med Trondheim kommune, Bærum 
kommune, Ålesund kommune, Møre og Romsdal 
fylkeskommune, KS og U4SSC. 

 → Presentert hovedfunn fra KPI-undersøkelsen på 
ulike arrangementer for lokale gründere og næ-
ringsaktører, og drøftet muligheter for samarbeid 
om hovedutfordringer i Askersamfunnet. 

Organisering: 
 → Startet arbeidet med Kraftpakken – en samling 

med ressurser, kunnskap og verktøy for kommu-
nen og Askersamfunnet. 

 → Startet arbeidet med en modul for ledelsesut-
vikling for bærekraftig omstilling sammen med 
Bærekraftsnettverket og NTNU. 

 → Deltatt på World Urban Forum etter invitasjon 
fra KMD og UD for å dele erfaringer fra Asker 
kommunes arbeid med implementering av 
bærekraftsmålene i kommunens plansystem, og 
ungdomsmedvirkning. 

 → Delt og spredd kunnskap og erfaringer fra 
Asker på nasjonale og internasjonale arenaer 
og konferanser, og for andre kommuner og 
samfunnsaktører. 

 → Dialog med Asker Næringsforening om samar-
beid knyttet til kompetanseprogram for nærings-
aktører og potensielle samarbeid fremover.

Involvere innbyggerne:
 → Startet arbeidet med å utvikle pilotprosjekter 

sammen med tjenesteområde Medborgerskap.

Skape prosjekter: 
 → Tildelt midler fra Miljødirektoratet til et forpro-

sjekt om kompetanseprogram for omstilling 
til lavutslippssamfunnet sammen med USN, 
CICERO, KS og INSAM.

Dette jobber vi videre med

 → Legge til rette for enkel og god kommunikasjon 
med ansatte, innbyggere og partnere om hva det 
er behov for å oppnå, hvordan det jobbes med 
endring og hva det er behov for å samarbeide 
om. Videre vil programmet utvikle konsepter og 
ressurser som gjør det enkelt å delta i endrings-
arbeid og samarbeid om å oppnå resultater. 

 → Koordinere den tverrsektorielle oppfølgingen av 
målene i kommuneplanens samfunnsdel som 
berører de definerte endringsområdene. 

 → Legge til rette for at de enkelte temaplanene 
belyser hvordan de påvirker bærekraft generelt 
og endringsområdene spesielt. 

 → Bistå ledere og virksomheter med kunnskap og 
kompetanseutvikling om bærekraftig utvikling 
og sirkulære modeller, samt metodikk og verktøy 
for at de kan gjennomføre tiltak i den enkelte 
virksomhet. 

 → Mobilisere til samarbeid og inngå partnerskap 
med relevante samarbeidsaktører. 

 → Identifisere og adressere barrierer for en positiv 
utvikling innen sosial ulikhet, transport, mobilitet, 
forbruk og ressursforvaltning. 

 → Være pådriver for digitalisering og smart bruk av 
teknologi som støtter en bærekraftig utvikling.
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Besøksadresse
Knud Askers vei 24
1384 Asker

Asker kommune
Postboks 353
1372 Asker
Telefon: +47 66 90 90 90
E-post: postmottak@asker.kommune.no
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