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Asker - en raus, nær, modig og skapende kommune 

 

Asker kommune har en ambisjon om å være en effektiv, innovativ og dynamisk kommune. Askers visjon er 

Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og 

nysgjerrighet.  

  

Asker er fra 2020 Norges 8. største kommune. Kommunen ligger sentralt på Østlandet, midt mellom Oslo 

og Drammen, og er en del av hovedstadsregionen. Med en attraktiv og sentral beliggenhet, et 

brukertilpasset tjenestetilbud og en samordnet areal- og transportplanlegging vil den nye kommunen ha en 

betydelig påvirkningskraft og være en sentral aktør i samfunnsutviklingen i regionen. 

 

FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for styringen av kommunen. For første gang er det utarbeidet et 

felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunns- utviklingen på kommunenivå i Norge. Gjennom 

politiske prosesser har kommunestyret i Asker løftet fram seks prioriterte bærekraftsmål for 

videreutviklingen av Askersamfunnet. De prioriterte bærekraftmålene har dannet grunnlag for åtte 

satsingsområder:  

• samarbeid for å nå målene 

• bærekraftige byer og samfunn 

• handling mot klimaendringene 

• god helse 

• god utdanning  

• innovasjon, digitalisering og næringsutvikling 

• medarbeidere  

• økonomi  

 

Dette er den første planstrategien for Asker som en ny kommune. Formålet med kommunal planstrategi er 

å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for den 

ønskete utviklingen i Asker. Planstrategien skal vedtas innen et år etter konstituering av nytt 

kommunestyre. 
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Hva er kommunal planstrategi? 

 

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen skal starte opp eller 

videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.  

 

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen 

ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.1 Planstrategien bør, ifølge loven, 

omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden. 

 

Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Dette er også nedfelt i 

plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. 

 

Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena for å vedta 

mål og strategier. Strategien skal drøfte utviklingstrekk i kommunen som grunnlag for å vurdere 

planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og 

har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot 

kommunal planstrategi. 

 

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke 

planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig mål med 

planstrategien er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres.  

 

Vanligvis vurderes nødvendigheten av rullering av kommuneplanen i planstrategien. I og med at Asker er 

en ny kommune er det helt nødvendig med rullering av kommuneplanen vil derfor ikke vurderes i denne 

planstrategien. Kommuneplanens samfunnsdel for Asker vedtas sommeren 2020 og kommuneplanens 

arealdel vedtas sommeren 2021.  

                                                        

1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
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Hvordan medvirke til planstrategien?  

FNs bærekraftsmål tydeliggjør viktigheten av samarbeid på tvers av sektorer og befolkningsgrupper. I 

tillegg er det lovmessige krav til medvirkning i planarbeidet.2  

  

Arbeidet med planstrategien har pågått siden januar 2020. Det er viktig at den er godt politisk forankret og 

at det er en god og inkluderende medvirkningsprosess. Formannskapet skal juni 2020 ha planstrategien 

oppe til informasjon og drøfting.  

 

Samarbeid på tvers av kommuner og regioner er viktig da mange planspørsmål berører forhold ut over den 

enkelte kommune. Tidlig høst 2020 skal strategien derfor drøftes med fylkeskommunen og nabokommuner 

og på den måten bidra til en samordnet planlegging. 

 

For å sikre muligheten til å komme med innspill må planstrategien ligge ute til offentlig ettersyn minst en 

måned før endelig vedtak. Den politiske saken skal behandles i formannskapet og kommunestyret i 

oktober 2020.  

 

 

 

                                                        

2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Medvirkning-i-planlegging/id764244/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Medvirkning-i-planlegging/id764244/
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Plan- og styringssystemet i Asker kommune 

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Asker kommune skal ivareta sin 

rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. God virksomhetsstyring skal ivareta både 

de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektørens ansvar for å iverksette 

politiske vedtak. Asker kommune har valgt å ha en bred og helhetlig tilnærming til virksomhetsstyring.3 

 

Plansystemet i Asker 

Figuren under viser plansystemet i Asker kommune. Alle planer vedtas politisk, med unntak av 

virksomhetsplaner. 

 

 

                                                        

3 https://www.asker.kommune.no/globalassets/om-asker-kommune/styring-og-verdier/virksomhetsstyring-i-asker-
kommune.pdf 
 

https://www.asker.kommune.no/globalassets/om-asker-kommune/styring-og-verdier/virksomhetsstyring-i-asker-kommune.pdf
https://www.asker.kommune.no/globalassets/om-asker-kommune/styring-og-verdier/virksomhetsstyring-i-asker-kommune.pdf
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Kommuneplanen  

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og 

retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen er forankret i plan og bygningsloven og utarbeides 

for en periode på 12 år og rulleres normalt hvert fjerde år.  

 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver langsiktige 

utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.4 

Arealdelen er juridisk bindende og fastsetter hovedtrekkene i arealdisponeringen. Arealdelen definerer 

rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes.  

 

Temaplaner  

En temaplan er en strategisk plan som omhandler et spesifikt tema eller fagområde. Temaplaner har, i all 

hovedsak, et tilsvarende tidsperspektiv som kommuneplanen (minst 12 år). Revidering av den enkelte 

temaplan vurderes i forbindelse med planstrategien hvert fjerde år. Noen temaplaner vil være 

sektorovergripende og gi føringer for hele organisasjonen, slik som for eksempel kommunens 

arbeidsgiverpolitikk. Andre temaplaner gjelder for et avgrenset tjenesteområde som temaplan for vann og 

vannmiljø eller fagområde som temaplan for biologisk mangfold.  

 

For å sikre god styring og en enhetlig tilnærming til planarbeidet i den nye kommunen, er arbeidet fra 

kommunedirektørens side organisert gjennom en rekke flerfaglige og tverrsektorielle team.  

 

Ved oppstart av en temaplan vedtas en mandatsak i det utvalget temaet hovedsakelig sorterer under.5 

Dette sikrer politisk eierskap til utredningsarbeidet. Vedlagt mandatsaken følger også en mal for 

utarbeidelse av temaplan. Malen definerer rammer for arbeidet, formål, medvirkning og iverksetting.  Den 

inneholder også oppsett for innsatsområder, strategier og indikatorer. Dette for å sikre en enhetlig profil 

og en lik tilnærming til alle temaplaner. Asker kommune ønsker at planene skal oppfattes som lesbare, 

tilgjengelige og relevante for beslutningstakere, innbyggere, fagmiljøer og andre interessenter. Noen 

                                                        

4 Kommuneplanens samfunnsdel vedtas i kommunestyret i Asker juni 2020. Se lenke for endelig kommuneplan og hovedpunkter 
fra planen https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-
verdier/kommuneplan/kommuneplanenssamfunnsdel/#2-gangs-behandling-og-vedtak. 
5 Se lenke for eksempler på mandatsaker knyttet til oppstart av temaplanarbeid. 
https://innsyn3.asker.kommune.no/motekalender/motedag/200200591 

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/kommuneplanenssamfunnsdel/#2-gangs-behandling-og-vedtak
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/kommuneplanenssamfunnsdel/#2-gangs-behandling-og-vedtak
https://innsyn3.asker.kommune.no/motekalender/motedag/200200591
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eksempler på temaplaner som er startet opp i forkant av vedtatt planstrategi er temaplan for næring og 

temaplan for arbeidsgiverpolitikk. 

 

Noen tema er tverrsektorielle og er et felles ansvar for alle tjenester. Folkehelse, innovasjon og bærekraft 

er eksempler på tverrsektorielle temaer av stor viktighet. Tidlig i arbeidet med alle temaplaner vurderes 

hvilke tverrsektorielle temaer som er relevante for den enkelte temaplan, og som bør inngå/omtales i 

planen. Hensikten med å innarbeide tverrsektorielle temaer i temaplanene, er å sørge for at viktige temaer 

for flere tjenesteområder ivaretas i alle relevante temaplaner. Hvordan tverrsektorielle tema er tenkt 

behandlet kommer fram i sak om mandat for den enkelte temaplanen. For de fleste av disse 

tverrsektorielle temaene utarbeides det ikke egne temaplaner, men de er vesentlige for å vise Asker 

kommunes fokus, prioriteringer og mål.  

 

Nedenfor følger en oversikt over tverrsektorielle temaer som innarbeides i den enkelte temaplan dersom 

det er relevant. Oversikten er ikke uttømmende.  

 

Tverrsektorielt tema 

Innovasjon og digitalisering 

Bærekraftmålene og implementering av bærekraftdimensjonene i 

tjenesteproduksjonen  

Folkehelse og helsefremmende arbeid  

Inkludering og mangfold 

Kriminalitetsforebygging 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Fattigdomsbekjempelse 

Vold i nære relasjoner 

Aldersvennlig samfunn 

Universell utforming 

Medborgerskap og frivillighet 

Klima og miljø 
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Arealplaner  

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen fastsetter 

rammer for det fysiske miljø, sikrer kvalitet og muligheter for utvikling og vern ut fra egenart og lokale 

forutsetninger. 

 

En effektiv planlegging forutsetter en tidlig kontakt og et godt samspill fra kommunens side både med 

private lokale interesser, frivilligheten og med statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen 

av planer. Det er spesielt viktig å stimulere til medvirkning fra berørte og til offentlig debatt om planene før 

de endelig vedtas. 

 

Asker kommune skal i perioden gjennomføre flere større planprosesser. Oversikt over disse planene finner 

du på side 18. 

 

Handlingsprogram og virksomhetsplaner 

Alle norske kommuner er pålagt å utarbeide en økonomiplan og handlingsprogram som revideres årlig og 

omfatter minst de fire neste budsjettårene. I Asker kommune innarbeides økonomiplanen sammen med 

årsbudsjettet i handlingsprogrammet.  

 

Alle kommunens virksomheter skal hvert år utarbeide en virksomhetsplan for sin virksomhet, og denne 

skal oppdateres løpende. Mål, strategier og oppdrag fra kommuneplanen, temaplaner og 

handlingsprogrammet følges opp og implementeres i virksomhetene gjennom virksomhetsplanene. 
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Overordnede og eksterne føringer 

Lover, forskrifter, politiske vedtak og overordnede styringssignaler fra stat, fylke og kommune samt 

kommunens økonomi legger rammene for kommunens politikkutforming. 

 

Regjeringen utarbeider hvert fjerde år nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Disse 

skal legges til grunn for kommunenes planarbeid, og skal bidra til å fremme en bærekraftig og samordnet 

utvikling. Kommunene må også forholde seg til regionale planer og forventninger. 

 

Gjennom «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019- 20236» gir regjeringen 

tydelige føringer for at kommunene skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 

arealplanleggingen.  

 

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• Å skape et trygt samfunn for alle» 
 

Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 er oversendt 

kommunene november 2019.7 Hensikten med brevet er å: 

 

• klargjøre og videreformidle prioriterte nasjonale føringer for arealutviklingen 

• presisere kommunens ansvar som planmyndighet 

• tydeliggjøre Fylkesmannens rolle i planprosessene 

• presentere en oversikt over dokumenter med føringer og veiledning innenfor Fylkesmannens 

fagområder 

 

                                                        

6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-
20192023/id2645090/ 
7 https://www.fylkesmannen.no/nn/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.fylkesmannen.no/nn/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
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Viken fylkeskommune utarbeider ny planstrategi. Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune 

gjelder de planene som er vedtatt i tidligere fylke.8 

 

I tillegg ligger flere føringer for politikkutforming i vedtatt kommuneplan for Asker og vedtatt 

handlingsprogram for Asker. 9 

 

  

                                                        

8 https://viken.no/tjenester/planlegging/regionale-planer/ 
9 https://pub.framsikt.net/2020/nyeasker/bm-2020-handlingsprogram_2020-2023/#/ 

https://viken.no/tjenester/planlegging/regionale-planer/
https://pub.framsikt.net/2020/nyeasker/bm-2020-handlingsprogram_2020-2023/#/


 

Side 12 av 19 

 

 

Utviklingstrekk og utfordringer 

Klimaendringer, globalisering, urbanisering, 

teknologisk utvikling, og polarisering av samfunnet 

er utviklingstrekk som også påvirker Asker. I 

regjeringens perspektivmelding blir fremtidens 

utfordringer for landet og hvordan disse skal møtes 

presentert. Meldingen peker på viktige faktorer 

som også Asker må ta hensyn til i sine veivalg i 

fremtiden, som tydeligere prioritering av mål og en 

aktiv, systematisk og kontinuerlig innsats for å øke 

effektiviteten.10  

 

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold 

Global oppvarming og tap av biologisk mangfold er 

blant de største miljøutfordringene som samfunnet 

står overfor i dag. Konsekvensene av 

klimaendringene merkes allerede med mer 

ekstremvær, flom og tørke som samfunnet må 

være forberedt på.  En rekke arter og naturtyper er truet av utrydning, delvis som følge av 

klimaendringene, men også som følge av nedbygging av arealer med viktig natur. 

 

Vår del av verden bidrar til utslipp, blant annet gjennom transport og høyt forbruk. For å redusere 

klimagassutslippene er det behov for offensiv handling. Innovasjon og omstilling til et mer bærekraftig 

samfunn gir også muligheter for økt verdiskapning og nye arbeidsplasser. Med mange innbyggere som 

daglig reiser til skole, jobb og andre gjøremål, er det et betydelig transportbehov som primært løses med 

bil. Dette utfordrer en allerede presset framkommelighet og medfører klimagassutslipp, støy og lokal 

forurensning som kan redusere livskvaliteten for mange. 

                                                        

10 https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen-2017/id2484715/ 
 

 

KPI-undersøkelsen som er utarbeidet av FN-

organet U4SSC er en av mange undersøkelser 

kommunen bruker for å kartlegge status og 

utfordringer.  

Figur 1 KPI-undersøkelsen 

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen-2017/id2484715/
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Økonomi 

Verdensøkonomien er i endring, noe som kan påvirke de økonomiske rammene for Norge og lokalt i Asker. 

Selv om norsk økonomi har et godt utgangspunkt, står landet overfor betydelige utfordringer. 

Coronapandemien har ført til betydelige økonomiske konsekvenser for Norge og Asker, blant annet knyttet 

til tjenesteutvikling og for næringslivet i kommunen.  

 

Videre gjør omstillingen fra olje og gass til mer miljøvennlige energiformer at Norge ikke i like stor grad kan 

lene seg på inntektene fra oljenæringen i framtiden. En robust og langsiktig kommuneøkonomi er derfor 

nødvendig.  

 

Asker har i dag en høy gjeldsgrad og rentenivået påvirker det økonomiske handlingsrommet som er 

avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. For å 

møte behovene til en sammensatt befolkning forutsettes derfor effektiv og smart bruk av samfunnets 

ressurser. 

 

Demografiske endringer 

Asker har hatt en kraftig befolkningsvekst de siste 10-15 årene. Befolkningsframskrivinger viser at Asker 

fortsatt vil ha noe vekst, spesielt en økende andel eldre, mens antall barn i skolealder vil være konstant og 

veksten avtar slik at andel barn reduseres i Asker. 

 

Figur 2 Folkemengde i Asker (statistikk og framskriving) (Kilde: SSB/Kompass) 
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Aldersgruppe 2010 2020 2040 

0-17 år 25,4 % 23,1 % 20,5 % 

18-29 år 12,5 % 12,7 % 12,1 % 

30-49 år 29,5 % 27,1 % 25,6 % 

50-66 år 20,9 % 22,3 % 21,3 % 

67-79 år 8,1 % 10,7 % 12,8 % 

80 år + 3,6 % 4,1 % 7,7 % 

Figur 3 Historisk og framskrevet befolkningsutvikling (Kilde SSB/Kompass) 

 

Asker ligger i et tett befolket område i norsk målestokk og det bygges mye i kommunen.  

 

 

Figur 4 Nye boliger per år i Asker (kilde SSB) 

 

Befolkningens sammensetning får konsekvenser for kommunens planlegging og disponering av ressursene. 

Den nye kommunen har en sammensatt befolkning og det er ulikheter mellom befolkningsgrupper, blant 

annet når det gjelder inntekt, og de ulike delene av kommunen.  

 

Lavere tillitt utfordrer demokratiet 

Demokratiet har lavere oppslutning enn tidligere. Polarisering og følelse av utenforskap kan være en 

trussel mot fellesskap og samhold, og kan bidra til å bygge ned tillitten til demokratiet. I Norge er tillitten til 

politiske institusjoner høy sammenlignet med andre land, men også her er tillitten synkende. Samtidig er 
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omfanget av aktivisme og engasjement økende. Innbyggerne ønsker ikke bare å stemme ved valg, men 

engasjerer seg ofte i enkeltsaker lokalt. 

 

Uforutsette hendelser 

Det er alltid en risiko for at det kan skje uforutsette kriser lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, eksempelvis 

naturkatastrofer, krig, økonomisk uro eller pandemier. Dette påvirker kommunens innbyggere, næringsliv, 

økonomi og tjenesteyting. Coronapandemien har preget Asker på alle disse områdene. Kommunen må 

sikre en beredskap og økonomisk bærekraft som på best mulig måte kan håndtere raske og nødvendige 

omstillinger for å møte konsekvensene av uforutsette kriser.  

 

  



 

Side 16 av 19 

 

 

Vurdering av planbehovet 

Planbehovet til kommunen vurderes ut fra de mål kommunen har satt seg.  

 

Med bakgrunn i de utfordringer kommunen står overfor når det gjelder klima, økonomi, demografi, tillit i 

befolkningen og uforutsette hendelser er FNs 17 bærekraftsmål lagt til grunn for styringen av kommunen. 

Asker har løftet fram seks bærekraftsmål som særlig viktige for videreutviklingen av Askersamfunnet. De 

prioriterte bærekraftmålene har dannet grunnlag for åtte satsingsområder. For hvert satsingsområde er 

det definert hovedmål, delmål og strategier som alle er lagt inn kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Hovedmålene for hvert satsingsområde er: 

 

• Askersamfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid på tvers som sikrer en bærekraftig 

utvikling.  

• Askersamfunnet har tettsteder og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 

bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom vekst og vern. 

• Askersamfunnet handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.  

• Askersamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle, uansett alder.  

• Askersamfunnet sikrer inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremmer mulighet for livslang 

læring for alle.  

• Askersamfunnet har en levende innovasjonskultur, en sikker digital infrastruktur av høy kvalitet og 

et attraktivt, inkluderende og bærekraftig næringsliv.  

• innovasjon, digitalisering og næringsutvikling 

• Asker kommune fremmer inkludering, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

• Asker er en økonomisk robust og bærekraftig kommune 

 

De planene som ligger i planstrategien skal ta opp i seg de relevante bærekraftmålene så det sikres en 

gjennomgående målstruktur i kommunen. 

 

Asker kommune er en ny kommune. Det foreligger derfor få strategiske planer som danner grunnlag for ny 

politikk og gir føringer for styringen av kommunen. Det er av kapasitetshensyn derfor nødvendig å gjøre et 
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utvalg av planer som skal utarbeides i denne perioden. Under følger en oversikt over de temaplaner som 

skal utarbeides i kommunestyreperioden. 
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Oversikt over temaplaner i perioden 

Temaplan Ansvarlig 
hovedutvalg 

Ansvarlig direktør Mandat 
vedtas 

Vedtak 

Skole- og barnehagekapasitet Oppvekst  Oppvekst 12.02.2020 1.kvartal 2021 

Barnehage Oppvekst  Oppvekst 4.kvartal 2020 4.kvartal 2021 

Skole/opplæring Oppvekst  Oppvekst 4.kvartal 2020 4. kvartal 2021 

Medborgerskap Medborgerskap Medborgerskap 13.02.2020 1. kvartal 2021 

Handling mot klimaendringene Samfunnstjenester Samfunnstjenester 13.02.2020 1. kvartal 2021 

Kommunikasjon Formannskapet Organisasjon høst 2020   

Arbeidsgiverpolitikk Formannskapet Organisasjon Ikke relevant PSU: 17.03.2020 

Næring, inkl. landbruk Formannskapet Samfunnsutvikling  Ikke relevant 3.kvartal 2020 

Fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 

Medborgerskap Medborgerskap 04.06.2020  2. kvartal 2021 

Kultur Medborgerskap Medborgerskap 04.06.2020 2. kvartal 2021 

Leve hele livet - eldre Velferd   Samfunnsutvikling/Velferd 03.06.2020 2./3. kvartal 2021 

Leve hele livet- personer med 
funksjonsnedsettelser 

Velferd Velferd høst 2020 4. kvartal 2021 

Vann og vannmiljø Samfunnstjenester Samfunnstjenester 04.06.2020 4. kvartal 2021 

Digitalisering og smart teknologi Formannskapet Organisasjon 3. kvartal 
2020 

4. kvartal 2021 

Boligpolitikk Formannskapet Samfunnsutvikling Våren 2021 2. kvartal 2022 

Samferdsel og mobilitet Formannskapet Samfunnsutvikling 4.kvartal 2020 4. kvartal 2021 

Kysten, marka og friluftsliv  Samfunnstjenester Samfunnstjenester 4.kvartal 2020 4. kvartal 2021 

Masseforvaltning  Formannskapet Samfunnsutvikling Våren 2022   

Leve hele livet – Personer med 
psykisk helse og rusutfordringer 

Velferd Velferd 1.kvartal 2021 1. kvartal 2022 

Barne- og ungdomstid  Oppvekst Oppvekst 1.kvartal 2021 1. kvartal 2022 

Biologisk mangfold Samfunnstjenester Samfunnstjenester  4.kvartal 
2020 

 4. kvartal 2021 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Formannskapet Samfunnsutvikling 4.kvartal 2020 4. kvartal 2021 

Eiendom  Samfunnstjenester Samfunnstjenester 1. kvartal 
2021 

1. kvartal 2022 

Kulturminner Formannskapet Samfunnsutvikling 1.kvartal 2022 1. kvartal 2023 
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Oversikt over arealplaner i perioden 

Arealplaner i planperioden Ansvarlig 
hovedutvalg 

Ansvarlig direktør Planprogram 
vedtas 

Vedtak 

Kommuneplanens arealdel Formannskapet Samfunnsutvikling 12.05.2020 Sommer 2021 

Kommunedelplan for sentrale 
Asker 

Formannskapet Samfunnsutvikling 21/22 Sommer 2024 

Områderegulering for Sætre 
sentrum 

Formannskapet Samfunnsutvikling Høsten 2020   

Områderegulering for 
Sætre/Engene 

Formannskapet Samfunnsutvikling Høsten 2020   

Områderegulering Tofte Formannskapet Samfunnsutvikling Høsten 2020   

Områderegulering Billingstadsletta 
Sør 

Formannskapet Samfunnsutvikling     

Områderegulering for Røyken Formannskapet Samfunnsutvikling Vedtatt Høst 2020 

Detaljregulering for Dikemark 
sentrum 

Formannskapet Samfunnsutvikling 21/22   

Detaljregulering fabrikktomta 
Slemmestad 

Formannskapet Samfunnsutvikling 2022   

Detaljregulering ny E18/Slependen Formannskapet Samfunnsutvikling     

Kommunedelplan for E134 Formannskapet Samfunnsutvikling jun.20   
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