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Temaplan medborgerskap – mandat og rammer for planprosessen 
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Medborgerskap handler om lysten og muligheten til å ta 
del i og medansvar for fellesskapet.  
 
Temaplan for medborgerskap blir en overordnet strategisk plan 
som gir føringer på arbeidsmetodikk, prinsipper og ivaretakelse 
av viktige tverrsektorielle temaer. Planen vil fungere som et 
strategisk styringsdokument og rammeverk.  

Medborgerskap 
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Hver temaplan skal ta utgangspunkt i delmål fra kommuneplanens samfunnsdel og inneholde oversikt over hvilke mål 
og strategier temaplanen skal bidra til å nå.  

FNs bærekraftsmål nr. 17, samarbeid for å nå målene, er en forutsetning for å nå de andre målene og er særlig 
relevant for temaplan medborgerskap. Delmålene er: 

 

 Askersamfunnet har inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne 
opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale 
og økonomiske forhold.  
Askersamfunnet er et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre 
deltar gjennom inkluderende, medbestemmende og representative 
beslutningsprosesser. 
Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i 
gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling.  



Temaer/problemstillinger som skal utredes  
 
  
For å møte utfordringsbildet vil følgende temaer utredes: 
- Medborgerskap som arbeidsmetodikk 
- Demokratiutvikling og nærdemokratiske ordninger 
- Samskaping  
- Modeller for samstyring 
- Medvirkning  
- Tilrettelegging av dynamiske arenaer 

  
I tillegg er disse tverrsektorielle temaene viktige for planen:  
- Bærekraftig utvikling og samfunnsomstilling 
- Frivillighet 
- Stedsutvikling  
- Inkludering og mangfold 
- Folkehelse 
- Kriminalitetsforebygging 
- Gode oppvekstsvilkår 
- Aldersvennlig samfunn 
- Innovasjon og digitalisering 
- Kommunikasjon og kunnskapsdeling 



Prosess og medvirkning 
 
Kunnskapsgrunnlaget legges frem for hovedutvalg for medborgerskap, andre 
aktuelle hovedutvalg, Råd og lokalsamfunnsutvalgene. Basert på 
kunnskapsgrunnlaget vurderes og defineres innsatsområder og strategier.  
 
Innsatsområder og strategier legges frem for aktuelle utvalg og Råd. Det må 
vurderes hvordan det skal gjennomføres medvirkningsprosesser. 
 
Dialog og samarbeid med Rådene, utvalgene, og arbeidsgrupper vil være viktig. 
Workshops, innbyggerdialog og innbyggerpanel kan bli aktuelt.  
 

 



Dette er en orienteringssak, 
hvor dere har mulighet til å 

komme med innspill til innhold 
og videre prosess med 

temaplanen.  
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