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Hva er det du leser na ? 
Dette notatet foreslår hvordan en ny løsning for nærdemokratimodell i Asker. Utgangspunktet 

er at Asker kommune skal videreføre en form for nærdemokratimodell, etter at kommunen 

har prøvd ut såkalte «lokalsamfunnsutvalg» i Heggedal, Slemmestad og Tofte. Resultatene 

av forsøket er gode. Forslaget handler om å forenkle modellen som ble prøvd ut her, og å 

utvide den nye modellen til hele kommunen. 

Det er mange måter å gjøre dette på, men diskusjonen må begynne et sted. Dette notatet gir 

derfor et utgangspunkt for diskusjon. Hvis du har bedre ideer, så kom med dem! En 

nærdemokratiordning må eies av hele Asker-samfunnet.  

Når du har lest notatet, så kan du sende inn dine kommentarer, spørsmål og forslag via vår 

høringsportal her: https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/saker-pa-horing-og-

kunngjoringer/. Da kommer dine innspill fram til rette folk. Siste frist for å sende inn innspill er 

25. april 2023. Da klarer vi å behandle innspillene ordentlig før endelig vedtak skal gjøres i 

kommunestyret 13. juni 2023.  

For å holde notatet så kort vi kan, så bruker vi ikke mye plass her på hva som har vært før, 

eller på mye drøfting og argumentasjon. Du kan lese et innspillsnotat fra forskerne som fulgte 

med på lokalsamfunnsutvalg på den samme nettsiden. Der finner du også en lenke til en 

presentasjon av hovedtankene som direktør for medborgerskap holdt for formannskapet i 

Asker kommune 28. februar.  

Takk for at du engasjerer deg i nærdemokratiet vårt! 

 

Asker kommune, 15. mars 2023 

  

https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/saker-pa-horing-og-kunngjoringer/
https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/saker-pa-horing-og-kunngjoringer/
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Kortversjon 
Dette notatet er innom mange ulike temaer, og dermed blir det litt langt. Vi har likevel prøvd å 

unngå for mye argumentasjon eller bakgrunn for at det ikke skulle bli enda lengre. Vi har fått 

en del innspill og spørsmål underveis i arbeidet med notatet, og de har vi prøvd å svare ut så 

godt vi klarer. Men for deg som ikke ønsker å lese hele notatet, og som bare vil ha de 

viktigste punktene, har vi en kortversjon her.  

Dette foreslår vi: 

• Asker kommune skal ha 8 nærutvalg, som representerer hvert sitt lokalområde. Til 

sammen skal de dekke hele kommunen.  

• Disse skal være spesielle frivillige organisasjoner, som er «paraplyer» for frivillighet 

og innbyggere i sitt område.  

• Nærutvalgene skal ha egne samarbeidsavtaler med kommunen, som er med på å gi 

dem en spesiell anerkjennelse som noe mer enn «bare» en vanlig forening.  

• Nærutvalgene skal både bidra til et godt lokalsamfunn, binde lokale krefter sammen, 

uttale seg til kommunen og ta initiativer overfor kommunen og forvalte noen penger til 

beste for lokalsamfunnet. 

• Nærutvalgene er en forening og styrer seg selv, men skal ha base på hvert sitt 

innbyggertorg. Innbyggertorget skal ha en kontaktperson som gir dem hjelp og støtte.  

• Nærutvalget skal få 250.000 til beste for lokalsamfunnet hvert år.  

• Nærutvalget skal årlig møte kommunens folkevalgte og kommunedirektørens 

ledergruppe.  

• Kommuneadministrasjonen skal jobbe aktivt for å samarbeide med dem i alle 

relevante saker og tjenesteområder.  

• Det skal også være jevnlige fellessamlinger for nærutvalgene.  

• Nærutvalget skal jobbe for å rekruttere og samarbeide bredt, og skal ha minst én 

ungdomsrepresentant. De må ha årlig årsmøte. Ellers bestemmer de mye selv 

hvordan de skal organisere seg og arbeide.  

• Denne ordningen blir iverksatt gjennom høsten 2023 og 1. kvartal 2024.  

På denne måten tror vi at vi kan få et bedre samarbeid mellom kommune og innbyggere og 

at de vedtakene kommunen fatter blir bedre. Vi tror lokale krefter får den beste blandingen av 

frihet og hjelp, støtte og anerkjennelse fra kommunen – til å skape gode ting.  
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Dette ønsker vi svar pa  
Vi håper du vil fortelle oss om de gode ideene, forslagene, innvendingene og spørsmålene 

du får når du leser dette notatet. Samtidig kan det være greit å ha noen spørsmål å tenke 

over, så her er noen forslag til hva du kan uttale deg om: 

1. Bør vi ha en nærdemokratiordning i Asker? 

2. Hvis vi skal ha en nærdemokratiordning, hvordan bør den være organisert? Slik som 

vi foreslår, eller er andre løsninger bedre? 

3. Er oppdraget og rollen til nærdemokratiordningen klart nok definert? Kom gjerne med 

forslag til forbedringer. 

4. Er kommunens rolle opp mot nærdemokratiordningen tydelig? Kom gjerne med 

forslag til forbedringer.  

5. Hva bør nærdemokratiorganet hete? 

6. Hvordan bør grensene mellom de ulike områdene som skal ha et nærdemokratiorgan 

være? 

7. Hvilke krav bør være felles for alle nærdemokratiorganene – og hva er det greit at er 

ulikt fra sted til sted? 

8. Hvordan bør prosessen fram til etablering av disse organene være? 
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Hva er nærdemokrati? Og hvorfor skal vi ha en modell for det? 
Du lurer kanskje allerede på hva «nærdemokratimodell» egentlig betyr. Vel, en kommune 

som Asker er ganske stor. Det bor nærmere 100 000 mennesker i denne kommunen nå, og 

de bor i mange ulike tettsteder. Det er også ganske langt mellom de ulike delene av 

kommunen.  

En kommune er et lokalsamfunns verktøy for å få til noe i fellesskap, og er styrt av et 

kommunestyre. Dette kommunestyret består i Asker av 55 representanter, som er valgt for 

fire år av gangen i kommunevalget. Alle innbyggere i Asker med stemmerett kan være med å 

velge de som sitter i kommunestyret. Det er flertallet i kommunestyret som avgjør hva Asker 

kommune skal gjøre. 

Kommunestyret bestemmer hva de som jobber i kommunen skal drive med – det vi ofte 

kaller for kommuneadministrasjonen. Kommunestyret bestemmer også en del regler for 

kommunen, som alle må følge. De styrer også mange tjenester: Skoler, barnehager, 

helsestasjoner, kulturtilbud, idrettstilbud, helse- og omsorgstilbud, mye av NAV, brannvesen, 

søppeltømming, vann og avløp, landbrukspolitikk og mye mer.  

De 55 som sitter i kommunestyret er for det meste fritidspolitikere. De gjør dette ved siden av 

andre jobber. De 10 000 som jobber i kommunen som lærere, sykepleiere, 

helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, ingeniører, jurister, assistenter, rørleggere, 

sjåfører, ledere og rådgivere har oppgaver knyttet til sitt fagområde. Da sier det seg selv at 

det kan være vanskelig å få med seg til enhver tid hva som rører seg i et bestemt nabolag, 

både for kommunestyrepolitikere og for de som jobber i kommunen. For politikerne er det 

knapt med tid, og for de som jobber i kommunen kan det være vanskelig å se helhet.  

Det er her nærdemokrati kommer inn! Nærdemokrati betyr at noen mennesker har et spesielt 

ansvar for å følge med på det som skjer rundt seg, i nabolaget og nærmiljøet. Disse folkene 

kan både bidra til å skape gode løsninger på utfordringer de ser, og hjelpe politikere og 

kommuneansatte med å forstå mer av hverdagen i hele kommunen. På den måten tror vi at 

det er lettere å sørge for at det skjer flere gode ting i Asker-samfunnet, og at de løsningene 

kommunen har ansvar for passer bedre til de behovene innbyggerne har.  

En «nærdemokratimodell» er da en måte å organisere dette nærdemokratiet på som er 

gjenkjennelig i hele kommunen, selv om den er tilpasset de lokale behovene.  

Erfaringen med forsøket med lokalsamfunnsutvalg har vist at det er mulig å forløse mye 

engasjement lokalt og få gode innspill til saker under behandling med en etablert 

nærdemokratistruktur. Forsøket har også vist at det er noen utfordringer knyttet til å følge 

kommunelovens regler for utvalg. Dette kommer vi tilbake til etterpå i notatet.  

I dette notatet bruker vi «politikere» i stedet for det mer kommunale begrepet «folkevalgte». 

Men med «politikere» mener vi her de som sitter som folkevalgte i kommunestyre og utvalg.  
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Oppdraget til en nærdemokratiordning 
Det er forsket ganske mye på nærdemokratimodeller rundt omkring i Norge og andre land. 

Noe av det viktigste som skal til for at det skal være meningsfylt å være med på 

nærdemokrati, er at de som skal drive med det vet hva oppgaven går ut på.  

Dette er det vi foreslår som oppdraget til en nærdemokratiordning:  

• Bidra til et godt lokalsamfunn i hele sitt område 

• Hjelpe gode krefter lokalt til å finne sammen for å løse utfordringer – både 

frivillige, kommunale og næringslivet 

• Være et bindeledd mellom det som skjer lokalt og kommunen  

• Ta opp saker med kommunen som interesserer lokalsamfunnet 

• Uttale seg til kommunen på vegne av lokalsamfunnet i saker som gjelder 

lokalsamfunnet 

• Bruke penger som kommunen gir til nærdemokratiordningen – og andre penger 

som samles inn – til det beste for lokalsamfunnet 

Det kan også være aktuelt å delegere myndighet til nærutvalgene til å fatte vedtak i saker 

som ikke har prinsipiell betydning eller der hvor det er anledning til dette etter ulike lover (jf. 

kommunelovens § 5-4). Dette tar vi ikke stilling til her, men kom gjerne med forslag i 

høringen om det er områder hvor dette kan være aktuelt.  

For å hjelpe nærutvalgene til å ha et godt kunnskapsgrunnlag for sitt arbeid, bør kommunen 

sammen med nærutvalgene lage en såkalt lokal samfunnsanalyse hvert fjerde år, som 

utvalget kan benytte i sitt arbeid:  

• Hvert 4. år skal nærutvalg og kommune sammen lage en lokal 

samfunnsanalyse som grunnlag for arbeidet i utvalget 
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Ulike alternative modeller 
Det finnes mange måter å organisere en nærdemokratiordning på. Men de fleste kan 

oppsummeres i tre hovedalternativer. Nedenfor er en tabell med vår vurdering av disse tre 

alternativene.  

 A: Kommunalt utvalg B: Frivillig organisasjon 
med spesiell status 

C: Ingen spesiell ordning 

Beskrivelse Kommunen lager kommunale utvalg 
for hvert område. Utvalget er et 
folkevalgt organ etter 
kommunelovens § 5-7, og må følge 
de reglene som gjelder for slike. 

Kommunen gir en status 
som lokalt talerør m.m. til 
én aktør i hvert område. 
Som regel innenfor rammer 
som kommunen har 
definert. Organet er juridisk 
sett en frivillig 
organisasjon, med eget 
organisasjonsnummer og 
egne vedtekter.  

Kommunen har ikke 
etablert/støttet opp om noe 
eget lokalt organ, men 
baserer seg på 
medvirkning fra 
eksisterende aktører. Det 
kan også være aktuelt at 
kommunen avholder 
folkemøter eller 
organiserer verksteder og 
løse nettverk.  

Kostnader for 
kommunen 

- Godtgjørelser 
- Møtegjennomføring med 

for- og etterarbeid 
- Evt. midler for utdeling 

- Evt. tilskudd til 
organet 

- Tidsbruk på 
støtte, 
tilrettelegging og 
dialog 

- Ingen, bortsett fra 
tidsbruk på å 
komme i kontakt 
med relevante 
lokale aktører ved 
behov 

Fordeler - Klar status som et 
kommunalt organ 

- Avklarte regler 
- Det utvalget gjør må være 

åpent og etterprøvbart 
- Forvaltningslovens regler 

for enkeltvedtak om 
tilskudd gjelder – gir 
rettssikkerhet 

- Omfattende kommunal 
tilrettelegging 

- Formelt system for å få 
saker til behandling 

- Kan få delegert myndighet 

- Stort rom for 
lokale tilpasninger 

- Lokale aktører er 
selv i førersetet 

- Gir rom for 
ildsjeler til å sette 
sitt preg på 
arbeidet 

- Fleksible rammer, 
for eksempel 
gjennom en 
samarbeidsavtale 

- Kan få inn ekstern 
finansiering 

- Helt og fullt 
basert på 
eksisterende 
aktører 

- Frivillige slipper å 
bruke krefter på å 
holde enda en 
organisasjon i 
gang, eller på å 
bemanne 
kommunalt organ 

- Lett å tilpasse til 
saker og behov 
som oppstår 

Ulemper - Vanskeligere å gjøre lokale 
tilpasninger av arbeidsform 

- Svært tidkrevende for- og 
etterarbeid 

- Strenge begrensninger på 
hva det er lov å gjøre 
utenfor møter 

- En arbeidsform med mye 
dokumenter, som mange 
kan oppleve byråkratisk 

- Mer avhengig av 
lokalt 
engasjement 

- Noen 
begrensninger på 
hvilken delegert 
myndighet de kan 
få 

- Kan oppleves 
som 
«kommunalisert 
frivillighet» 

- Avhengig av at 
kommunen gir 
organisasjonen en 
spesiell status 
gjennom avtale og 
konkret 
oppfølging 

- Ingen som har en 
definert inngang 
til å ta opp saker 
med kommunen 
på fellesskapets 
vegne i et 
område 

- Kommunen som i 
stor grad styrer 
hvem som 
kommer til orde, 
og hvilke saker 
det blir bedt om 
innspill til 

- Forutsetter at 
kommunens folk 
har gode nettverk 
lokalt 

I Asker kommune vurderer vi alternativ B, Frivillig organisasjon med spesiell status, som 

mest egnet, fordi dette gir mer lokal frihet til et nærdemokratiorgan og lavere direkte 

kostnader til administrasjon, samtidig som det er mulig å ivareta behov for anerkjennelse og 

involvering. Modell B vil fortsatt kreve mye av administrasjonens tid. Dette vil videreføre det 

gode arbeidet som er gjort i lokalsamfunnsutvalgene, men gi nye muligheter for at det lokale 

engasjementet kan finne sin egen form.  
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Organisasjonsform og navn 
En nærdemokratimodell som er organisert som frivillig organisasjon må være åpen for at alle 

som bor i lokalsamfunnet kan være med. Ingen skal måtte betale kontingent og det må ikke 

være andre krav til stemmerett. Kommunen anerkjenner denne organisasjonen som spesiell, 

med en framhevet status som kommunens lokale hovedsamarbeidspartner. Man kan gjerne 

kalle den en «paraply» for lokalsamfunnet. Den er derfor noe annet enn en velforening, 

frivilligsentral eller et FAU. 

Organisasjonen kan hete mange forskjellige ting. Her er noen eksempler:  

• Nærutvalg 

• Lokalutvalg 

• Lokalsamfunnsutvalg 

• Nærmiljøutvalg 

• Grendeutvalg 

• Lokalforum 

• Nærmiljøforum 

Du kan sikkert komme på flere gode forslag! Vi vil gjerne ha inn gode forslag til navn. I 

mangel av noe bedre, så kaller vi det foreløpig «nærutvalg» i resten av dette dokumentet. 

Men hvem vet – kanskje det blir ditt forslag vi bruker i framtida? 

Dette er det vi foreslår om hvordan nærutvalget skal være organisert:  

• Nærutvalget skal være en frivillig organisasjon for hele sitt lokalområde 

• Nærutvalget skal ha et styre, som er valgt på et årsmøte som er åpent for alle 

som bor i lokalområdet 

• Nærutvalget blir anerkjent som nærutvalg for sitt område og kommunens lokale 

hovedsamarbeidspartner. En samarbeidsavtale med kommunen slår fast denne 

spesielle og viktige statusen  

• Samarbeidsavtalen skal beskrive de felles forventningene mellom kommune og 

nærutvalg. I tillegg til det som skal være felles for alle nærutvalgene, skal 

avtalen ha med det som er nødvendig av lokale tilpasninger  

• Utover dette, skal nærutvalget være uavhengig av kommunen. Kommunen skal 

ikke kunne instruere nærutvalget, og nærutvalget skal heller ikke kunne 

instruere kommunen 
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Kommunens rolle 
I dag har kommunen en omfattende rolle knyttet til lokalsamfunnsutvalgene. Kommunen 

organiserer møter, lager sakslister og sørger for godtgjørelser, mat og møtelokaler. 

Kommunen lager mye sakspapirer til møtene.  

I den nye modellen skal nærutvalgene være uavhengige av kommunen – men kommunen og 

nærutvalgene skal ha et nært partnerskap og samarbeid. For å sikre at dette er lokalt 

utformet, bør det være innbyggertorgene som er kontaktpunktet i kommunen for 

nærutvalgene. Det er de som sitter med lokalkunnskapen. Innbyggertorgene bør være et 

«hjem» for nærutvalgene, hvor de kan få hjelp, støtte og sparring.  

Tett kontakt med politikk og administrasjon er også viktig for at nærutvalg skal kunne gjøre 

jobben sin. Nærutvalgene må oppleve at både politikere og kommunalt ansatte engasjerer 

seg i nærutvalgenes arbeid og etterspør nærutvalgenes syn på saker kommunen jobber 

med. Nærutvalgene må involveres i flere runder av viktige saker. Nærutvalgene må få 

mulighet til både å sette dagsorden, delta i dialog om utfordringer og løsninger og å gi mer 

formelle uttalelser i høringer. Hovedmotivasjonen for å delta i et nærutvalg vil nok være 

muligheten til å bli involvert og oppleve å bli tatt på alvor.  

Vi foreslår at kommunens rolle overfor nærutvalgene skal være følgende:  

• Hele kommunen er sparringspartner og støttespiller for nærutvalgene  

• Hvert nærutvalg skal ha base på et innbyggertorg 

• Innbyggertorget skal ha én navngitt person som er hovedkontaktperson for 

nærutvalget 

• Kontaktpersonen skal sørge for å formidle kontakt og informasjon mellom 

nærutvalget og de ulike tjenestene og menneskene som jobber i kommunen. 

Kontaktpersonen skal delta på møtene til nærutvalget når det er naturlig, og 

skal kunne hjelpe dem å finne fram i kommunen 

• Kommunens øvrige virksomheter og tjenesteområder skal bidra til at 

kontaktpersonen kan gjøre jobben sin godt 

• Nærutvalget kan ikke instruere kontaktpersonen, og kontaktpersonen skal 

respektere nærutvalgets uavhengighet 

• Kommunen skal ikke organisere møtene til nærutvalget, men kan hjelpe dem 

med å finne ut av det praktiske 

• Kommunens ulike tjenester skal sørge for at nærutvalgene er informert og tatt 

med i dialog om saker som angår dem på et så tidlig tidspunkt som praktisk 

mulig. Formen på dette må utvikles over tid 

• Nærutvalgene skal ha minst ett årlig, felles dialogmøte med det hovedutvalget i 

kommunen som har ansvar for dem, gjerne i kombinasjon med dialog med 

kommunedirektørens ledergruppe. Hovedutvalget har ansvar for å følge opp 

nærutvalgene, også gjennom året.  

• Kommunen skal legge til rette for læring og dialog mellom nærutvalgene, og 

skal organisere jevnlige fellestreff mellom nærutvalgene. På disse treffene kan 

kommunen også ta opp fellessaker som gjelder alle nærutvalg  

• Kommunen skal tilby nærutvalgene kompetanseutvikling som er relevant for 

dem 

• Kommunen bør vurdere om nærutvalgene skal få rett til å be om egne møter 

med politisk hovedutvalg om konkrete saker ved behov  
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Lokalomra der 
For å unngå at nærutvalgene går i beina på hverandre, må det være klare grenser for hvert 

nærutvalg. Nærutvalgene bør ha sin base på et innbyggertorg, og det tilsier 8 nærutvalg i 

kommunen. Antallet kan tas opp eller ned, men kommunen må da tilpasse koblingen mellom 

nærutvalg og innbyggertorg til antallet.  

Det er viktig å få innspill på hva som er en klok måte å organisere dette på, og hva de ulike 

områdene bør hete. Her er et forslag ut fra hva vi i kommunen tror er de mest naturlige 

måtene å dele inn kommunen i 8 områder med hvert sitt innbyggertorg på, når områdene 

skal være geografisk sammenhengende:  

• Nesøya – Holmen  

o Plansoner: Nesøya nord, Nesøya sør, Mellom-Nes, Billingstadsletta, 

Billingstad, Hvalstad, Landøya, Holmen, Vakås.  

o Befolkning 2022: 18 833 

• Asker sentrum 

o Plansoner: Høn, Båstad, Sentrum, Bondi, Ånnerud, Semsveien, Gamle 

Drammensvei, Gullhella, Vettre, Bleikeråsen, Blakstad.  

o Befolkning 2022: 24 664 

• Borgen 

o Plansoner: Østre Borgen, Vestre Borgen.  

o Befolkning 2022: 5 589  

• Heggedal-Dikemark 

o Plansoner: Vardåsen, Dikemark, Heggedal vest, Sentrale Heggedal, Gjellum 

o Befolkning 2022: 10 430 

• Slemmestad-Vollen 

o Plansoner: Vollen, Bjerkås, Slemmestad nord, Slemmestad sør, Fossum, 

Bødalen, Nærsnes 

o Befolkning 2022: 12 407 

• Spikkestad-Midtbygda-Hyggen 

o Plansoner: Spikkestad nord, Spikkestad sør, Lahell, Røyken, Midtbygda, 

Hyggen 

o Befolkning 2022: 10 150 

• Sætre-Åros-Klokkarstua 

o Plansoner: Åros, Sætre syd, Sætre nord, Storsand, Klokkarstua 

o Befolkning 2022: 8 721 

• Tofte-Holmsbu-Filtvet 

o Plansoner: Filtvet, Tofte, Holmsbu 

o Befolkning 2022: 4 034 

Se vedlagte kart for grenser. Grenser er omtrentlige – det er grensene mellom plansoner i 

kommuneplanen som er avgjørende.  
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Økonomi 
I dag bruker Asker kommune ca 2 millioner kroner i året på de tre lokalsamfunnsutvalgene, i 

tillegg til arbeidstimene til medarbeidere i kommunen. Dette inkluderer penger utvalgene har 

til å dele ut, samt godtgjørelser (penger) til de som sitter i utvalgene. Kommunen har stram 

økonomi og mange utfordringer som skal løses i årene som kommer. Det er derfor ikke mer 

penger å bruke på en nærdemokratiordning. Sammenlignet med hva andre kommuner 

bruker, vil det likevel være ganske mye å bruke 2 millioner, i tillegg til arbeidstimer.  

Vi foreslår følgende løsning på økonomi:  

• Hvert nærutvalg får 250 000 kroner i årlig tilskudd av kommunen 

• Nærutvalget har i tillegg gratis møtelokaler på innbyggertorgene, og gratis bruk 

av kommunens øvrige lokaler til sine møter og aktiviteter 

• Nærutvalget kan disponere de 250 000 til det nærutvalget mener er best for å 

skape lokal aktivitet 

• Nærutvalget får årets tilskudd når kommunen har mottatt årsmøtepapirer fra 

nærutvalget, inkludert regnskap for bruk av forrige års tilskudd 

• Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om at nærutvalget har det 

fulle ansvaret for bruk av midlene, og at kommunen bare skal føre kontroll med 

pengebruken ved begrunnet mistanke om misbruk av pengene 

• Ubrukte midler kan nærutvalget overføre til neste år 

• Kommunen oppfordrer nærutvalget til å ha flere andre inntektskilder 

• Kommunens øvrige kostnader til oppfølging av nærutvalgene bæres av 

tjenesteområde medborgerskap 
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Valg og sammensetning 
Kommunen bør ha færrest mulig regler om sammensetning av nærutvalg. Samtidig bør det 

være noen minstekrav for å bli anerkjent som nærutvalg, og dette bør handle om hvordan 

nærutvalget skal sikre at ulike stemmer og nye stemmer får ta del i nærutvalget.  

Nærutvalget bør ha et visst mangfold. Da bør det bestå av mennesker med ulik bakgrunn og 

kompetanse. Noen bør komme fra lokale lag og foreninger, slik som velforeninger, idrettslag, 

kor og korps, historielag eller menigheter. Noen bør komme fra lokale brukerråd, slik som 

elevråd, foreldreråd/samarbeidsutvalg. Og noen bør være uavhengige innbyggere – gjerne 

som representerer grupper som oftere enn andre ikke kommer til orde. Dette kan være 

ungdommer, eldre, minoriteter, personer med funksjonsnedsettelser og så videre.  

Fellesreglene bør imidlertid ikke være så detaljerte. Det er viktigere at nærutvalgene har et 

apparat for å rekruttere bredt og sørge for en blanding av kontinuitet og fornying. En måte å 

gjøre dette på, kan være å ha en egen valgkomité.  

Det kan være grunn til å framheve at ungdom bør ha en stemme i nærutvalget. Dette har 

vært vellykket i lokalsamfunnsutvalgene. Nærutvalgene bør vurdere å gi ungdom en egen 

godtgjørelse for å sitte i nærutvalget. Ungdom har ofte en mer anstrengt økonomi enn andre 

grupper. 

Valgene bør skje på åpne møter som alle innbyggere kan møte på, og det må være reelle 

muligheter for å stille til valg på møtet. På møtet bør det også være slik at styret i 

nærutvalget forteller hva de har drevet med, slik at det er mulig for de som møter å bytte ut 

medlemmer om de mener styret burde jobbe annerledes. Antall som skal velges og 

valgperiode bør fastsettes lokalt, men det bør være et årlig årsmøte.  

På bakgrunn av dette foreslår vi følgende:  

• Nærutvalget må ha egne vedtekter som slår fast hvordan styret i nærutvalget 

skal være organisert.  

• Vedtektene må slå fast hvordan nærutvalget skal sikre åpne valg som alle i 

lokalområdet kan delta i, og hvordan årsmøtet skal få innsyn i nærutvalgets 

aktiviteter og økonomi 

• Vedtektene må slå fast hvordan nærutvalget skal rekruttere bredt i 

lokalsamfunnet 

• Vedtektene skal være årsmøtebehandlet i nærutvalget, og det skal bare kunne 

være årsmøtet som endrer vedtektene 

• Nærutvalget må ha minst én ungdomsrepresentant 

• Nærutvalget må ha årlig årsmøte 
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Samspill med andre  
De ulike lokalsamfunnene i Asker er forskjellige. Det er derfor en dårlig idé å lage veldig 

stramme, felles regler for hvordan nærutvalgene skal samarbeide med andre lokalt. Her er 

noen eksempler på hva som kan være aktuelle samarbeidsformer:  

• Lokal frivilligsentral kan danne en kjerne for nærutvalget, eller være en ekstra 

støttespiller/hjelper, forutsatt at begge parter ønsker dette.  

• Representanter for viktige lokale foreninger eller aktører kan inviteres til å være 

observatører på styremøter i nærutvalget – fast eller ved behov. Dette kan være 

frivilligsentraler, velforeninger, menigheter, viktige bedrifter, veilag, borettslag og 

sameier, møteplasser, foreninger eller andre som nærutvalget ønsker å samarbeide 

tett med 

• Hvis innbyggertorget og nærutvalget er enige om det, kan nærutvalget utgjøre et 

brukerråd for innbyggertorget, som kommer med råd og anbefalinger om aktiviteter 

og innhold 

• Nærutvalget kan gjennomføre jevnlige møter i et større lokalt nettverk eller forum som 

de organiserer, eller ha åpne møter for hele lokalsamfunnet – eller for ulike 

målgrupper 

• Frivilligsentraler kan velge å bruke nærutvalget som referansegruppe eller styre, om 

nærutvalget ønsker det 

• Nærutvalgene og de ulike paraplyorganisasjonene og rådene på kommunenivå kan 

ha felles interesser eller prosjekter å snakke om. 

• Og mye mer – her er det nesten bare kreativiteten som setter grenser! 

Det som kan være en idé å slå fast i samarbeidsavtaler, kan være dette:  

• Nærutvalget skal invitere til utstrakt samarbeid med ulike lokale aktører, på 

måter som er tilpasset lokale forhold 

I tillegg kan det være at kommunen kan ha en rolle i å bringe ulike aktører sammen:  

• Kommunen kan vurdere å arrangere fellesmøter mellom nærutvalgene og 

paraplyer og råd, slik som ungdomsråd, eldreråd, råd for personer med 

funksjonsnedsettelser, idrettsråd, kulturråd og frivillighetsutvalg 

• Kommunen eller nærutvalget bør sammen vurdere om det skal være jevnlige 

fellesmøter med kommunale tjenester i lokalområdet, slik som barnehager og 

skoler, inkludert med de brukerrådene som finnes i disse tjenestene 

(Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og elevråd).  
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Digitale verktøy 
Digitale verktøy er i dag veldig viktige for effektiv samhandling og kommunikasjon. 

Kommunen kan bidra til å forenkle arbeidet for nærutvalgene ved å sørge for 

hensiktsmessige felles verktøy. Dette kan for eksempel være medvirkningsplattformen 

Decidim, som KS og Smartbynettverket forvalter og utvikler. Denne typen verktøy gir 

muligheter for oppfølging av medvirkningsprosesser og møter, lokale informasjonsnettsider, 

nettsider for dialog og muligheter for å ta i bruk nye metoder for medvirkning. Én slik metode 

er deltakende budsjettering, hvor innbyggere lokalt kan inviteres til å fordele en pengesum 

ved hjelp av det digitale verktøyet.  

Det er ikke endelig avklart om og hvordan Asker kommune skal bruke Decidim, men det 

følgende kan være et godt prinsipp:  

• Kommunen kan stille til rådighet for nærutvalgene hensiktsmessige digitale 

verktøy for samhandling, medvirkning og kommunikasjon – dette må vurderes 

nærmere 

I tillegg vil det nok være naturlig for mange av nærutvalgene å bruke sosiale medier til å nå 

ut til folk i sitt lokalområde. Kommunen bør være varsom med å stille krav til hvordan 

nærutvalgene skal kommunisere, siden dette må tilpasses lokale forhold. Men det følgende 

kan være et godt prinsipp:  

• Nærutvalget skal arbeide aktivt på flere ulike måter for å nå ut til innbyggere i 

sitt lokalområde med ulik bakgrunn og interesser 
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Fra ord til handling 
Det vil kreve en del jobb å iverksette en ny nærdemokratiordning, både fra folk i kommunen 

og for innbyggerne. Derfor er det viktig å sette av nok tid til dette.  

Vi foreslår følgende framdriftsplan:  

• Kommunestyret bestemmer hvordan modellen skal være i juni 2023 

• Virksomhet innbyggerdialog og frivillighet arrangerer åpne møter i hvert 

lokalområde høsten 2023 

• I disse åpne møtene skal deltakerne være med og lage forslag til vedtekter og 

samarbeidsavtale for sitt nærutvalg, og velge deltakere til et interimstyre 

• Innbyggerdialog og frivillighet samarbeider med interimstyrene om å avstemme 

gjensidige forventninger til kontaktpersonenes rolle, slik at ordningen er 

gjennomførbar 

• Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtaler rundt årsskiftet 2023-2024 

• Interimstyret og kommunen arrangerer sammen det første årsmøtet i hvert 

nærutvalg i løpet av de første tre månedene i 2024 

• Kommunen bærer kostnadene fram til det første årsmøtet er avholdt. Etter dette 

utbetaler kommunen tilskudd og ansvaret går over til nærutvalget selv 

Denne framdriftsplanen må være foreløpig, og det vil være bedre å bruke lengre tid på å 

etablere gode ordninger hvert sted, enn å forhaste seg, hvis det viser seg å være nødvendig. 

Det må generelt være rom for å lære og justere fortløpende.  
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Vedlegg: Kart 
Forslag til inndeling av nærutvalgsområder i Asker kommune, med detalj over Asker/Borgen-

området 
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