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1. Ambisjoner i Asker 

Nærdemokratiske ordninger er en samlebetegnelse på ulike modeller med formål å engasjere lokal-

befolkningen i aktiv demokratisk praksis. Å flytte demokratiske prosesser nærmere der folk bor for-

ventes å gi positiv effekt både for storsamfunnet og for det enkelte lokalsamfunnet der ordningene 

etableres. Opprettelse av lokalsamfunnsutvalg er én måte å gjøre dette på. I Asker er slik modell 

valgt, foreløpig for tre områder; Tofte, Slemmestad og Heggedal. Erfaringene fra de tre stedene skal 

samles som et forsøk. Forsøket skal i løpet av 2023 danne grunnlag for en avgjørelse om ordningen 

skal videreføres, korrigeres, eventuelt gjøres gjeldende for flere lokalsamfunn eller håndteres videre 

på annen måte.  

Mandatet 

Ifølge vedtak i Asker kommunestyre 28. januar 2020 (sak 20/3) arbeider lokalsamfunnsutvalgene 

under følgende mandat:  

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktø-

rer får mulighet til å ta del i og få medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for.  

Kommunestyresaken lister opp følgende oppgaver for utvalgene:  

▪ Høres i saker som angår lokalområdet 

▪ Medvirke i planprosesser som berører lokalområdet 

▪ Bidra til at innbyggere og lokale aktører får mulighet til å ta medansvar for saker som angår 

lokalsamfunnet de er opprettet for 

▪ Styrke lokale aktørers mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i eget lokalområde 

▪ Utvikle og styrke samarbeid og dialog med bl.a. innbyggertorg, nærmiljøsentral, lokale lag, 

foreninger og organisasjoner, lokale skoler og barnehager (herunder foreldreutvalg, samar-

beidsutvalg og elevråd), lokalt næringsliv og andre folkevalgte organer 

▪ Disponere midler til lokale tiltak 

Utvalgene har initiativrett, og kan selv ta opp saker som berører eget lokalområde. 

Opprinnelig var planen å avslutte forsøket i 2022, men på grunn av pandemien ble forsøket utvidet 

fram til sommeren 2023. Universitetet i Sørøst-Norge har, sammen med Telemarksforsking, hatt 

oppdraget med å følge forsøket i hele perioden. Det er publisert to rapporter fra forsøket. Se disse 

under publikasjoner på www.usn.no/sesam. En sluttrapport er planlagt publisert tidlig i juni 2023.  

Parallelt med arbeidet i lokalsamfunnsutvalgene, har Asker kommune påbegynt en gjennomgang av 

hele sin politiske struktur. Viktige beslutninger skal, etter hva vi forstår, tas i løpet av våren. Det er 

derfor et ønske fra kommunaldirektøren i Asker om å få noen faglige betraktninger fra følgeforsk-

ningen så tidlig som mulig, som ett av flere grunnlag for beslutninger som vedrører lokaldemokratis-

ke ordninger spesielt.  

Dette notatet er et svar på ønsket i lys av ambisjonene og mandatet, redegjort for ovenfor. Notatet 

er ikke en fyllestgjørende rapport om LSU, det er i stedet en oppsummering av det vi oppfatter som 

de mest sentrale momentene av hva vi vurderer at politisk og administrativ ledelse i Asker burde 

kunne legge til grunn for sine aktuelle vurderinger. Vi understreker at det vil komme mer dyptgående 

analyse av forsøket med lokalsamfunnsutvalg i Asker, i juni.  

 

http://www.usn.no/sesam
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2. Ulike nærdemokratiske ordninger 

Lokalsamfunnsutvalg, slik vi ser det i Asker, er ikke den eneste formen for nærdemokratiske ordning-

er. Ulike nærdemokratiske ordninger er ofte initiert for å legge til rette for et bredere og mer pro-

aktivt og positivt engasjement for befolkningen i et avgrenset geografisk område, mindre enn kom-

munen; ofte et bygdesamfunn eller andre relativt klart definerte geografisk områder. Det er viktig å 

understreke at nærdemokratiske ordninger bare er ett av flere tiltak som kan brukes for å styrke 

lokaldemokratiske verdier i en kommune.  

Nær sagt alle norske kommuner består av flere slike avgrensede lokalsamfunn. Det finnes flere be-
grunnelser og en variasjon av muligheter for å etablere operative og/eller demokratiske nivåer under 
kommunen som administrativ enhet. Frivilligsentraler, nærmiljøsentra, innbyggertorg og andre nær-
miljøordninger er eksempler.  

Slike lokaldemokratiske ordninger kan deles i tre hovedkategorier1:  
 

1) Frivillige organisasjoner med et bestemt avgrenset geografisk nedslagsfelt (velforeninger er ek-
sempler på dette)  

2) En foreningsbasert modell, som for eksempel grendeutvalg og nærmiljøforeninger, slik som Klok-
karstua og Verket nærmiljøforum.  

3) Organ med beslutningsrett og tjenesteansvar – slik f.eks. bydelsutvalgene i Oslo er.  
 
Ordningen med lokalsamfunnsutvalg i Asker, er slik vi vurderer det, etablert med sterkest rotfeste i 
modell 3, men har etter hvert utviklet seg i et hybrid felt med karaktertrekk fra både 2 og 3 ovenfor. 
Se flere kommentarer om dette lenger ut i notatet.  
 
Det finnes ikke en entydig og vitenskapelig kvalitetssikret liste over hva lokaldemokratiske ordninger 

skal, eller vil føre til. Det må gjøres valg av mål og tilpasninger i hvert enkelt tilfelle. Dette med at 

nærdemokratiske ordninger i stor grad er situasjons-spesifikke og kontekstuelle gjør «fagfeltet» 

både interessant, krevende og nyskapende. One size does not fit all, for å parafrasere et engelsk 

munnhell. – Eller «Båten blir til mens vi ror», som det ble sagt – og sitert i vår underveisrapport – fra 

en framstående politiker i Asker, tidligere i prosessen. Det er ikke slik at LSU-modellen i seg selv er 

entydig. Fra et ganske likt utgangspunkt, har de tre utvalgene i Tofte, Slemmestad og Heggedal, utvik-

let seg i noe ulike retninger/profiler.  

Til tross for kunnskap om stedstilpasning og variasjon, har Regjeringen lister opp et sett potensielle 

gevinster ved lokaldemokratiske ordninger2: 

• Bedre kontakt og mer nærhet mellom befolkningen og kommunens politikere og administra-
sjon. 

• Mer deltakelse og større politisk interesse og engasjement i lokalbefolkningen. 

• Representasjon fra et større geografisk område. 

• Spesiell ivaretakelse av områder som blir geografiske ytterpunkter i en sammenslått kommu-
ne. 

• Bedre kommunale beslutninger med høyere lokal legitimitet og større lokal forankring. 

• Bedre kommunale tjenester gjennom tilførsel av lokalkunnskap. 

• Større lokalt samfunnsengasjement som fører til god lokalsamfunnsutvikling. 

 
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommunestruktur/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/nardemokratiske-
ordninger/id2425372/  

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/nardemokratiske-ordninger/id2425372/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/nardemokratiske-ordninger/id2425372/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/nardemokratiske-ordninger/id2425372/
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• Ta vare på- eller bygge opp lokal identitet og samhold, slik at en skaper et inkluderende og 
godt lokalsamfunn. 

 

Hvorfor? 

Interessen for nærdemokratiske ordninger springer ut av to tunge samfunnstrender. Befolkningens 

organiserte politiske engasjement er dalende. En økende andel av befolkningen lar være å stemme 

ved lokalvalg og de deltar i fallende grad i konvensjonelle organer og arenaer i det representative 

lokaldemokratiet. Nedgang i medlemskap i politiske partier (og frammøte på nominasjonsmøter, for 

dem som er medlemmer) er et blant flere markant trekk i dette bildet. På den andre siden engasjerer 

folk seg likevel. Sosiale medier med poster og kommentarer er et relativt nytt og sterkt voksende 

fenomen. Folk engasjerer seg i enkeltsaker (ad hoc) og i aksjoner av ulike slag – ofte gjennom protes-

ter etter at politiske vedtak er fattet i representative organer. Et forhold som kan ha relevans for nye 

Asker kommune, er at «folk flest» kan oppleve at det er lang avstand til kommunens sentrale myn-

digheter, både geografisk, kulturelt og saksmessig. Spesielt ved kommunesammenslåinger har dette 

vært et tema. I Danmark ble deres store kommunalreform på slutten av 90-tallet fulgt opp med etab-

leringer av en rekke lokaldemokratiske organer. Reformen hvor Røyken og Hurum ble innlemmet i 

nye Asker kommune i 2020, utgjorde et viktig bakteppe for LSU-etableringen i Tofte (Hurum) og 

Slemmestad (Røyken).  

I tråd med oversikten ovenfor, er det stor variasjon i hvordan norske kommuner velger å organisere 

og bruke nærdemokratiske ordninger. Kommunelovens bestemmelser om Kommunedelsutvalg er 

ifølge Regjeringen, både en god og den «korrekte måten», å etablere en nærdemokratisk ordning på, 

spesielt dersom organet som etableres skal være en del av den folkevalgte og politiske organise-

ringen av kommunen, slik tilfelle er i Asker. I tilfeller hvor kommunestyret vedtar å opprette lokal-

samfunnsutvalg, reguleres disse av kommuneloven § 5-7, samt øvrige bestemmelser om folkevalgte 

organer. Dette rammer inn LSU’enes arbeid, også dersom de ikke delegeres avgjørelsesmyndighet. 

LSU’ene i Asker har ikke i hovedsak avgjørelsesmyndighet. Unntaket er saker hvor de selv deler ut 

tilskudd til lokale prosjekter etter søknad.  

Forholdet til Kommuneloven har vært et tema med en viss konflikthøyde i Asker.  

 

3. Et lovregulert organ 

Lokalsamfunnsutvalgene i Asker er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-

7. Det betyr at utvalgene er folkevalgte organer, og at medlemmene av utvalgene er å regne som 

folkevalgte, jf. kommuneloven § 5-1 tredje og fjerde ledd. 

Fordi LSU’ene er forankret i loven på denne måten er både saksbehandling, arkivrutiner, protokolle-

ring etc. lovregulert i Kommunelovens kapittel 11, Forvaltningsloven kapittel IV–VI, og i kommunens 

eget reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (kommunestyre-sak 19/26). 

Ovenstående rammer skapte i starten av perioden en del spørsmål og en hel del uro internt i utval-

gene om hvilket handlingsrom de hadde for å operer i sine lokalsamfunn. Kommuneadvokaten i As-

ker ble konsultert og ga 2.2.2021 en uttalelse. Uttalelsen understreket temmelig klart at handlings-

rommet var begrenset mht. utvalgenes mulighet for å fasilitere åpne samlinger, å agere som utvalg 

utenom oppsatte møter, etc. Kommuneadvokaten skriver at LSU’ene ikke kan fungerer på andre 

måter enn i møter, og at «…det er et møte i lovens forstand også hvor medlemmene av et slikt organ 

samles for å bli orientert om eller foreta en foreløpig diskusjon av et tema». Det understrekes i av-
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slutningen av redegjørelsen at det «…skal med andre ord svært lite til for at en sammenkomst regnes 

som et møte i kommunelovens forstand, og kravene til kunngjøring, møteinnkalling, møteoffentlig-

het mv. trer inn». 

Brevet overrasket, etter hva vi fikk inntrykk av, kommuneledelsen. KS ble kontaktet, og svaret tilbake 

fra KS-advokatene 22.O3.2021 var litt «mykere» i sin redegjørelse av innbyggerinvolveringens hand-

lingsrom – selv om det i brevet fra KS-advokatene ikke ser ut til at de helt har grepet det viktige po-

enget med lokal forankring og lokalsamfunnsutvikling i sin redegjørelse. De refererer stadig til «opp-

gaveutvalgt», som i denne sammenhengen er noe ganske annet enn LSU. Likevel skriver de om lokale 

treff og arrangementer; «Dersom det arrangeres treff mellom enkelte folkevalgte/politikere og inn-

byggere av type høringer og idedugnader, hvor form og organisering i liten grad minner om det som 

tradisjonelt regnes som folkevalgte organer, kan det synes lite naturlig å karakterisere slike mø-

ter/treff mellom folkevalgte og innbyggerne som folkevalgte organer». 

KS-advokatene refererer fyldig fra forarbeider og annet grunnlagsarbeid til Kommuneloven og lar det 

skinne tydelig gjennom at det å arrangeres treff og andre samlinger av type høringer, drøftinger og 

idedugnader, «hvor form og organisering i liten grad minner om det som tradisjonelt regnes som 

folkevalgte organer», som det står, synes lite naturlig å karakterisere som formelle møter etter 

Kommunelovens bestemmelser.  

Det virker som om avklaringene (hvis det kan kalles det?), førte til et skille i lokalsamfunnsutvalgenes 

egen-forståelse og frimodighet. Signalene fra rådhuset ble enda tydeligere enn de hadde vært. – «Ta 

sjansen – prøv ut deres egen vei – vær lokalsamfunnsutvalg slik dere selv har lyst til å være det!», 

virket å være en ny holdning. Den ble eksponert i en rekke uttalelser vi har notert oss fra denne pe-

rioden, både fra representanter for kommuneledelsen/administrasjonen og flere LSU-medlemmer. 

Men ikke alle lot seg berolige.   

Fordi nedenstående kommentar fra et medlem av et lokalt LSU, gir uttrykk for sentrale dilemmaer i 

LSUs mandat og arbeid, gjengis den her, med tillatelse fra vedkommende. Kommentaren er noe redi-

gert, ved at de mest personlige delene er fjernet:   

Lokalsamfunnsutvalgene har fra starten fremstått som en hybrid løsning. På den ene siden er 

utvalget oppnevnt av kommunestyret og, i likhet med kommunalpolitiske utvalg, fullt ut regu-

lert av Kommuneloven og Asker kommunes saksbehandlingsreglement. På den annen side har 

utvalgenes mandat, som er nokså generelt og idealistisk utformet med svært få konkrete an-

visninger, formuleringer som peker mot at utvalgene skal forestå stedsutvikling og skape 

stedsidentitet. Det vil si at utvalgene skal ta initiativ til og arbeide med trivselsfremmende, 

nyttige og hyggelig aktiviteter i sine respektive områder. Det krever arbeid med å innlede dia-

loger, samarbeid, kontakt og relasjoner med personer, grupper og lag i området. Slike proses-

ser må følges opp og fullføres. – Det er mitt inntrykk etter disse to første årene av prøvetiden, 

at kommunen legger størst vekt på og har størst forventninger til denne delen av virksomhe-

ten. Derimot finner jeg få forventninger eller føringer fra kommunen vis-a-vis utvalgene om at 

de skal være et tydelig, aktivt og viktige element i demokratiske prosesser i området. Med 

dette mener jeg; å være et ledd i det representative- så vel som i det deltakende demokratiet, 

i nærdemokratiet. Dette til tross for at det er nettopp det navnet som kommunen gav til for-

søksprosjektet: Nærdemokratiske ordninger. Enhver tanke, bl.a. fremsatt fra min side, om i 

forsøksperioden å være så nytenkende, politisk fremsynt og kall det dristig, at man prøvde ut 

om utvalgene kunne få delegert myndighet fra kommunestyret til å treffe avgjørelse i egnede 

sakstyper, har falt på stengrunn. Heller ikke synes utvalgenes høringsuttalelser eller andre 

innspill å ha blitt vektlagt særlig mye i kommunen.  
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4. En tid for utprøving – med variasjoner 

Etter at LSU’enes formelle rolle og handlingsrom var forsøksvis avklart, og pandemien var på retur, 

startet en periode med stor aktivitet og utprøving. Nå var jo det også selve formålet med ordningen, 

å prøve ut en gitt nærdemokratisk ordning i praksis, så fra forskersiden trakk vi egentlig et lettelses 

sukk (!), da ordningen endelig kunne begynne å spille. Tidsmessig falt dette sammen med ny-valg av 

medlemmer i de tre utvalgene. I realiteten ble det gjenoppnevning av de fleste – med utskifting av 

kun ett utvalgsmedlem i Tofte og Slemmestad. I Heggedal ble utskiftingen større, både med ny leder 

(rekruttert internt fra utvalget) og fem nye medlemmer.  

Vi vil komme tilbake i seinere rapportering, med en nærmere utlegning av hvilke saker og hvilken 

profil de tre utvalgene utviklet i denne andre perioden av sin virketid. Vi har imidlertid eksperimen-

tert litt med å sette saker og prioriteringer inn i en modell, se nedenfor. Slik det har utviklet seg, ser 

det ut til at Kommuneloven, slik kommuneadvokaten (og enkelte utvalgsmedlemmer) har tolket den, 

skaper en trangere ramme enn det LSU’ene ser ut til å ta i bruk. LSU’enes reelle aktivitet kan vi plas-

sere langs to akser. Langs den ene aksen (vertikalt) ser vi at LSU’ene enten fokuserer sterkt på en sak 

eller ett sakskompleks, slik Tofte LSUs stadig tilbakevending til samferdselspolitiske saker – eller de 

kan arbeide mer som generalister; å initiere eller påvirke saker som bygger lokalsamfunnskvaliteter i 

bred forstand, slik den siste periodens arbeid med trivselstiltak i Heggedal, fra Heggedal LSU er ek-

sempel på. Den andre aksen handler om arbeidsform mer enn innhold. Det går et skille mellom klas-

sisk påvirkning på den ene siden og «produksjon» på den andre. Toftes brev til fylkesordføreren i 

Viken og deres avisinnlegg om mangelfull skoleskyss, er eksempel på det første, mens Slemmestad 

LSUs ombæring av blomsterhilsener til gamle og enslige til jul, er eksempel på det andre. 

Figur 1. Illustrasjon på lokalsamfunnsutvalgenes handlingsrom 

 

Figuren er en illustrasjon på mangfoldet og variasjonen i den måten de lokaldemokratiske ordning-

ene i Asker. Vi har antydet (foreløpig!) hvordan de tre LSU’ene (Tofte – rød, Slemmestad – grønn og 

Heggedal – blå) kan identifiseres med ulik vektlegging på de to uavhengige aksene. Vi understreker at 

dette i denne omgang er en illustrasjon av variasjon – ikke dokumentasjon av slik faktisk variasjon. 

For det første vil vi måtte gå mer systematisk gjennom de tre utvalgenes saker og aktiviteter med en 

nærmere vektlegging/beregning av slik aktivitet, før vi plasserer dette inn i figuren. For det andre er 

alle de tre LSU’ene i bevegelse. Å «fryse» dem fast i en posisjon i figuren vil kunne gi et misvisende 

bilde og undervurdere en slik dynamikk. Vi kommer tilbake til dette i vår sluttrapport. Figuren må 

derfor ikke brukes som noe mer enn den illustrasjonen den er ment å være.  
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5. En sterk koordinert lokalsamfunnsutvikling 

Utvalgene er ikke den eneste satsingen Asker kommune har med hensyn til lokal innbyggermedvirk-

ning som LSU’ene må ses i naturlig sammenheng med.  

Det foregår en storstilt utvikling av innbyggertorg i Asker, med mye ressursbruk og høye målsettinger 

fra kommunen. I en rekke lokalmiljøer finnes Frivilligsentraler eller Nærmiljøsentraler – alle de tre 

stedene hvor det er etablert LSU finnes dette. Noen slike er kommunale, andre driftes selvstendig, 

men med kommunale tilskudd. Dette er i seg selv en blandet modell som kunne trenge en avklaring 

og kanskje en «opprydding» i forbindelse med en helhetlig vurdering av kommunens innbyggermed-

virkning og nærdemokrati? Vi lar dette ligge her, det ligger utenfor vårt mandat å vurdere/kom-

mentere ytterligere.  

I Asker finnes det 75 velforeninger3, og et kommunedekkende Asker velforbund4. Det finnes et antall 

nærmiljøforeninger/fora i tillegg til dette, hvor Klokkarstua og Verket nærmiljøforum er et vi har hatt 

et spesielt øye og kontakt med. Oppå, eller kanskje vi skal si «under» dette, finner vi FAU ved skoler, 

lokale foreninger og lag, boligforeninger og nabolagsforeninger – noen av disse også innmeldt som 

lag i Velforbundet.  

I sum skaper dette på den positive siden av «regnskapet», et mangfold med mange anledninger og 

arenaer for kommunens innbyggere å engasjere seg og bli engasjert i ulike formater og former. På 

den mer problematiske siden kan man enkelt se at mangfoldet også kan bli sub-optimalt. Mye tid og 

en hel del ressurser, også kommunale kroner, går med til arenaer og aktiviteter som må kunne hev-

des å gå litt «i beina» på hverandre. Dette siste er da også tatt opp av Asker Velforbund i mø-

te/samtaler med kommunen. Vi har i også samtaler vi har deltatt i, og i observasjoner vi har gjort, 

fått inntrykk av at satsingen på medborgerskap i Asker kommune, ute i nærmiljøene hvor folk bor, 

kan være preget av «litt mye ukoordinert innsats på mange områder», som en informant uttrykte det 

i et forskningsintervju – «…med gode intensjoner», som vedkommende føyde til. 

 

6. Foreløpige vurderinger med forsiktige frampek. 

Nedenfor vil vi, ganske kort, i noen punkter oppsummere hvordan ovenstående kommentarer vil 

kunne utledes i noen pek framover mot Asker kommunes framtidige politiske organisering. Igjen tør 

vi minne om at vår rolle ikke er å være rådgivere. Våre observasjoner og funn i følgeforskningen kan 

følges opp av retningsvalg inn i forskjellige spor. Man kan kanskje hevde at vårt lodd kun er å spørre, 

ikke å svare – for å ty til en litt skjev sitering fra Ibsen.  Vi gjør det i form av syv spørsmål nedenfor 

hvor vi vil avvike litt fra det ibsenske prinsippet med bare å spørre, ved også å våge oss også på noen 

litt åpne svar. Spørsmålene springer ut fra en kombinasjon av egne observasjoner og internasjonal 

diskurs om nærdemokratiske ordninger.  

▪ Har mandatet vært klart nok – kjent nok, delt og opplevd relevant av aktørene? 

Med tanke på at dette har vært en forsøksordning, kan det virke som om mandatets «unøyaktighet» 

kan ha vært en styrke i den fasen arbeidet har foregått i. Det har gitt rom for kreativ famling. Men 

skal arbeidet fortsette, kan det virke som om mandatet og oppgavene bør presiseres nærmere og 

f.eks. innplasseres tydeligere i bildet vi har illustrert i figur 1. 

 
3 
https://portal.styreweb.com/api/files/4653999/PgL8RGfOiESgTfwfpGmS3w/Medlemsforeninger%20Asker%20
Velforbund.pdf?DocLinkId=19012&ref=%2fpunkt_06%2funderpunkt_02%2f  
4 http://www.askervelforbund.no/  

https://portal.styreweb.com/api/files/4653999/PgL8RGfOiESgTfwfpGmS3w/Medlemsforeninger%20Asker%20Velforbund.pdf?DocLinkId=19012&ref=%2fpunkt_06%2funderpunkt_02%2f
https://portal.styreweb.com/api/files/4653999/PgL8RGfOiESgTfwfpGmS3w/Medlemsforeninger%20Asker%20Velforbund.pdf?DocLinkId=19012&ref=%2fpunkt_06%2funderpunkt_02%2f
http://www.askervelforbund.no/
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▪ Er ordningen forankret skikkelig i kommunen – pollitisk og administrativt? 

Formelt er ordningen med LSU i Asker godt forankret politisk. Med formelt vedtak om oppretting og 

årlige dialogmøter med Hovedutvalg for medborgerskap gir relativt god forankring. Et eget tjenes-

teomhetsområde med egen direktør og stab knyttet til medborgerskap i kommunens organisasjon, 

virker også som en solid administrativ forankring. Det siste kan imidlertid være et damoklessverd. 

Det kan fungere slik at de andre tjenesteområdene ikke tar skikkelig innover seg, eller påtar seg an-

svar for å myndiggjøre eller involvere LSU’ene i aktuelle saker. Det kan bre seg en bevisst eller ube-

visst holdning om at «dette hører til en annen del av kommunen». Innspill og kommentarer vi har 

fått i intervjuer med LSU-medlemmer, og i møter hvor representanter for ulike tjenesteområder har 

vært representert, viser tydelige spor av dette. Forsøket med LSU som en samlet satsing i asker, på 

tvers av sektorer, synes noe svak.     

▪ Er satsingen fulgt opp med nødvendige ressurser? Penger og personell? 

Asker kommune har satset betydelige midler på LSU-ordningen både ved å overføre en pott penger, 

kr. 500 000 /år, til fordeling for lokale formål over hvert av de tre utvalgenes budsjetter. I tillegg er 

det knyttet kostnader opp til å følge opp utvalgene med betydelige personalressurser. Mye tyder på 

at utvalgene i større grad kan eller til og med bør «administrere seg selv», dersom ordningen fortset-

ter – og i alle fall om den bygges ut med flere utvalg. Det kan også være slik at den omfattende ad-

ministrative hjelpen, som utvalgsmedlemmene i overveiende grad har vært svært takknemlige for, 

fører til at utvalgene blir mer «kommunale» enn ønskelig. Det er en finstemt balanse mellom auto-

nomi og kommunalisme i arbeid med nærdemokratiske ordninger.  

▪ Hvordan fungerer utvalgene mht. roller, makt og innflytelse? 

LSU’ene i Asker har lite formell beslutningsmakt. Unntaket er at de har fått fullmakt til å fordele 

penger, etter egne vurderinger – langt på vei. De har fått retningslinjer, men våre funn viser at de 

ikke føler seg særlig bundet av dem. Andre beslutninger har de i tiltakende grad «tatt seg til» uten å 

uroes seg mye over Kommunelovens bestemmelser, konf. avsnittet om dette ovenfor. I Heggedal har 

de laget et eget «underutvalg» (uten støtte i loven for slikt), og i alle tre utvalgene har de satt i gang 

tiltak i egen regi, et godt stykke utenfor en streng fortolkning av lovens rammer.  

Den tiltakende synliggjøringen av utvalgene har aktualisert nødvendigheten av å gjøre en tydeligere 

grensedragning mot andre lokalsamfunnssatsinger. Vi er i følgeforskningen blitt kontaktet fra ett av 

de tre stedene, utenfor stedets LSU, med en henvendelse som tydelig viser at roller, oppgaver og 

ansvar vikler seg inn i hverandre, med spor av frustrasjon og antydningsvis aggresjon.  

▪ Underbygger ordningen demokratiske verdier? 

Et viktig grunnlag for ordningen med lokalsamfunnsutvalg, i relieff mot en rekke andre lokalsam-

funns-initiativer og organer nevnt ovenfor, er den demokratiske dimensjonen. Utvalgene skal, sam-

mensatt av syv personer fra lokalsamfunnet etter gitte kriterier, virke vitaliserende for demokratiet. 

Saker som skal opp i besluttende fora, skal forberedes og forankres bedre i lokale miljøer enn de 

ellers ville vært. Medborgerskap gjennom lokalsamfunnsutvalg skal gjøre de folkevalgte bedre i stand 

til å fylle sin rolle som representanter for innbyggerne i hele kommunen. Det forutsetter nær og 

sannsynligvis hyppig kontakt mellom personene i de lokale utvalgene og politikerne i sentrale utvalg, 

formannskap og kommunestyre. Vi kan ikke si at dette har vært et tydelig tegn i LSU-arbeidet så 

langt, og om utviklingen har beveget seg i noe retning under forsøket, kan det tyde på at det har blitt 

større avstand mellom sentrale politiske organ og LSU’ene. Et skriftlig innspill vi har fått, tar dette 

opp med en påpeking av at det aktuelle lokalsamfunnsutvalget i økende grad oppdager saker i lokal-

avisa, som de selv mener at de burde vært konsultert om.   
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Forskning på feltet viser til at innbyggermedvirkning kan føre til at politiske vedtak kan treffe bedre 

ved at viktig informasjon om behov, ideer til løsninger og konsekvenser kommer «på bordet». Invol-

vering av innbyggere kan lette iverksetting av tiltak fordi lokal forankring kan bidra til redusert kon-

fliktnivå og større forståelse av hva som er nødvendige i en offentlig kontekst med mange hensyn å 

ivareta. Medvirkning som virker gir læring for både politikere og innbyggere fordi politikerne får inn-

sikt i befolkningens ønsker og behov, og lokalbefolkningen får kunnskap om politikernes jobb med 

prioritering. Ordningen med nærdemokrati skal, ifølge teorien, gi det representative demokratiet 

større «responsivitet» ved å reagere raskere og mer adekvat på lokale problemstillinger enn om alle 

saker «fjernstyres» i større grad fra rådhuset. Det vil i så fall skape større tillit til demokratiet i be-

folkningen. – Alt dette forutsetter en tett kontakt og tillitsfull nærhet mellom politikere og saksbe-

handlere «på rådhuset» og aktører i nærdemokratiet ute i bygder og bydeler. Dersom ordningen 

med LSU skal fortsette/utvides, vil slik nærhet måtte vurderes som en tydeligere del av ordningen, 

slik vi ser det. Vi vil imidlertid understreke at vi ikke har datagrunnlag for å kommentere hvordan 

lokalbefolkningen opplever demokratiet i Asker, selv om vi i gjennomgangen av innbyggerundersø-

kelsen av befolkningen i Asker på kommunestyrets seminar på Holmen, så interessante- og løfterike 

tall om lokalbefolkningens holdninger til demokrati mv.    

▪ Underbygger lokaldemokratiske ordninger en patriotisme som undergraver kommunerefor-

men? 

I Danmark viser noe av forskningen på nærdemokratiske ordninger at de enkelte steder som mistet 

sin selvstendighet i den danske kommunalreformen, har brukt sine nye lokalsamfunns-organer som 

en motkraft mot «kommunesammenlegningen», som det heter der sør. Vi finner ingen slike tenden-

ser i de tre LSU’ene vi følger. Tvert om ser det ut som om opprettelsen av de tre har gjort kommune-

sammenslåingen mer smidig og tjent til å redusere opprinnelig motstand mot vedtaket blant perso-

ner og miljøer i deler av Hurum og Røyken.  

▪ Oppleves deltakelsen i det lokaldemokratiske arbeidet å være verdt innsatsen? 

Motivasjon for arbeid i lokaldemokratiske fora er en viktig, sannsynligvis den viktigste driveren for 

ordningen. Temaet har vært (og er fortsatt) et tema for følgeforskningen. Vi kommer tilbake til te-

maet, basert på ny data/nye surveyer i juni.  

I korthet viser bildet foreløpig, noe fallende motivasjon. Vår vurdering er at det ikke skyldes at LSU 

har fått mindre betydning lokalt. Tvert om virker det som om LSU i den siste halve delen av sitt virke 

har satt tydeligere spor etter seg lokalt enn i den første fasen. Som nær-demokratisk faktor derimot, 

opplever nok medlemmene (jevnt over) at de har fått en mindre betydning i Askersamfunnet. Om de 

reelt sett har fått mindre makt er vi usikre på, vi tror snarer at differansen mellom hvor mye innfly-

telse de trodde (og håpet) de ville få, og den innflytelsen de reelt sett har fått, slår inn på redusert 

motivasjon. Dessuten har arbeidet krevd mye mer tid og krefter, særlig fra lederne av utvalgene, enn 

de hadde sett for seg. Dette slår naturligvis også inn på deres personlige kost/nytte vurdering, med 

betydning for motivasjon. Det forholdet at de alle, så langt vi vet, også opplever godtgjørelsen for 

arbeidet som «urettferdig lav», som en av dem uttrykte det, spiller inn på motivasjonen.  

En eventuell videreføring av dagens modell eller en tilpasset ordning, bør etter det vi har anført 

ovenfor, fokusere spesielt på elementer som har med motivasjon å gjøre.  
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7. Noen konkrete punkter 

I en slags sluttnote før vi avslutter notatet i siste kapittel tilbake i en litt mer overordnet betrakt-

ning om kommunen som system og lokaldemokratiske ordninger i lys av dette, vil vi liste opp noen 

punkter med noe mer karakter av råd, enn vi har gitt rom for ovenfor.  

▪ Lokaldemokratiske ordninger må foregå lokalt. Det betyr, slik vi ser det, at det bør være et 

LSU i alle definerte lokalmiljøer – dersom modellen med LSU videreføres.  

▪ Lokaldemokrati bør, om det fortsetter, ikke være et ekstraordinært tiltak (som i dag), men 

snarere «den måten vi håndterer det kommunale demokratiet på», dersom det skal viderefø-

res. 

▪ En satsing som den vi nå ser i kommunen, ser ut til å måtte bygge på klare roller og ansvar ift. 

andre ordninger lokalt, særlig virker det som om dette må ses i sammenheng med Innbyg-

gertorg og Nærmiljøsentra/Frivilligsentraler.  

▪ Det er temmelig klart at fortsatt satsing på nærdemokrati, vil være avhengig av dedikerte, 

men ikke dominerende ressurser fra kommunen; både økonomisk og administrativt. 

▪ Selv om forsøksperioden er over, er det nødvendig med toleranse for «feil». – Nærdemokra-

tiske ordninger og andre lokale tiltak/medborgerskap trives ikke under stramme kontrollre-

gimer. 

▪ Punktet ovenfor forhindrer ikke at nærdemokratiske ordninger kan underlegges en viss utål-

modighet med ønsker og krav om synlige resultater. 

▪ Nærdemokratiske ordninger og lokalt medborgerskap trives i en kultur av stor åpenhet og lav 

terskel/høy beredskap for initiativ utenfra. Nærdemokratiske ordninger og medborgerskap 

vil generere initiativer, og de må ikke (alltid) falle døde til jorden på rådhuset eller andre ste-

der der ideer forventes å bli planer og handling. 

▪ Det vil ganske sikkert styrke enhver nærdemokratisk ordning om den koples sammen med 

brukervennlige og relevante digitale verktøy5. 

 

8. En sluttkommentarer om en grunnleggende utfordring på systemnivå 

Flere norske og internasjonale forskningsarbeider viser at det er systematiske utfordringer knyttet til 

kommunalt arbeid med medborgerskap og samskaping. Vi finner utfordringene også i vår følgeforsk-

ning i Asker. Vi vil gjøre fyldigere rede for dette i prosjektets rapportering i juni, men fordi vi oppfat-

ter at forholdet er relevant i den situasjonen dette notatet skal settes inni, kommenterer vi det også 

kort her. 

 

 

Planlegging av framtiden 

Etter to verdenskriger, i en periode med store folkehelseutfordringer, vokse krav og forhåpninger om 

å skape en bedre framtid fram, gjennom planlegging. Den plandominerte velferdsstaten fikk støtte 

 
5 Dette siste er et stort selvstendig tema, som vi skrev inn som en opsjon i vårt opprinnelige prosjekttilbud for 
følgeforskningen. Det ble ikke tatt med, og vil derfor heller ikke utvikles nærmere i dette notatet eller i øvrig 
rapportering fra vår side. Det har ikke vært en dimensjon verken i forsøket eller forskningen. 
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fra høyre til venstre i det politiske landskapet. Det var også bred støtte fra sivilsamfunn og næringsliv. 

Helse, omsorg, samferdsel, kloakk og kultur – alle samfunnsområder ble underlagt systematisk, rett-

ferdig og universalistisk (allmenn) politikkutforming gjennom planer. Prinsippene avløste barmhjer-

tighet og et mer vilkårlige personlige engasjementer som grunnlag for velferdssamfunnets utvikling – 

også i Asker. Public planning ble det dominerende regimet. Prinsippet gjelder fortsatt, men planene  

er blitt supplert med tall.  

Kontroll og kalkulering av framtiden  

Etter hvert ble oppgavene for velferdsstaten, ikke bare mange – de ble også mye mer komplekse. 

Kompleksiteten ble vanskelig å løse med tematiske planer og profesjonsoppdelt forvaltning. Offentlig 

sektor ble anklaget for ineffektivitet og beskyldt for treghet og lite fleksibilitet. De samme utfordring-

ene hadde de i de store amerikanske industrimiljøene som hadde vokst fram etter krigen. Månera-

ketter, datamaskiner og andre industriprodukter kunne ikke lenger produseres på enkle samlebånd, 

og markedet endret seg raskere enn produksjonsplanene. Akademikere ved amerikanske handels-

høyskoler og universiteter utviklet da en ny modell. Sammensatte produkter ble delt opp i enkelt-

deler hvor hver del ble kvalitetssikret, kontrollert, budsjettert og kalkulert for seg, før det så ble satt 

sammen igjen. Politikere og byråkrater over hele (den vestlige) verden synes det var en utmerket idé. 

Prinsippene ble temmelig ukritisk, og fremfor alt raskt (noe som ble ansett som en verdi i seg selv) 

implementert i store deler av offentlig sektor – også i Asker. Det er dette vi som kjent kaller New 

Public Management (NPM).  

Forskjellighetens fornuft 

Enkeltborgere har på samme måte som politikere, byråkrater og organisasjoner i sivilsamfunnet, sine 

egne interesser og preferanser for hvordan samfunnet skal/bør utvikles. Om vi liker det eller ikke så 

har alle aktører en viss forforståelse av saker og forhold som er oppe til debatt. De (vi) følger våre 

preferanser og forsøker å realisere våre egne interesser i størst mulig grad. Mange av oss, kanskje 

utenom det partipolitiske miljøene, har kun vage- og ofte flertydige forestillinger om våre egne pre-

feranser og interesser. Det preger likevel vår tenkning og handling. Manglende utvikling og framdrift i 

lokal samfunnsutvikling kan derfor enten skyldes konfronterende polemikk i situasjoner hvor ulike 

virkelighetsforståelser (eller prestisje) står bevisst og steilt mot hverandre, eller så kan det skyldes at 

ulike underliggende interesser og preferanser floker seg uten at aktørene helt forstår hvorfor. I of-

fentlig planlegging og Excel-basert organisasjon og ledelse kommer ikke slike underliggende ulikheter 

alltid til overflaten i samtaler og prosessert rundt samfunnsutviklingen. Skinnenighet og overflatisk 

enighet om kolonnenes sluttsummer dominerer (se fotnote 1, side 1).  

Vi ser at en ny, åpen håndtering av diversitet har de siste 10-15 årene vokst ut av skyggene fra plan-

legging og kalkyler. – Ikke i stedet for, oftere i tillegg til. Nye former for samarbeid som defineres av 

en konstruktiv holdning til- og nærmest en dyrking av forskjellighet som en skapende verdi, ligger i 

bunnen av den framvoksende diskursen (og praksisen) som kalles samskaping/co-creation. Prosesse-

ne foregår åpent og dialogisk «nedenfra» i samskaping, i stedet for polemisk og instruktivt ovenfra i 

form av styring – litt forenklet sagt. 

Så langt, så godt. Men så floker det seg igjen. Det som i det ovenstående fremstår som tre ulike for-

mer for institusjonell logikk representerer ulike tankemønstre som forplanter seg i handlingsmønstre 

og praktisk politikk. De tre tanke- og handlingsmønstrene kan tråkke i veien for hverandre. De eksis-

terer som sagt delvis ved siden av hverandre, men altså også i noen tilfeller inni hverandre. Det er i 

de siste tilfellene det oppstår problemer som vi synes å se, også i Askers prosesser knyttet til med-

borgerskap og politisk struktur. 
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En kommunal drift av lokalsamfunnsutvalg etter klassisk institusjonell logikk fra offentlig forvalt-

ning og NPM, vil kunne underminere sine egne målsettinger. Det samme gjelder for så vidt også 

utvikling og utbygging av andre medborgerskap-satsinger hvor særlig ordningen med Innbyg-

gertorg kan være utsatt.  

Basert på empirisk forskning om medborgerskap og samskaping, spesielt i Danmark, de siste årene 

også i Norge, ser vi at lokal forankring sannsynligvis må gjøres i tråd med en sivilsamfunnslogikk som i 

større grad bygger på samskapingens åpen dialog med en utforskende holdning uten forhåndsdefi-

nerte maler, verken i format eller innhold. Det forutsetter at Asker kommune, i dette tilfelle, i så fall 

utvikler en nye rolle – at kommunale ledere, i politikk og forvaltning, utvikler et nytt adferdsmønster i 

måten å være kommune på. Slike paradigmeskifter har foregått før – men de er krevende, og de kre-

ver mer enn vedtak. De fleste vil si som en himmelfallen Peer Gynt «Å tenke det, ønske det, å ville det 

med – men å gjøre det? - Nei, det skjønner jeg ikke!». Asker kommune har de rette planene, budsjet-

tene og langt på vei også en vilje til endring. Spørsmålene i dette notatet peker derfor i stor grad mot 

måter å gjøre det.  

Forsøket med LSU i Asker peker på mange måter, beskrevet i dette notatet, på en ny måte å være 

kommune på. Men våre foreløpige funn peker nok foreløpig mot at de konvensjonelle og innarbei-

dede måtene å være kommune på kan fungere som hinder på veien mot å være kommune på en ny 

måte – om det er et mål.   

   

 

 

 

 

  


