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• Hva er temaplan for 
medborgerskap? 

• Hvorfor trenger  vi en temaplan for 
medborgerskap og deltakelse? 

• Hva sier planen om hvordan 
innbyggerne skal delta? 

• Hvordan kan 
lokalsamfunnsutvalget påvirke 
temaplanen? 

Temaplan på høring 
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Medvirkningsprosessen og høringsperioden 

HU, 
Mandatsak 
vedtatt 
13.februar. 
Rådene ga 
innspill 

HU, 
Kunnskaps-
grunnlaget 4. 
juni 

HU, Rådene og 
paraplyorganisasj
onene Innspill- 
digitalt 10. juni 

Workshop 
frivillighetsutvalget 
15. og 16. juni 

Interne og eksterne 
medvirknings-
prosesser 
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Andre-
gangs-

behandling 
januar 
2021 

Hørings-
periode 

Første-
gangs 

behandling 
8. oktober 

Planlagt- 
Camping-
vognturn, 

konkurranser 
intervju mm 

www.doga.no   

http://www.doga.no/


Hva er temaplan for medborgerskap? 
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Å være en medborger betyr å delta 
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Hvorfor er det så viktig å delta? 
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FN´s bærekraftsmål 
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Innsatsområder for å bygge Asker sammen 
• Deltakelse 

• Påvirkning 

• Møteplasser 
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• Nye metoder 
• Likeverdige samarbeidsavtaler med 

organisasjoner og næringsliv 
• Tilskuddsordninger til selvorganisert 

og organisert aktivitet 
• Verktøykasse for deltakelse 
• Invitere inn de som står utenfor 

 
 
 

  
Innsatsområdet 1: Hvordan få folk til å delta? 
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• Ha system for medvirkning i planprosesser 

• Teste og styrke demokratiet nær der folk 
bor – som lokalsamfunnsutvalgene 

• Bruke samskaping som metode  

• Spørre om råd fra paraplyorganisasjonene, 
råd og utvalg 

 

Innsatsområdet 2: Hvordan få folk til å påvirke? 
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Innsatsområdet 3: Hvordan skape møteplasser? 
• Åpne opp kommunens lokaler  

• Tilrettelegge for fysiske og digitale 
møteplasser 

• Skape rom for læring, innovasjon og 
legge til rette for økt deltakelse og 
mestring.   

• Møte folk på innbyggertorgene 

• Invitere folk til å fylle kommunens 
møteplasser med aktivitet og innhold  
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• https://we.tl/t-32OUOj22wO  

12 

https://we.tl/t-32OUOj22wO


Si din mening før 20. desember 
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