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Forord 
 

Sammendrag 
 
 «På lik linje» er Asker kommunes temaplan for personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom 
temaplanen skal Asker kommune legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne aktivt kan 
delta i samfunnet gjennom selvbestemmelse, opplever medvirkning, inkludering og tilhørighet på lik 
linje med andre innbyggere i kommunen. Temaplanen skal bidra til en tjeneste- og samfunnsutvikling i 
tråd med FN konvensjonen til personer med nedsatt funksjonsevne.  

Temaplanen er delt inn i syv innsatsområder: 

• inkludering, medvirkning og deltagelse 
• familie og pårørende 
• barnehage og skole 
• arbeid og aktivitet 
• bolig og bomiljø 
• helhetlige og sammenhengende brukerforløp 
• kompetanse og innovasjon 

Innledning 
 
Dette kapitlet beskriver formålet med planen, rammer og mandat, de ulike medvirkningsprosessene 
knyttet til planen og hvordan planen skal iverksettes. 

Formål med planen 
 
Temaplaner er strategiske styringsdokumenter som omhandler et spesifikt tema eller fagområde. Noen 
temaplaner vil være sektorovergripende og gi føringer for hele organisasjonen, slik som for eksempel 
kommunens arbeidsgiverpolitikk. Andre temaplaner gjelder for et avgrenset tjenesteområde eller 
fagområde. I alle tilfeller bør de ha et tilsvarende tidsperspektiv som kommuneplanen (12 år). 
Revidering av den enkelte temaplan vurderes i forbindelse med planstrategien hvert fjerde år. En 
temaplan kan defineres som en kommunedelplan, og må da følge prosessene i plan- og bygningsloven. 

Kommuneplanen har definert 8 satsingsområder forankret i FNs bærekraftsmål, med underliggende 
hoved- og delmål. Det vil være førende og aktuelle mål i kommuneplanens samfunnsdel, for alle 
temaplaner. Dermed defineres ikke nye mål i temaplanene. Derimot blir relevante mål fra 
kommuneplanen konkretisert og knyttet opp til temaplanens innsatsområder og strategier.  

«På lik linje» er Asker kommunes temaplan for personer med nedsatt funksjonsevne. For denne 
temaplanen er bærekraftsmålene / satsningsområdene «samarbeid for å nå målene», «bærekraftige 
byer og samfunn», «god helse», «innovasjon, digitalisering og næringsutvikling», «økonomi» og 
«medarbeidere» særlig relevante.  

 Hovedformålet med temaplanen er å gi retning til samfunns- og tjenesteutvikling innenfor områder som 
berører personer med nedsatt funksjonsevne. Det er en felles strategisk plan for tjenesteområdene 
Velferd og Oppvekst. Formålet er å sikre at målgruppen får en god oppvekst, gode overganger i de ulike 
livsfasene, tilgang til tjenester som tilrettelegger for økt grad av selvhjulpenhet, samt/og  inkludering og 
deltagelse i samfunnet på lik linje med andre innbyggere.  
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Rammer og mandat for arbeidet 
 
Temaplanen skal vektlegge brukerperspektivet og svare ut brukenes behov. Bærekraftige tjenester 
utformes i et samskapende miljø med brukerne og vil utfordre og forplikte kommunens fremtidige 
organisering og utforming av tjenestene.  

Overordnede gjennomgangstema er for temaplanen vil være knyttet til mestring, livskvalitet, levekår, 
«utenforskap» og folkehelse. Temaer vil blant annet være: 

• fremtidsrettet tjenesteutvikling 
• brukerinvolvering, deltagelse og rett til å medvirke (selvbestemmelse) 
• bærekraftige og likeverdige helsetjenester 
• helhetlig og sammenhengende brukerforløp i tjenestene (overganger) 
• bolig og boligtilbud 
• familie og pårørende (livsløpsperspektiv) 
• barnehage og skole 
• arbeid, aktivitet og fritid (inkludering og ikke diskriminering) 
• tjeneste og tiltakskvalitet, kompetanse og innovasjon i tjenestene 
• nevroutviklingsforstyrrelser 

Aktuelle tverrsektorielle temaer: 

• universell utforming 
• folkehelse og helsefremmende arbeid for målgruppen 
• boligutvikling  

Tilgrensende planer 

• Mestre hele livet  
• Temaplan for Oppvekst 

  

  

  

Medvirkning 
 
Aktiv brukermedvirkning har vært gjennomført i hele planprosessen. Brukere og pårørende har fått 
komme med innspill i arbeidet med mandatet, kunnskapsgrunnlaget og i utforming av temaplanens 
innsatsområder og strategier. Det har vært viktig å få innspill fra målgruppen med hensyn til  å hva som 
er viktig for deres livskvalitet, “hva er viktig for deg?” og hvordan utfordringsbildet ser ut sett med deres 
øyne. Enkeltpersoner, interesseorganisasjoner, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og 
brukerråd har vært viktige kilder i arbeidet med planen.  

Medvirkning har vært gjennomført på ulike måter: 

• Det ble gjennom ført en innledende spørreundersøkelse til et utvalg av brukere. 
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• I arbeid med kunnskapsgrunnlaget har tjenestene i Oppvekst og Velferd vært medvirkende og 
bidratt i hele prosessen.  

• I tillegg har brukerrådene i begge tjenesteområdene vært med fra starten av arbeidet, og har 
underveis kommet med innspill til utfordringsbildet, innsatsområder og strategier.  

• Den 12. oktober ble det gjennomført en innspillskonferanse med deltakere fra brukerrådene, 
frivilligheten, idretten, næringslivet, samt pårørende og samarbeidspartnere i Askersamfunnet.  

• Det er gjennomført hørings- og innspillsrunder i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
og ungdomsrådet. 

• Det er gjennomført medvirkning i de politiske utvalgene. Utvalgene for Velferd og Oppvekst har 
blitt løpende orientert om . Utvalgene har blitt informert og gitt innspill til det løpende arbeidet. 

Temaplanarbeidet er forankret i planteamet, som ble opprettet for å sikre best mulig gjennomføring og 
en kvalitetssikring gjennom administrativ medvirkning. Det har også vært dialog og samarbeid med 
planansvarlige for andre relevante planer. ,Særlig gjelder dette Temaplan for oppvekst som har 
overlappende tematikk relevant for målgruppen i denne temaplanen blant annet innen barnehage, 
skole og spesialavdelinger samt SFO. 

Nedenfor er en kort oversikt over de ulike medvirkningsarenaene som til nå har vært benyttet ved 
utarbeidelse av denne temaplanen, i tidsrommet fra januar - november 2022: 

• møter i utvalg for Oppvekst og Velferd 
• møte i ungdomsrådet 
• møter i råd for personer med funksjonsnedsettelse 
• møter i brukerråd for virksomhetene i tjenesteområdene for velferd og oppvekst 
• innspillskonferanse med deltagelse fra brukerorganisasjoner, frivilligheten og pårørende 
• tilbakemeldinger gjennom e-post fra aktører som ikke har deltatt på møter, 
• interne møter for innspill fra tjenesteområder og virksomheter som  
• møte i ledergruppa for tjenesteområdet Velferd 
• møte i ledergruppa for tjenesteområdet Oppvekst 
• møte i Kommunedirektørens ledergruppe 

Etter førstegangsbehandlingen vil det være mulig å gi innspill i høringsrunden. Høringsperioden er 6 
uker og høringen legges ut på nett samt sendes interessenter i Askersamfunnet og samarbeidspartnere. 
Temaplanen vil også komme på høring i ulike råd og utvalg i Asker kommune i tråd med rutiner for 
temaplaner.  

  

  

Iverksetting 
 
Temaplan "På lik linje" inngår i Asker kommunes plansystem, og følges opp som en del av den ordinære 
virksomhetsstyringen. Det gis ikke oppdrag eller tiltak i temaplanen. Med utgangspunkt i den politisk 
vedtatte temaplanen, utarbeides det en administrativ handlingsplan, og Kommunedirektøren gir 
oppdrag til virksomhetene basert på innsatsområdene og strategiene i planen. Med bakgrunn i disse 
oppdragene, utarbeider virksomhetene tiltak i sine virksomhetsplaner for gjennomføring og oppfølging. 
Det evalueres og rapporteres jevnlig på status for oppfølging av tiltakene som en del av den 
administrative styringsdialogen mellom virksomhetsleder og direktør. 
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Program Velferd er etablert for blant annet å sikre helhetlig tjenesteutvikling mot tjenesteområdet 
Velferd, i tråd med aktuelle temaplaners strategier.  

Samarbeidet mellom Oppvekst og Velferd er viktig for å få til gode overganger i hele livsløpet og en 
felles innsatstrapp legges til grunn for arbeidet.  

Dagens situasjon og utsikter framover 
 
Temaplanens målgruppe  

Personer med funksjonsnedsettelse kan deles inn i følgende hovedgrupper:  

• personer med synshemming  
• personer med bevegelseshemming  
• personer med hørselshemming  
• personer med psykososiale funksjonsnedsettelser  
• personer med utviklingshemming  
• personer med nevroutviklingsforstyrrelser  

For å avgrense målgruppen til temaplanen har man valgt å hovedsakelig ha fokus på personer med 
utviklingshemming. Målgruppen kjennetegnes ved at det foreligger svekkelser knyttet til kognitive, 
språklige, motoriske og sosiale ferdigheter. Det skilles mellom moderat til alvorlig utviklingshemming. 
Tilstandene fremstår som nokså likt, men ferdighetsnivåene er ulike (Naku, 2020). Utviklingshemming er 
en medisinsk diagnose som beskriver en tilstand av «forsinket eller mangelfull utvikling av evner og 
funksjonsnivå» 

Personer med nevroutviklingsforstyrrelser.  

Ved siden av utviklingshemming vil temaplanen berøre nevroutviklingsforstyrrelser, som autisme. 
Omkring 30 prosent av personer med autisme har utviklingshemming (NOU 2020:1)  

Nevroutviklingsforstyrrelser er tilstander hvor den nevrologiske og psykologiske utviklingen er forsinket 
eller avvikende fra tidlig i barndommen. Begrepet omfatter utviklingshemming, språkforstyrrelser, 
autisme, ADHD, lærevansker, koordinasjonsforstyrrelser og tic-lidelser, inkludert Tourette.  

Viktige perspektiver for temaplanen “På lik linje” – sentrale nasjonale føringer – et 
rettighetsperspektiv  

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), har som hovedmål å sikre at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne får oppfylt sine menneskerettigheter. Kommunene har et 
særskilt ansvar for å gi gode tjenester til innbyggerne sine, og har en sentral rolle som utøver av nasjonal 
og lokal politikk.  

Asker kommune deltar som pilotkommune i CRPD-prosjektet i regi av Kulturdepartementet og Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som er koordinator for arbeidet.  Prosjektet gjennomføres 
sammen med fire av statsforvalterembetene og flere kommuner. Rapporter om prosjektet til FNs CRPD-
komité vil utarbeides. Medarbeidere fra tjenestene deltar på digitale samlinger der man benytter 
opplæringsmaterialet fra Bufdir for å heve kompetansen. Målet er å gi innføring i CRPD, til hjelp i 
kommunens daglige arbeid.  
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Prosjektet har som formål at alle kommuner i Norge vil få opplæring og støtte i hvordan de skal bruke 
konvensjonen i sitt arbeide i perioden 2024-2030.   

Livsløpsperspektivet, med vekt på overganger  

Livskvalitet, trivsel og mestring bygges gjennom hele livsløpet (Mestre hele livet, 2017). Det som skjer i 
viktige overgangsfaser, kan få særlig betydning for det som skjer i perioden etterpå. Forebyggende tiltak 
tar derfor ofte sikte på å endre utviklingsforløp, og mange tiltak handler om å støtte og hjelpe i 
overgangsfaser (Folkehelseinstituttet, 2018).  

Mangfoldige, individuelle og generelle risikofaktorer kan ha konsekvenser for helse og uhelse gjennom 
livsløpet. De ulike periodene i livet kan heller ikke ses på som isolert fra hverandre, og 
overgangsperioder gir både utfordringer og muligheter. Et godt helsemessig grunnlag som er etablert 
innen utgangen av tenårene vil dermed også legge grunnen for god helse i voksen alder 
(Folkehelseinstituttet, 2018)  

Familieperspektivet  

Nasjonalt, som kommunalt, legges det vekt på en større og mer aktiv involvering av foresatte og 
familien. Foresatte og familien er en viktig ressurs i arbeidet med å forhindre en negativ utvikling av et 
oppstått problem. Når utfordringene er blitt så store at man må iverksette ulike tiltak, vil dette kreve 
andre ressurser og løsninger enn det som ligger til det forebyggende arbeidet (f. eks behandling, flytte 
ut fra hjemmet mm). Velferdsstaten er ikke bærekraftig uten det frivillige arbeidet, så det ønskes i større 
grad et samarbeid og involvering av de pårørende. Et familieperspektiv innebærer å se familien som 
helhet både i det forebyggende arbeidet og i et livsløpsperspektiv.  

Nasjonale føringer for temaplanen 

Likestilling for alle (2022-2025). Regjeringens utviklingsstrategi. Styrket innsats for inkludering av 
personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken.  

Strategien skal bidra til oppfyllelse av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne og skal gi grunnlag for framtidig utviklingsarbeid med inkludering av rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne.  

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med 
utviklingshemming. I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 45 (2012-2013) «Frihet og likeverd – 
om mennesker med utviklingshemming», nedsatte regjeringen et utvalg for å utrede og fremme forslag 
til konkrete tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming slik at 
nasjonale politiske mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris.  

Meld. St. 8 (2022–2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming.   Stortingsmeldingen 
redegjør for det menneskerettslige grunnlaget for politikken for personer med utviklingshemming. 
Meldingen inneholder en analyse av hvordan situasjonen er i dag, overordnede utfordringer på feltet, og 
innsatser for å kunne møte utfordringene. Stortingsmeldingen inneholder åtte rettskapittel, som 
beskriver målsetninger, dagens situasjon og regjeringens innsatser.  

Den relasjonelle modellen – hvordan defineres begrepet funksjonshemning   

Temaplan På lik linje

Prosjektet har som formål at alle kommuner i Norge vil få opplæring og støtte i hvordan de skal bruke
konvensjonen i sitt arbeide i perioden 2024-2030.

Livsløpsperspektivet, med vekt på overganger

Livskvalitet, trivsel og mestring bygges gjennom hele livsløpet (Mestre hele livet, 2017). Det som skjer i
viktige overgangsfaser, kan få særlig betydning for det som skjer i perioden etterpå. Forebyggende tiltak
tar derfor ofte sikte på å endre utviklingsforløp, og mange tiltak handler om å støtte og hjelpe i
overgangsfaser (Folkehelseinstituttet, 2018).

Mangfoldige, individuelle og generelle risikofaktorer kan ha konsekvenser for helse og uhelse gjennom
livsløpet. De ulike periodene i livet kan heller ikke ses på som isolert fra hverandre, og
overgangsperioder gir både utfordringer og muligheter. Et godt helsemessig grunnlag som er etablert
innen utgangen av tenårene vil dermed også legge grunnen for god helse i voksen alder
(Folkehelseinstituttet, 2018)

Familieperspektivet

Nasjonalt, som kommunalt, legges det vekt på en større og mer aktiv involvering av foresatte og
familien. Foresatte og familien er en viktig ressurs i arbeidet med å forhindre en negativ utvikling av et
oppstått problem. Når utfordringene er blitt så store at man må iverksette ulike tiltak, vil dette kreve
andre ressurser og løsninger enn det som ligger ti l det forebyggende arbeidet (f. eks behandling, flytte
ut fra hjemmet mm). Velferdsstaten er ikke bærekraftig uten det frivillige arbeidet, så det ønskes i større
grad et samarbeid og involvering av de pårørende. Et familieperspektiv innebærer å se familien som
helhet både i det forebyggende arbeidet og i et livsløpsperspektiv.

Nasjonale føringer for temaplanen

Likestilling for alle (2022-2025). Regjeringens utviklingsstrategi. Styrket innsats for inkludering av
personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken.

Strategien skal bidra ti l oppfyllelse av FN-konvensjonen om rettighetene ti l personer med nedsatt
funksjonsevne og skal gi grunnlag for framtidig utviklingsarbeid med inkludering av rettighetene ti l
personer med nedsatt funksjonsevne.

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med
utviklingshemming. I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 45 (2012-2013) «Frihet og likeverd -
om mennesker med utviklingshemming», nedsatte regjeringen et utvalg for å utrede og fremme forslag
ti l konkrete tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter t i l mennesker med utviklingshemming slik at
nasjonale politiske mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris.

Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming. Stortingsmeldingen
redegjør for det menneskerettslige grunnlaget for politikken for personer med utviklingshemming.
Meldingen inneholder en analyse av hvordan situasjonen er i dag, overordnede utfordringer på feltet, og
innsatser for å kunne møte utfordringene. Stortingsmeldingen inneholder åtte rettskapittel, som
beskriver målsetninger, dagens situasjon og regjeringens innsatser.

Den relasjonelle modellen - hvordan defineres begrepet funksjonshemning
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Figur 2: Den relasjonelle modellen 

Den relasjonelle forståelsen av funksjonshemning kalles også “den nordiske modellen”, og har sine 
røtter tilbake til 60 tallet. I denne forståelse for funksjonshemning er det ikke et skarpt skille mellom det 
individuelle (kroppslige) og samfunnets innretning. Funksjonshemming oppstår som resultat av et 
samspill mellom forutsetningene hver enkelt har, og innretninger/krav fra miljøet rundt. Årsaken til 
utenforskap og diskriminering ligger for en stor del i hvordan vi har innrettet samfunnet vårt. Derfor er 
vi forpliktet til både å endre holdninger og virkemidler generelt i samfunnet, og å gi hver enkelt person 
med nedsatt funksjonsevne bistand og støtte. 

Figur 2 (NOU 2016:17 På lik linje) viser misforholdet mellom menneskets individuelle forutsetninger på 
den ene siden og omgivelsenes (samfunnets) innretning og krav på den annen siden.  Det er gjennom 
dette samspillet at funksjonshemningen oppstår. Den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming 
ligger til grunn for både Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN-konvensjonen om rettigheter til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.   

For en del mennesker med utviklingshemning vil det til tross for tilrettelegging og støtte være 
situasjoner hvor det ikke er mulig å tette gapet mellom individuelle forutsetninger og samfunnets 
innretning og krav.  

Dagens situasjon og utfordringsbilde  

Personer med nedsatt funksjonsevne opplever stadig manglende tilrettelegging  på arenaer der de lever 
og oppholder seg og blir møtt med diskriminerende holdninger og sosiale utfordringer fra sine 
omgivelser. Dette omtales også som «funksjonshemmede barrierer», som hindrer muligheter til 
aktivitet og deltakelse på lik linje med sine jevnaldrende. En fremtidsrettet tjenesteutvikling vil legge 
vekt på å videreutvikle og sikre flere og mer konkrete «veier» inn i et inkluderende samfunn. Dette 
oppnås ved å bryte ned barrierer som virker både ekskluderende og forsterkende på 
funksjonsnedsettelsen.  

I Agenda Kaupangs analyse av boligtrappen - delrapport 2,  (Det vises til kunnskapsgrunnlag for mer 
informasjon) vises det til at det foreligger et potensiale for dreining og effektivisering av helse- og 
omsorgstjenestene, også for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Dreiningen innebærer 
større fokus på tidlig innsats og mestringsbaserte tjenester. I dag går en stor del av ressursene til 
bemannende botiltak i boligtrappens trinn 5 og 6. s. Videre er det høye kostnader knyttet tjenester, 
avlastning , barneboliger og BPA til barn og unge fra 0-17 år og et tjenestenivå som brukerne tar med 
seg over i voksentjenestene. Med forebyggende innsats, som forberedelse til å bo i egen bolig, kan trolig 
behovet for tjenester i voksenalder reduseres.  
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situasjoner hvor det ikke er mulig å tette gapet mellom individuelle forutsetninger og samfunnets
innretning og krav.
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Personer med nedsatt funksjonsevne opplever stadig manglende tilrettelegging på arenaer der de lever
og oppholder seg og blir møtt med diskriminerende holdninger og sosiale utfordringer fra sine
omgivelser. Dette omtales også som «funksjonshemmede barrierer», som hindrer muligheter t i l
aktivitet og deltakelse på lik linje med sine jevnaldrende. En fremtidsrettet tjenesteutvikling vil legge
vekt på å videreutvikle og sikre flere og mer konkrete «veier» inn i et inkluderende samfunn. Dette
oppnås ved å bryte ned barrierer som virker både ekskluderende og forsterkende på
funksjonsnedsettelsen.

I Agenda Kaupangs analyse av boligtrappen - delrapport 2, (Det vises ti l kunnskapsgrunnlag for mer
informasjon) vises det t i l at det foreligger et potensiale for dreining og effektivisering av helse- og
omsorgstjenestene, også for tjenester t i l personer med nedsatt funksjonsevne. Dreiningen innebærer
større fokus på tidlig innsats og mestringsbaserte tjenester. I dag går en stor del av ressursene ti l
bemannende botiltak i boligtrappens trinn 5 og 6. s. Videre er det høye kostnader knyttet tjenester,
avlastning, barneboliger og BPA til barn og unge fra 0-17 år og et tjenestenivå som brukerne tar med
seg over i voksentjenestene. Med forebyggende innsats, som forberedelse ti l å bo i egen bolig, kan trolig
behovet for tjenester i voksenalder reduseres.
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Asker kommune har en målsetning om at flest mulig skal bo i eget bolig og ved behov få ambulante 
tjenester av kommunen i eget hjem. Alle personer skal så langt det er mulig inkluderes i ordinære 
bomiljøer og arbeidsliv. 

Innsatstrappen legges til grunn for hele livsløpet og en riktig dimensjonert innsatstrapp har tilstrekkelige 
tjenester som sikrer egenmestring og selvstendighet med utgangspunkt i brukerens behov. 
Tjenesteprofilen skal endres for å unngå, forebygge eller utsette vekst på de øverste trinnene i 
innsatstrappen. Dette skal sikres ved å vektlegge forebygging, rehabilitering og tidlig innsats, 
teknologi/innovasjon, samhandling og medborgerskap på de nederste trinnene i trappen. Modellen 
legger opp til en godt utviklet ambulante tjenester, samtidig som heldøgnsomsorg skal tilbys innbyggere 
med omfattende og sammensatte behov.  

For å få til en dreining av innsatsen, må de laveste trinnene bygges ut i samskaping mellom kommunen 
og lokalsamfunnet. Ved å bygge et robust og aktivt lokalsamfunn legger vi til rette for forebygging og 
utsetting av tjenester på de høyere trinnene i innsatstrappen(Innsatstrappen beskrives nærmere i 
kapitel 6.7.). 

  

Dette skal vi oppnå 
 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene utgjør det det overordnede rammeverket for 
utviklingen av Askersamfunnet, og utgjør grunnlaget for kommunens satsingsområder og mål slik de er 
beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Alle satsingsområder og mål i kommuneplanen er 
tverrgående. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og at vi må arbeide sammen på tvers for å 
oppnå den utviklingen vi ønsker. 

Til sammen består kommuneplanen av åtte hovedmål og 28 delmål. Tabellen under viser hvilke av de 28 
delmålene som er særlig relevante for temaplan “På lik linje” og dermed utgjør temaplanens 
overordnede målbilde. 

Mål 
 
Hovedmål I andre planer Delmål I andre planer 
Askersamfunnet sikrer god helse og 
fremmer livskvalitet for alle, uansett alder. 

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

Asker kommune samarbeider aktivt med 
innbyggere, frivilligheten og næringslivet 
for å møte fremtidens helseutfordringer. 

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

  Innbyggere som mottar helsetjenester 
lever aktive og selvstendige liv, tar 
medansvar for egen helse og deltar i 
utforming av tjenestene ut fra den enkeltes 
forutsetninger og behov.  

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

  Innbyggerne har tilgang til grunnleggende, 
helhetlige og forsvarlige helsetjenester av 
god kvalitet og til rett tid.  

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

  Askersamfunnet arbeider helsefremmende 
og forebyggende for å oppnå god 
folkehelse, motvirke utenforskap og 
redusere risikoen for sykdom og tidlig død.  

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

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

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

Askersamfunnet er et levende 
lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre 
deltar gjennom inkluderende, 

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

Temaplan På lik linje

Asker kommune har en målsetning om at flest mulig skal bo i eget bolig og ved behov få ambulante
tjenester av kommunen i eget hjem. AIie personer skal så langt det er mulig inkluderes i ordinære
bomiljøer og arbeidsliv.

Innsatstrappen legges ti l grunn for hele livsløpet og en riktig dimensjonert innsatstrapp har tilstrekkelige
tjenester som sikrer egenmestring og selvstendighet med utgangspunkt i brukerens behov.
Tjenesteprofilen skal endres for å unngå, forebygge eller utsette vekst på de øverste trinnene i
innsatstrappen. Dette skal sikres ved å vektlegge forebygging, rehabilitering og tidlig innsats,
teknologi/innovasjon, samhandling og medborgerskap på de nederste trinnene i trappen. Modellen
legger opp til en godt utviklet ambulante tjenester, samtidig som heldøgnsomsorg skal tilbys innbyggere
med omfattende og sammensatte behov.

For å få ti l en dreining av innsatsen, må de laveste trinnene bygges ut i samskaping mellom kommunen
og lokalsamfunnet. Ved å bygge et robust og aktivt lokalsamfunn legger vi t i l rette for forebygging og
utsetting av tjenester på de høyere trinnene i innsatstrappen(lnnsatstrappen beskrives nærmere i
kapitel 6.7.).

Dette skal vi oppnå

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene utgjør det det overordnede rammeverket for
utviklingen av Askersamfunnet, og utgjør grunnlaget for kommunens satsingsområder og mål slik de er
beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. AIie satsingsområder og mål i kommuneplanen er
tverrgående. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og at vi må arbeide sammen på tvers for å
oppnå den utviklingen vi ønsker.

Til sammen består kommuneplanen av åtte hovedmål og 28 delmål. Tabellen under viser hvilke av de 28
delmålene som er særlig relevante for temaplan "På lik linje" og dermed utgjør temaplanens
overordnede målbilde.

Mål

Hovedmål I andre planer Delmål I andre planer
skersamfunnet sikrer god helse og Økonomiplan: s k e r kommune samarbeider aktivt med Økonomiplan:
fremmer livskvalitet for alle, uansett alder. Innarbeidet innbyggere, frivilligheten og næringslivet Innarbeidet

o r å møte fremtidens helseutfordringer.
Innbyggere som mottar helsetjenester Økonomiplan:
lever aktive og selvstendige liv, tar Innarbeidet
medansvar for egen helse og deltar i
utforming av tjenestene ut fra den enkeltes
orutsetninger og behov.
Innbyggerne har tilgang til grunnleggende, Økonomiplan:
helhetlige og forsvarlige helsetjenester av Innarbeidet
god kvalitet og til rett tid.
skersamfunnet arbeider helsefremmende Økonomiplan:
og forebyggende for å oppnå god Innarbeidet
olkehelse, motvirke utenforskap og
redusere risikoen for sykdom og tidlig død.

ll\skersamfunnet har virkemidler, Økonomiplan: ll\skersamfunnet er et levende Økonomiplan:
partnerskap og samarbeid på tvers som Innarbeidet lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre Innarbeidet
sikrer en bærekraftig utvikling. deltar gjennom inkluderende,
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Hovedmål I andre planer Delmål I andre planer 
medbestemmende og representative 
beslutningsprosesser. 

  Askersamfunnet har inkluderende 
lokalsamfunn der innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av 
kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.  

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

Askersamfunnet har tettsteder og 
lokalsamfunn som er  inkluderende, trygge, 
motstandsdyktige og bærekraftige, som er 
utviklet i god balanse mellom vekst og vern. 

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

Alle innbyggere har tilgang til 
tilfredsstillende og trygge boliger til en 
overkommelig pris. 

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

  Askersamfunnet har bærekraftige og 
samordnede bolig-, areal- og 
transportløsninger som tilrettelegger for 
smart samfunnsutvikling.  

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

Askersamfunnet har en levende 
innovasjonskultur, en sikker digital 
infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, 
inkluderende og bærekraftig næringsliv. 

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

Askersamfunnet arbeider målrettet med 
innovasjon og digitalisering for å møte 
fremtidens utfordringer. 

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

Askersamfunnet sikrer inkluderende, 
rettferdig og god utdanning og fremmer 
muligheter for livslang læring for alle. 

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

Askersamfunnet har inkluderende og 
trygge oppvekstmiljøer med leke- og 
læringsarenaer som fremmer sosial 
kompetanse, mestring, tilhørighet og god 
helse.   

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

  Alle fullfører likeverdig grunnskole med 
opplæring av god kvalitet, har høyt 
læringsutbytte og et godt grunnlag for å 
fullføre videregående opplæring. 

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

  Alle barn har tilgang til barnehage av god 
kvalitet som bidrar til trygghet, utvikling og 
læring, og som forbereder barna til å 
begynne i grunnskolen.  

Økonomiplan: 
Innarbeidet 

 

Slik skal vi gjøre det 
 
Denne temaplanen er inndelt syv innsatsområder:  

• inkludering, medvirkning og deltagelse 
• familie og pårørende 
• barnehage og skole 
• arbeid og aktivitet 
• bolig og bomiljø 
• helhetlige og sammenhengende brukerforløp 
• kompetanse og innovasjon 

Innsatsområdene er definert med bakgrunn i utfordringsbildet  og beskriver hva kommunen særlig må 
prioritere for å møte utfordringene.  

For hvert innsatsområde gis det en kort beskrivelse av status og utfordringer, samt hvilke endringer 
(strategier) som må gjennomføres for å sikre måloppnåelse og utvikling i ønsket retning. 

Inkludering, medvirkning og deltagelse 
 
Samfunnet vårt er tuftet på fellesskap og sosial aktivitet på ulike sosiale arenaer. Arbeid, aktivitet, fritid 
og kultur er viktige arenaer for inkludering og medborgerskap. Disse arenaene kan, sammen med ulike 
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Hovedmål I andre planer Delmål I andre planer
medbestemmende og representative
besiutningsprosesser.
v\skersamfunnet har inkluderende Økonomiplan:
lokalsamfunn der innbyggerne opplever Innarbeidet
!tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av
kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.

v\skersamfunnet har tettsteder og Økonomiplan: v\lle innbyggere har tilgang til Økonomiplan:
lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, Innarbeidet !tilfredsstillende og trygge boliger til en Innarbeidet
motstandsdyktige og bærekraftige, som er overkommelig pris.
utviklet i god balanse mellom vekst og vern.

v\skersamfunnet har bærekraftige og Økonomiplan:
samordnede bolig-, areal- og Innarbeidet
!transportløsninger som tilrettelegger for
smart samfunnsutvikling.

skersamfunnet har en levende Økonomiplan: skersamfunnet arbeider målrettet med Økonomiplan:
innovasjonskultur, en sikker digital Innarbeidet innovasjon og digitalisering for å møte Innarbeidet
infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, remtidens utfordringer.
inkluderende og bærekraftig næringsliv.
skersamfunnet sikrer inkluderende, Økonomiplan: skersamfunnet har inkluderende og Økonomiplan:
rettferdig og god utdanning og fremmer Innarbeidet !trygge oppvekstmiljøer med leke- og Innarbeidet
muligheter for livslang læring for alle. læringsarenaer som fremmer sosial

kompetanse, mestring, tilhørighet og god
helse.
v\lle fullfører likeverdig grunnskole med Økonomiplan:
opplæring av god kvalitet, har høyt Innarbeidet
læringsutbytte og et godt grunnlag for å
ul l føre videregående opplæring.
l i e barn har tilgang til barnehage av god Økonomiplan:
kvalitet som bidrar til trygghet, utvikling og Innarbeidet
læring, og som forbereder barna til å
begynne i grunnskolen.

Slik skal vi gjøre det

Denne temaplanen er inndelt syv innsatsområder:

• inkludering, medvirkning og deltagelse
• familie og pårørende
• barnehage og skole
• arbeid og aktivitet
• bolig og bomiljø
• helhetlige og sammenhengende brukerforløp
• kompetanse og innovasjon

Innsatsområdene er definert med bakgrunn i utfordringsbildet og beskriver hva kommunen særlig må
prioritere for å møte utfordringene.

For hvert innsatsområde gis det en kort beskrivelse av status og utfordringer, samt hvilke endringer
(strategier) som må gjennomføres for å sikre måloppnåelse og utvikling i ønsket retning.

Inkludering, medvirkning og deltagelse

Samfunnet vårt er tuftet på fellesskap og sosial aktivitet på ulike sosiale arenaer. Arbeid, aktivitet, fritid
og kultur er viktige arenaer for inkludering og medborgerskap. Disse arenaene kan, sammen med ulike
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frivillige-, ideelle- og brukerorganisasjoner, bidra til mestring av livet og økt livskvalitet. Å falle utenfor 
det sosiale fellesskapet kan føre til en opplevelse av utenforskap. Inkludering defineres som å tilpasse 
samfunnet, både fysisk og sosialt, til mangfoldet blant innbyggerne, og gi alle reell mulighet til å delta i 
fellesskapet, oppleve sosial tilhørighet og sosialt fellesskap.   

Personer med nedsatt funksjonsevne deltar i  mindre grad enn andre og møter barrierer for deltagelse i 
samfunnslivet. 

Medvirkning og deltakelse er knyttet til samskaping (medborgerskap) og er en prosess hvor løsningene 
ikke er gitt på forhånd. Metoden brukes når flere parter går sammen for å definere utfordringer og 
utvikle nye og bedre løsninger.  

I helse- og omsorgstjenesteloven (§3-10) skal kommunen sørge for at representanter for pasienter og 
brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dette skjer gjennom 
interne systemer for innhenting av brukernes erfaringer og synspunkter og gjennom etablering av 
brukerråd for å kunne medvirke på systemnivå. 

Møteplasser  

Møteplasser og aktivitetstiltak er viktige sosiale arenaer hvor man gjennom deltakelse kan føle seg 
inkludert i et fellesskap  Frivillige organisasjoner og idretten er særlig viktig aktører som bidrar med å 
skape tilhørighet og et åpent og inkluderende samfunn.   

Asker kommune skal ha gode og bærekraftige løsninger for at innbyggere skal leve friske og sunne liv, 
med mestring og god livskvalitet. Mange forhold på ulike arenaer påvirker innbyggernes helse og 
livskvalitet. Eksempler på dette er tilgang til aktive nærmiljøer, inkluderende lokalsamfunn, bolig og 
fysiske omgivelser, tilgang på arbeid, og andre forhold knyttet til levevaner. Personer med nedsatt 
funksjonsevne møter fortsatt «funksjonshemmede barrierer» som hindrer like muligheter til 
inkludering, medvirkning og deltakelse.  

Brukermedvirkning i tjenestene    

I helse- og omsorgstjenesteloven (§3-10) og FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD), skal kommunen sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen 
av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dette gjennom interne systemer for innhenting av brukernes 
erfaringer og synspunkter og gjennom etablering av brukerråd for å kunne medvirke på systemnivå.  

Brukerråd i Asker   

Asker kommune har i dag et politisk utnevnt råd for personer med funksjonsnedsettelse, samt brukerråd 
bestående av foresatte til personer med funksjonsnedsettelse. Sistnevnte brukerråd representerer 
brukere, under / over 18 år.  

Rekruttering til brukerråd foregår gjennom informasjon til foresatte om brukerrådets mandat og 
oppgaver. Brukerrådet selv er aktive på nyrekruttering. I møtene er det saker som er knyttet til 
informasjon fra tjenestene, utvikling og utfordringer og dagsaktuell informasjon fra Asker kommune 
som vedgår rådet og brukere. Brukerrådet kommer også med innspill og spørsmål til temaer som de 
ønsker belyst.  Utarbeidelse av brukerundersøkelse som ble gjennomført i høst, var i et tett samarbeid 
mellom virksomhetene og brukerrådet.  

Medvirkningsråd i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne    
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Asker kommune vil i løpet av 2023 etablere et medvirkningsråd bestående av personer med 
funksjonsnedsettelse. Tiltaket er i tråd med føringer og veilederen i CRPD, NOU 2016 nr. 17, FN 
bærekraftsmål nr. 17 og virksomhetsplan for tjenester til personer med funksjonsnedsettelse i Asker 
kommune. Organiseringen av medvirkningsrådet skal utformes i samarbeid med tjenestemottakere og 
pårørende.   

Strukturen legger til rette for en utvikling i demokratisk forståelse, fra det nære og personlige på 
individnivå  til det mer overordnede - på systemnivå. Denne medvirkningsmodellen gir mulighet for at 
enkeltsaker kan løftes opp og løses på ulike nivåer, avhengig av hva saken gjelder.  På samme måte kan 
det politiske eller administrative nivået få tilbakemeldinger på saker fra? ulike nivåer. 
Medvirkningsmodellen er også velegnet for en god og tilrettelagt informasjonsflyt.  

Det planlegges i 2023 å opprette «husråd» i de enkelte bofellesskap og allmøte på arbeidssentrene, 
lokale geografiske brukerråd tilknyttet kommunens innbyggertorg, et samarbeidsråd, et sentralt 
brukerråd og en rådgivningsgruppe, samt strukturer som binder disse sammen.    

Brukerundersøkelser 

Det gjennomføres jevnlig brukerundersøkelser i Asker kommune.  Brukerundersøkelser er 
spørreundersøkelser rettet mot brukere av kommunale tjenester, og gjennomføres for å få brukernes 
tilbakemelding på spørsmål knyttet til deres opplevelse av tjenestene. Dette kan knytte seg både til 
kvalitet, brukermedvirkning, service, tilgjengelighet og brukertilfredshet generelt.  

Det er høsten 2022 gjennomført brukerundersøkelser i virksomhetene Avlastning og omsorg i Oppvekst 
samt i Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Velferd. Det vises til kunnskapsgrunnlaget for 
mer informasjon om resultatene. Brukerundersøkelser er en av flere medvirkningsformer som benyttes 
og videreutvikles som en del av plan- og styringsprosessene i Asker kommune. Det er planer i 
virksomhetene om å benytter tjenestedesigner for å utarbeide undersøkelsemetoder tilpasset de som 
mottar tjenestene i fremtidige brukerundersøkelser.   

Modell for frivillighet i Asker kommune og modell for frivillighet i tjenesteområdet Velferd   

En gjennomtenkt og kompetent organisering er en av suksessfaktorene for å sikre økt frivillighet i 
omsorgstjenesten. Nasjonalt  er det imidlertid bare 20 % av kommunene som har utviklet en lokal 
frivillighetspolitikk. I temaplan medborgerskap s. 14. er  Asker kommunes frivillighetspolitikk beskrevet i 
5 pilarer:   

• frivilligkoordinering  
• tilskuddsordninger  
• anerkjennelse og markedsføring  
• samarbeidsavtaler  
• arenaer og lokaler  

I forbindelse med kommunesammenslåingen gjennomførte Frivillighet Norge en kartlegging av 
frivilligheten i Asker kommune. I underkant av 350 organisasjoner fra kommunen ble invitert til å svare 
på spørsmål om deres forening, medlemmer, samarbeid med kommunen, næringsliv og andre aktører, 
og hvilke mål og utfordringer de hadde.  Av hovedfunn kom det frem at 5 % av frivillige deltar innenfor 
helse og sosiale tjenester. Studien viser også at de fleste samarbeid mellom eksterne aktører og 
kommunen er knyttet til den delen av kommunen som har ansvar for kultur og frivillighet.        
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på spørsmål om deres forening, medlemmer, samarbeid med kommunen, næringsliv og andre aktører,
og hvilke mål og utfordringer de hadde. Av hovedfunn kom det frem at 5 % av frivillige deltar innenfor
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Figur : Inkluderende frivilligkoordinering 2022  
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Figur: Inkluderendefrivilligkoordinering 2022
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Figur: Modell for frivillighet i velferd 2022  

Det er utarbeidet en modell for inkluderende frivillighet i Asker kommune og en egen modell for 
frivillighet i Velferd. Modellene vil bidra til god struktur og være en rettesnor for samarbeidet med 
frivilligheten. Frivillighetskoordinator kartlegger og rekrutterer frivillige ressurser i samarbeid med lokal 
frivilligsentral/innbyggertorg og frivillige foreninger i lokalmiljøet. De har vekt på å kartlegge ressurser 
og ønsker også blant tjenestemottakere, slik at de som ønsker det skal få mulighet til å bidra med frivillig 
ressurser på lik linje med andre innbyggere. Dette er et viktig grep for å øke inkludering og 
medborgerskap. Modellen vil bidra til økt samarbeid og innsats fra frivillighet i tjenesteområdet.  

Innbyggere i Asker kommune med ulike funksjonsnedsettelser kan benytte seg av tilbud som arrangeres 
både av Asker kommune selv, og flere frivillige organisasjoner og idrettslag. Tilbudene varierer fra år til 
år, og informasjon spres blant annet via nettsiden «Hva skjer i Asker», og fritidskallenderen til «Aktiv 
Fritid» via Asker kommunes hjemmesider. Noen tilbud er spesielle tilbud tilrettelagt for brukergruppen, 
og noen er ordinære tilbud.   

Eksempler på fritidstilbud:  

GUI SK har  over 30 utviklingshemmede som trener fast. Det er tilbud 3 dager pr uke. Friidrett, 
Diamantvolleyball og Boccia. Det er opprettet et eget styre for para i Gui SK. Parastyret organiserer alle 
aktiviteter for utviklingshemmede og har hovedansvaret for at funksjonshemmede sømløst innlemmes 
inn i klubbens ulike særidretter.   

Panua jobber for at mennesker med ulike bistandsbehov skal få økt livskvalitet gjennom fri utfoldelse i 
tilrettelagte kulturaktiviteter og andre typer aktiviteter. Panua Kule Kråker er en fritidsklubb på Søndre 
Wettre gård med aktiviteter, spill og lek annenhver mandag. Panua tilbyr også musikktilbud og 
musikkterapi individuelt og i grupper.   
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Figur: Modell fo r frivillighet i velferd 2022

Det er utarbeidet en modell for inkluderende frivillighet i Asker kommune og en egen modell for
frivillighet i Velferd. ModeIlene vil bidra ti l god struktur og være en rettesnor for samarbeidet med
frivilligheten. Frivillighetskoordinator kartlegger og rekrutterer frivillige ressurser i samarbeid med lokal
frivilligsentral/innbyggertorg og frivillige foreninger i lokalmiljøet. De har vekt på å kartlegge ressurser
og ønsker også blant tjenestemottakere, slik at de som ønsker det skal få mulighet t i l å bidra med frivillig
ressurser på lik linje med andre innbyggere. Dette er et viktig grep for å øke inkludering og
medborgerskap. Modellen vil bidra til økt samarbeid og innsats fra frivillighet i tjenesteområdet.

Innbyggere i Asker kommune med ulike funksjonsnedsettelser kan benytte seg av tilbud som arrangeres
både av Asker kommune selv, og flere frivillige organisasjoner og idrettslag. Tilbudene varierer fra år ti l
år, og informasjon spres blant annet via nettsiden «Hva skjer i Asker», og fritidskallenderen ti l «Aktiv
Fritid» via Asker kommunes hjemmesider. Noen tilbud er spesielle tilbud tilrettelagt for brukergruppen,
og noen er ordinære tilbud.

Eksempler på fritidstilbud:

GUI SKhar over 30 utviklingshemmede som trener fast. Det er tilbud 3 dager pr uke. Friidrett,
Diamantvolleyball og Boccia. Det er opprettet et eget styre for para i Gui SK. Parastyret organiserer alle
aktiviteter for utviklingshemmede og har hovedansvaret for at funksjonshemmede sømløst innlemmes
inn i klubbens ulike særidretter.

Panua jobber for at mennesker med ulike bistandsbehov skal få økt livskvalitet gjennom fri utfoldelse i
tilrettelagte kulturaktiviteter og andre typer aktiviteter. Panua Kule Kråker er en fritidsklubb på Søndre
Wettre gård med aktiviteter, spill og lek annenhver mandag. Panua tilbyr også musikktilbud og
musikkterapi individuelt og i grupper.
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SalVILL er saltrening til musikk med fokus på kondisjon, styrke, balanse og treningsglede. Dette ble 
startet opp av Asker kommune, og driftes nå av Asker skiklubb på Borgen ungdomsskole. Deltagelse 
krever medlemskap i Asker skiklubb.   

Asker skiklubb, kajakk har tilbudet «Padling for alle», i vår-sommer-høst sesongen.   

Asker fotball drifter laget Asker United, som er en del av Asker Fotballs samfunnsprosjekt. De har to lag 
(junior og senior) som begge deltar i serie og cupspill gjennom sesongen.  

Frisk Asker Hockey sammen med Himmeljegerne drifter Superlaget, for personer i alle aldre for 
mennesker med spesielle behov.  Deltagelse på laget er gratis. Superlaget deltar i cuper hvor de har spilt 
mot lag fra hele Norge.  

Transport   

Mange er avhengige av transport for å kunne oppsøke aktiviteter, fritidssysler og sosiale nettverk. 
Helsedirektoratets veileder (Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming - 
Helsedirektoratet) setter søkelys på kommunens ansvar for at det skal tilrettelegges for aktiv fritid og 
sosialt nettverk med utgangspunkt i den enkeltes behov og interesser. Noen ganger er mangelfull 
tilgjengelig transport en barriere for å kunne delta på fritidsaktiviteter.   

Personer med funksjonsnedsettelser kan ha rett på tilrettelagt transport og grunnstønad til transport 
eller drift av bil etter folketrygdloven. Lovgrunnlag og føringer og ordninger for transport og offentlige 
ytelser som retter som mot mennesker med nedsatt funksjons- og / eller forflytningsevne er følgende:   

TT-kort (tilrettelagt transport).  Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for 
ordningen.  TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje.   

Grunnstønad til transport, drift av bil. Det kan gis stønad hvis man har ekstrautgifter til transport 
grunnet medisinsk tilstand. Stønadssatsen er differensiert innenfor ulike satser, Det er også mulig å søke 
stønad til eget motorkjøretøy.   

Det er satt i gang et arbeid på transport hvor virksomhetene jobber med ulike tiltak og utforsker hvilke 
muligheter som kan benytte. Fokus er å se på hvilke individuelle løsninger som finnes og hvordan ta i 
bruk de ordninger som allerede finnes på en bra måte. Utvalg for velferd behandlet høsten 2022 sak om 
transport.  

Universell utforming i Asker kommune  

Norge og derigjennom Asker kommune er forpliktet gjennom FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne til å sikre dem like muligheter til å realiseres sine 
menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette.  

Konvensjonen gir følgende definisjon på universell utforming:   

«Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en 
slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing 
og en spesiell utforming.»  

Asker kommune er med i KS sitt nettverk for universell utforming. I 2022 vil søkelyset/fokuset være på 
universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser. Nettverket 

Temaplan På lik linje

SalVILL er saltrening til musikk med fokus på kondisjon, styrke, balanse og treningsglede. Dette ble
startet opp av Asker kommune, og driftes nå av Asker skiklubb på Borgen ungdomsskole. Deltagelse
krever medlemskap i Asker skiklubb.

Asker skiklubb, kajakk har tilbudet «Padling for alle», i vår-sommer-høst sesongen.

Asker fotball drifter laget Asker United, som er en del av Asker Fotballs samfunnsprosjekt. De har to lag
(junior og senior) som begge deltar i serie og cupspill gjennom sesongen.

Frisk Asker Hockey sammen med Himmeljegerne drifter Superlaget, for personer i alle aldre for
mennesker med spesielle behov. Deltagelse på laget er gratis. Superlaget deltar i cuper hvor de har spilt
mot lag fra hele Norge.

Transport

Mange er avhengige av transport for å kunne oppsøke aktiviteter, fritidssysler og sosiale nettverk.
Helsedirektoratets veileder (Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming -
Helsedirektoratet) setter søkelys på kommunens ansvar for at det skal tilrettelegges for aktiv fritid og
sosialt nettverk med utgangspunkt i den enkeltes behov og interesser. Noen ganger er mangelfull
tilgjengelig transport en barriere for å kunne delta på fritidsaktiviteter.

Personer med funksjonsnedsettelser kan ha rett på tilrettelagt transport og grunnstønad ti l transport
eller drift av bil etter folketrygdloven. Lovgrunnlag og føringer og ordninger for transport og offentlige
ytelser som retter som mot mennesker med nedsatt funksjons- o g / eller forflytningsevne er følgende:

TT-kort (tilrettelagt transport). Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for
ordningen. TT-ordningen er ment ti l fritidsreiser med drosje.

Grunnstønad ti l transport, drift av bil. Det kan gis stønad hvis man har ekstrautgifter t i l transport
grunnet medisinsk tilstand. Stønadssatsen er differensiert innenfor ulike satser, Det er også mulig å søke
stønad ti l eget motorkjøretøy.

Det er satt i gang et arbeid på transport hvor virksomhetene jobber med ulike tiltak og utforsker hvilke
muligheter som kan benytte. Fokus er å se på hvilke individuelle løsninger som finnes og hvordan ta i
bruk de ordninger som allerede finnes på en bra måte. Utvalg for velferd behandlet høsten 2022 sak om
transport.

Universell utforming i Asker kommune

Norge og derigjennom Asker kommune er forpliktet gjennom FN-konvensjonen om rettighetene ti l
mennesker med nedsatt funksjonsevne ti l å sikre dem like muligheter t i l å realiseres sine
menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette.

Konvensjonen gir følgende definisjon på universell utforming:

«Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en
slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing
og en spesiell utforming.»

Asker kommune er med i KSsitt nettverk for universell utforming. I 2022 vil søkelyset/fokuset være på
universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser. Nettverket
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gir faglig påfyll, nye verktøy og metoder og et stort nettverk med fagpersoner fra andre kommuner og 
fylkeskommuner.     

I Asker kommunes retningslinjer for utarbeidelse av temaplaner er det besluttet at universell utforming 
er et tverrgående tema som alle må vurdere innarbeidet der det er relevant. Dette bidrar til økt fokus.   

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med 
funksjonsnedsettelse og komme med forslag og anbefalinger i saker som er knyttet til universell 
utforming. Det er også etablert et eget tverrfaglig team som jobber med universell utforming i Asker 
kommune. Representanter fra Samfunnsutvikling, Velferd, Samfunnstjenester, Medborgerskap og 
Kommunikasjon er deltakere. Teamet jobber med konkrete og praktiske problemstillinger. De bidrar i 
plan- og byggesaker for å sikre at universell utforming ivaretas. Videre bidrar teamet inn i kommunens 
langsiktige planer (herunder temaplaner) der universell utforming og tilgjengelighet for alle omhandles.  

 
  

  

  

  

Strategier 
 
Navn på strategien I andre 

planer 
Hovedmål Delmål Satsingsområde 

Asker kommune skal 
planlegge, 
tilrettelegge og utvikle 
tjenestene i tråd med 
FN-konvensjonen for 
rettigheter til 
mennesker med 
nedsatt funksjonsevne   

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

Askersamfunnet 
arbeider 
helsefremmende og 
forebyggende for å 
oppnå god 
folkehelse, motvirke 
utenforskap og 
redusere risikoen for 
sykdom og tidlig død.  

God helse 

Asker kommune skal 
tilrettelegge for 
innovative 
medvirkningsprosesser 
slik at personer med 
nedsatt funksjonsevne 
deltar i tjeneste og 
samfunnsutviklingen  

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

Asker kommune 
samarbeider aktivt 
med innbyggere, 
frivilligheten og 
næringslivet for å 
møte fremtidens 
helseutfordringer. 

God helse 

Asker kommune skal 
legge til rette for økt 
samarbeid med 
frivilligheten  

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

Askersamfunnet er et 
levende 
lokaldemokrati der 
innbyggere i alle 
aldre deltar gjennom 
inkluderende, 
medbestemmende 
og representative 
beslutningsprosesser. 

Samarbeid for å nå 
målene 

Asker kommune skal 
ha lett tilgjengelig og 
tilpasset informasjon 

 Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 

Samarbeid for å nå 
målene 

Temaplan På lik linje

gir faglig påfyll, nye verktøy og metoder og et stort nettverk med fagpersoner fra andre kommuner og
fylkeskommuner.

I Asker kommunes retningslinjer for utarbeidelse av temaplaner er det besluttet at universell utforming
er et tverrgående tema som alle må vurdere innarbeidet der det er relevant. Dette bidrar t i l økt fokus.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har rett t i l å uttale seg i saker som gjelder personer med
funksjonsnedsettelse og komme med forslag og anbefalinger i saker som er knyttet til universell
utforming. Det er også etablert et eget tverrfaglig team som jobber med universell utforming i Asker
kommune. Representanter fra Samfunnsutvikling, Velferd, Samfunnstjenester, Medborgerskap og
Kommunikasjon er deltakere. Teamet jobber med konkrete og praktiske problemstillinger. De bidrar i
plan- og byggesaker for å sikre at universell utforming ivaretas. Videre bidrar teamet inn i kommunens
langsiktige planer (herunder temaplaner) der universell utforming og tilgjengelighet for alle omhandles.

Strategier

Navn på strategien I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
planer

ll\sker kommune skal ll\skersamfunnet ll\skersamfunnet God helse
planlegge, sikrer god helse og arbeider
ilrettelegge og utvikle remmer livskvalitet helsefremmende og
jenestene i tråd med o r alle, uansett forebvggende for å
FN-konvensjonen for alder. oppnå god
rettigheter til folkehelse, motvirke
mennesker med utenforskap og
nedsatt funksjonsevne redusere risikoen for

sykdom og tidlig død.
ll\sker kommune skal ll\skersamfunnet ll\sker kommune God helse
ilrettelegge for sikrer god helse og samarbeider aktivt
innovative remmer livskvalitet med innbyggere,
medvirkningsprosesser o r alle, uansett frlvllllgheten og
slik at personer med alder. næringslivet for å
nedsatt funksjonsevne møte fremtidens
deltar i tjeneste og helseuttordringer.
samfunnsutviklingen
l,\sker kommune skal l,\skersamfunnet l,\skersamfunnet er et Samarbeid for å nå
legge til rette for økt har virkemidler, levende målene
samarbeid med partnerskap og lokaldemokrati der
frivilligheten samarbeid på tvers innbyggere i alle

som sikrer en aldre deltar gjennom
bærekraftig inkluderende,
utvikling. medbestemmende

og representative
beslutningsprosesser.

l,\sker kommune skal l,\skersamfunnet l,\skersamfunnet har Samarbeid for å nå
ha lett tilgjengelig og har virkemidler, inkluderende målene
ilpasset informasjon partnerskap og lokalsamfunn der
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Navn på strategien I andre 
planer 

Hovedmål Delmål Satsingsområde 

samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

innbyggerne 
opplever tilhørighet 
og tar medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold.  

 
Asker kommune skal planlegge, tilrettelegge og utvikle tjenestene i tråd med FN-
konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne   
 
Tjeneste- og samfunnsutviklingen i Asker kommune skal legge til grunn prinsippene i FN- konvensjonen 
om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Strategien ivaretas gjennom samarbeid mellom 
tjenesteområdene i Oppvekst og Velferd, implementering av innsatstrapp og boligtrapp samt 
implementering av temaplanen  

Asker kommune skal tilrettelegge for innovative medvirkningsprosesser slik at personer med 
nedsatt funksjonsevne deltar i tjeneste og samfunnsutviklingen  
 
Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha like muligheter som andre innbyggere i Asker kommune til 
å ta del i og medvirke i samfunnslivet. Strategien ivaretas gjennom at Asker kommune har god 
brukermedvirkning på individ og systemnivå. Asker kommune har inkluderende medvirkningmuligheter 
hvor personer med nedsatt funksjonsevne kan få komme med innspill til hvordan Askersamfunnet 
utvikles.  

Asker kommune skal legge til rette for økt samarbeid med frivilligheten  
 
Strategien innebærer at kommunen skal legge til rette for at det blir lettere å engasjere seg som frivillig, 
og at frivilligarbeidet organiseres på en hensiktsmessig måte. Det er utarbeidet en modell for 
inkluderende frivillighet i Asker kommune og en egen modell for frivillighet i velferd. Modellene har som 
formål å skape bedre struktur og samarbeid og vil være førende for det videre arbeidet med frivillighet i 
kommunen. 

Asker kommune skal ha lett tilgjengelig og tilpasset informasjon 
 
Strategien innebærer at det skal finnes lett tilgjengelig og lettlest informasjon om tilbud, aktiviteter og 
møteplasser, samt hvilke muligheter som finnes i ulike tilskudds- og støtteordninger. Informasjonen skal 
tilrettelegges og være tilgjengelig for enkeltpersoner, men også for lag og foreninger. Flere 
informasjonskanaler bør benyttes for å nå ut til ulike målgrupper, eksempelvis kommunens nettside, 
sosiale medier, lokale medier og apper som “Hva skjer i Asker”. 

Ansatte i virksomheter i kommunen og innen alle tjeneste bør kjenne til hverandres aktiviteter og ellers 
hva som finnes av tilbud i kommunen for å kunne veilede brukere/beboere inn i aktivitet. 

Familie og pårørende 
 
Familien er det viktigste sted for sosialisering og overføring av verdier og en godt fungerende familie gir 
barn og unge trygghet og tilhørighet. Foreldreskapet utfordres imidlertid ved krevende 
omsorgsoppgaver. Familier som har barn med nedsatt funksjonsevne og/eller funksjonshemming, er 

Temaplan På lik linje

Navn på strategien I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
planer

samarbeid på tvers innbyggerne
som sikrer en opplever tilhørighet
bærekraftig og tar medansvar,
utvikling. uavhengig av

kulturelle, sosiale og
økonomiske forhold.

Asker kommune skal planlegge, tilrettelegge og utvikle tjenestene i tråd med FN-
konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjeneste- og samfunnsutviklingen i Asker kommune skal legge ti l grunn prinsippene i FN- konvensjonen
om rettigheter t i l personer med nedsatt funksjonsevne. Strategien ivaretas gjennom samarbeid mellom
tjenesteområdene i Oppvekst og Velferd, implementering av innsatstrapp og boligtrapp samt
implementering av temaplanen

Asker kommune skal tilrettelegge for innovative medvirkningsprosesser slik at personer med
nedsatt funksjonsevne deltar i tjeneste og samfunnsutviklingen

Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha like muligheter som andre innbyggere i Asker kommune ti l
å ta del i og medvirke i samfunnslivet. Strategien ivaretas gjennom at Asker kommune har god
brukermedvirkning på individ og systemnivå. Asker kommune har inkluderende medvirkningmuligheter
hvor personer med nedsatt funksjonsevne kan få komme med innspill t i l hvordan Askersamfunnet
utvikles.

Asker kommune skal legge til rette for økt samarbeid med frivilligheten

Strategien innebærer at kommunen skal legge ti l rette for at det blir lettere å engasjere seg som frivillig,
og at frivilligarbeidet organiseres på en hensiktsmessig måte. Det er utarbeidet en modell for
inkluderende frivillighet i Asker kommune og en egen modell for frivillighet i velferd. ModeIlene har som
formål å skape bedre struktur og samarbeid og vil være førende for det videre arbeidet med frivillighet i
kommunen.

Asker kommune skal ha lett tilgjengelig og tilpasset informasjon

Strategien innebærer at det skal finnes lett tilgjengelig og lettlest informasjon om tilbud, aktiviteter og
møteplasser, samt hvilke muligheter som finnes i ulike tilskudds- og støtteordninger. Informasjonen skal
tilrettelegges og være tilgjengelig for enkeltpersoner, men også for lag og foreninger. Flere
informasjonskanaler bør benyttes for å nå ut til ulike målgrupper, eksempelvis kommunens nettside,
sosiale medier, lokale medier og apper som "Hva skjer i Asker".

Ansatte i virksomheter i kommunen og innen alle tjeneste bør kjenne ti l hverandres aktiviteter og ellers
hva som finnes av tilbud i kommunen for å kunne veilede brukere/beboere inn i aktivitet.

Familie og pårørende

Familien er det viktigste sted for sosialisering og overføring av verdier og en godt fungerende familie gir
barn og unge trygghet og tilhørighet. Foreldreskapet utfordres imidlertid ved krevende
omsorgsoppgaver. Familier som har barn med nedsatt funksjonsevne og/eller funksjonshemming, er
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stort sett som familier flest. Samtidig møter disse familiene noen andre og ekstra utfordringer og at de i 
langt større grad er i kontakt med det flere tjenester i det offentlige hjelpeapparatet enn andre familier.  

I nasjonale rapporter og i Stortingsmelding nr 8 (2022-2023) beskrives noen av foreldres utfordringer 
knyttet til systemer som oppleves fragmenterte, og at de må forholde seg til ulike lovverk som 
forsterker opplevelsen av mangel på helhet. De opplever også mangelfull informasjon om tjenester, der 
denne ofte er preget av tilfeldigheter og er personavhengig. Mange foreldre opplever at det er deres 
oppgave å finne, utløse og koordinere hjelpen. Til slutt oppleves at viktige overganger i barnets liv tidvis 
er krevende. Det er særlig i perioden der barna kommer i ungdomsalder (videregående skole) og tidlig 
voksen (arbeid). 

Det ble høsten 2022 gjennomført en brukerundersøkelse i avlastning og omsorgstjenester til barn og 
unge i Asker. I undersøkelsen ble pårørende blant annet bedt om å ta  stilling til disse påstandene 
tilknyttet «medvirkning». Her svarte to av tre at de opplever at det er god mulighet for 
brukermedvirkning i tjenesten. I samme brukerundersøkelse viser resultatene at 79 % av de spurte er 
godt fornøyd med de tjenestene de mottar. 

 
I tabellen nedenfor svarer pårørende på hvordan de opplever kommunikasjonen mellom dem og 
tjenesten avlastning og omsorg. Det er generelt gode tilbakemeldinger med en noe lavere tilfredshet 
knyttet til at informasjonen om hva tjenesten kan tilby deres barn. Dette er et forbedringsområde som 
det vil jobbes videre med knyttet til strategiene for innsatsområdet. 

 
  

  

Temaplan På lik linje

stort sett som familier flest. Samtidig møter disse familiene noen andre og ekstra utfordringer og at de i
langt større grad er i kontakt med det flere tjenester i det offentlige hjelpeapparatet enn andre familier.

I nasjonale rapporter og i Stortingsmelding nr 8 (2022-2023) beskrives noen av foreldres utfordringer
knyttet t i l systemer som oppleves fragmenterte, og at de må forholde seg ti l ulike lovverk som
forsterker opplevelsen av mangel på helhet. De opplever også mangelfull informasjon om tjenester, der
denne ofte er preget av tilfeldigheter og er personavhengig. Mange foreldre opplever at det er deres
oppgave å finne, utløse og koordinere hjelpen. Til slutt oppleves at viktige overganger i barnets liv tidvis
er krevende. Det er særlig i perioden der barna kommer i ungdomsalder (videregående skole) og tidlig
voksen (arbeid).

Det ble høsten 2022 gjennomført en brukerundersøkelse i avlastning og omsorgstjenester t i l barn og
unge i Asker. I undersøkelsen ble pårørende blant annet bedt om å ta stilling ti l disse påstandene
tilknyttet «medvirkning». Her svarte to av tre at de opplever at det er god mulighet for
brukermedvirkning i tjenesten. I samme brukerundersøkelse viser resultatene at 79 % av de spurte er
godt fornøyd med de tjenestene de mottar.

.... Jeg opplever at mitt barn sin brukermedvirkning blir
10B ivaretatt [c:., ...."Cl N Jeg er med i utarbeidelse av mål og tiltak 13c: ...0 I;l,

Jeg opplever å kunne påvirk@hvordan tjenestens vi får....
N

II-;; ... skal utføres I J_1::
<I: ....

Jeg har et godt og tilllitsfullt samarbeid med tjenesten 6--N 57 2...
I I I T T I T T 7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Heltuenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Vet ikke

I tabellen nedenfor svarer pårørende på hvordan de opplever kommunikasjonen mellom dem og
tjenesten avlastning og omsorg. Det er generelt gode tilbakemeldinger med en noe lavere tilfredshet
knyttet t i l at informasjonen om hva tjenesten kan tilby deres barn. Dette er et forbedringsområde som
det vil jobbes videre med knyttet t i l strategiene for innsatsområdet.

Jeg vet hvem og hvor jeg kan henvende meg hvis det er noe jeg misfornøyd
med

Jeg får svar på mine henvendelser

Jeg får beskjed om hvordan barnet mitt har det på tjenestetilbudet

Jegoppleverå fågod informasjon om hva tjenesten kan tilt:,.,,mitt barn

Jeg hadde en god opplevelse under mitt første møte med tjenesten

4,2
4,5

3,8
4,0

4,4
4,8

4,5
4,1

4,2
4,5

4,4
3,7

3,7
4,2

3,6
3,4

4,4
4,7

4,3
4,3

4

AIie tjenester Institusjonsavlastning Individuell avlastning Støttekontakttjeneste
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Strategier 
 
Navn på 
strategien 

I andre 
planer 

Hovedmål Delmål Satsingsområde 

Asker kommune skal 
gi tjenester ut fra et 
helhetlig familie- og 
livsløpsperspektiv 

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

Innbyggerne har 
tilgang til 
grunnleggende, 
helhetlige og 
forsvarlige 
helsetjenester av 
god kvalitet og til 
rett tid.  

God helse 

Asker kommune skal 
anerkjenne og 
involvere pårørende 
som viktig ressurs 
gjennom aktiv 
medvirkning 

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

Asker kommune 
samarbeider aktivt 
med innbyggere, 
frivilligheten og 
næringslivet for å 
møte fremtidens 
helseutfordringer. 

God helse 

Asker kommune skal 
styrke veiledning, 
støtte og opplæring 
til familie og 
pårørende  

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

Asker kommune 
samarbeider aktivt 
med innbyggere, 
frivilligheten og 
næringslivet for å 
møte fremtidens 
helseutfordringer. 

God helse 

 
Asker kommune skal gi tjenester ut fra et helhetlig familie- og livsløpsperspektiv 
 
Familien er det viktigste sted for barn og unge som gir trygghet og tilhørighet og som varer livet ut. 
Familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, skal oppleve at kommunen legger til rette 
for sammenhengende og gode tjenester og at de skal oppleve sømløse overganger gjennom de ulike 
livsfasene fra ung til eldre. 

Asker kommune skal anerkjenne og involvere pårørende som viktig ressurs gjennom aktiv 
medvirkning 
 
Pårørende er en viktig støtte og ressurs for brukeren. Pårørende kjenner best til hva om er best for sine 
nærmeste og har god erfaring med hva som kan bidra til å hjelpe.  

Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste og utgjør på 
denne måten en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs. 

Asker kommune skal styrke veiledning, støtte og opplæring til familie og pårørende  
 
Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, samtale og 
dialog med familie og pårørende. Familie og pårørende kan stå i omfattende og krevende omsorgsrolle 
over tid og kan trenger støtte og veiledning fra helse- og omsorgstjenesten for å også å kunne ivareta 
egen helse. Familie og pårørende er en viktig resurs og kommune skal styrke det systematiske 
pårørendearbeid.  

Barnehage og skole 
 

Temaplan På lik linje

Strategier

Navn på I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
strategien planer
ll\sker kommune skal ll\skersamfunnet Innbyggerne har God helse
gi tjenester ut fra et sikrer god helse og i Igang til
helhetlig familie- og fremmer livskvalitet grunnleggende,
Iivsløpsperspektiv o r alle, uansett helhetlige og

alder. orsvarlige
helsetjenester av
god kvalitet og ti l
rett tid.

l,\sker kommune skal l,\skersamfunnet l,\sker kommune God helse
anerkjenne og sikrer god helse og samarbeider aktivt
involvere pårørende remmer livskvalitet med innbyggere,
som viktig ressurs for alle, uansett frivilligheten og
gjennom aktiv alder. næringslivet for å
medvirkning møte fremtidens

helseuttordringer.
l,\sker kommune skal l,\skersamfunnet l,\sker kommune God helse
styrke veiledning, sikrer god helse og samarbeider aktivt
støtte og opplæring fremmer livskvalitet med innbyggere,
i l familie og for alle, uansett frlvllllgheten og
pårørende alder. næringslivet for å

møte fremtidens
helseuttordringer.

Asker kommune skal gi tjenester ut fra et helhetlig familie- og livsløpsperspektiv

Familien er det viktigste sted for barn og unge som gir trygghet og tilhørighet og som varer livet ut.
Familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, skal oppleve at kommunen legger ti l rette
for sammenhengende og gode tjenester og at de skal oppleve sømløse overganger gjennom de ulike
livsfasene fra ung ti l eldre.

Asker kommune skal anerkjenne og involvere pårørende som viktig ressurs gjennom aktiv
medvirkning

Pårørende er en viktig støtte og ressurs for brukeren. Pårørende kjenner best t i l hva om er best for sine
nærmeste og har god erfaring med hva som kan bidra ti l å hjelpe.

Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste og utgjør på
denne måten en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs.

Asker kommune skal styrke veiledning, støtte og opplæring til familie og pårørende

Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner som legger ti l rette for informasjon, samtale og
dialog med familie og pårørende. Familie og pårørende kan stå i omfattende og krevende omsorgsrolle
over t id og kan trenger støtte og veiledning fra helse- og omsorgstjenesten for å også å kunne ivareta
egen helse. Familie og pårørende er en viktig resurs og kommune skal styrke det systematiske
pårørendearbeid.

Barnehage og skole
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Skolegang for alle er viktig for framtidig deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Barnehagene og skolens 
viktigste oppgave er å forberede elevene på voksenlivet, og gi alle kunnskap og forutsetninger for å 
mestre hverdagsliv, familie og arbeid, og være aktive samfunnsborgere. Trygghet, tilhørighet og sosial 
inkludering er viktige forutsetninger for læring, og for å lykkes senere i livet. Se temaplan Oppvekst som 
har ytterligere beskrivelser for innsatsområdene knyttet til inkludering og tilhørighet for alle barn, unge 
og voksne og deres pårørende i Asker. 

Barn med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming og / eller alvorlige lærevansker gir foreldre ekstra 
utfordringer i møte med barnehage, skole og hjelpeinstanser. Et godt system for tidlig utredning, 
oppfølging, god sammenheng og overganger mellom barnehage, skole og samhandling mellom 
hjelpeinstanser er viktig for at foreldre skal oppleve at barnas behov ivaretas. 

Når barnehage og skole tilrettelegger for samarbeid med foresatte gir det større mulighet for å sikre god 
kommunikasjon, skape motivasjon, gode arbeidsrutiner og trygghet. For barn og unge med 
funksjonsnedsettelser / funksjonshemning er det spesielt viktig at samarbeidet er forutsigbart. 
Imidlertid rapporterer mange foreldre opplever at deres barn ikke får tilstrekkelig oppfølging gjennom 
særskilt tilrettelagt hjelp og støtte i opplæringen. Det oppleves også at overganger og koordineringen 
mellom ulike instanser svikter. 

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp skal inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske 
tilbudet (Utdanningsdirektoratet, 2022). Alle elever har også rett til tilpasset opplæring. Prinsippet om 
tilpasset opplæring favner både ordinær opplæring og spesialundervisning, men ulike rapporter peker 
på barn og unge med nedsatt funksjonsevne deltar mindre i ordinær undervisning og skoleaktiviteter 
enn andre barn. Det er PP-tjenesten som gjennomfører en sakkyndig vurdering av behov for 
spesialpedagogisk hjelp og det fattes enkeltvedtak som sikrer barnet individuelle rettigheter.  

Tabellen under (BASIL, 2021) viser at barnehagene i Asker ligger under snittet på landsbasis med barn 
som får spesialpedagogisk hjelp, med unntak av 1-åringene. Av de som får hjelp er omtrent ¼ jenter, 
mens ¾ er gutter. Tabellen viser også at antall vedtak øker med alder. 

 
Askerskolene bruker en variert mengde av assistenter i forbindelse med spesialundervisning. Spesielt 
høyere når antall spesialpedagogiske timer er 271 eller mer. Antall barn som mottar spesialundervisning 
ligger lavere enn landsgjennomsnittet, mens bruken av mindre grupper er høyere enn 
landsgjennomsnittet. Det er spesielt en økning av andelen spesialundervisning i forbindelse med 
overgang til mellomtrinnet og til ungdomsskolen. Tallene viser også at det er færre barn som mottar 
spesialundervisning i 1.-4. trinn. Dette har en sannsynlig sammenheng med at læreplanen gir skolene et 
større handlingsrom for tilpasninger i disse trinnene. Økningen i spesialundervisningen fra 5. trinn 
støtter denne teorien (GSI, 2022). 

Askerskolen har praksis på at alle barn og unge skal ha sin skolehverdag i sin klasse fra skolestart. For 
elever som har funksjonsnedsettelser eller utviklingshemming tilrettelegges da undervisningen 
individuelt og tilpasset i klasserommet. For noen elever kan det bli for krevende å følge sin normalklasse 
når man kommer til tredje eller fjerde trinn og er i  behov av mer omfattende tilretteleggingsbehov. 

Spesialavdelingene på skolene (tabell nedenfor) kan da gi et mer spesialisert og tilpasset skoletilbud 
med utgangpunkt i den enkeltes forutsetninger. Spesialavdelingene er lokalisert på skolens område og 

Temaplan På lik linje

Skolegang for alle er viktig for framtidig deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Barnehagene og skolens
viktigste oppgave er å forberede elevene på voksenlivet, og gi alle kunnskap og forutsetninger for å
mestre hverdagsliv, familie og arbeid, og være aktive samfunnsborgere. Trygghet, tilhørighet og sosial
inkludering er viktige forutsetninger for læring, og for å lykkes senere i livet. Se temaplan Oppvekst som
har ytterligere beskrivelser for innsatsområdene knyttet t i l inkludering og tilhørighet for alle barn, unge
og voksne og deres pårørende i Asker.

Barn med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming o g / eller alvorlige lærevansker gir foreldre ekstra
utfordringer i møte med barnehage, skole og hjelpeinstanser. Et godt system for tidlig utredning,
oppfølging, god sammenheng og overganger mellom barnehage, skole og samhandling mellom
hjelpeinstanser er viktig for at foreldre skal oppleve at barnas behov ivaretas.

Når barnehage og skole tilrettelegger for samarbeid med foresatte gir det større mulighet for å sikre god
kommunikasjon, skape motivasjon, gode arbeidsrutiner og trygghet. For barn og unge med
funksjonsnedsettelser /funksjonshemninger det spesielt viktig at samarbeidet er forutsigbart.
Imidlertid rapporterer mange foreldre opplever at deres barn ikke får tilstrekkelig oppfølging gjennom
særskilt tilrettelagt hjelp og støtte i opplæringen. Det oppleves også at overganger og koordineringen
mellom ulike instanser svikter.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp skal inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske
tilbudet (Utdanningsdirektoratet, 2022). AIie elever har også rett t i l tilpasset opplæring. Prinsippet om
tilpasset opplæring favner både ordinær opplæring og spesialundervisning, men ulike rapporter peker
på barn og unge med nedsatt funksjonsevne deltar mindre i ordinær undervisning og skoleaktiviteter
enn andre barn. Det er PP-tjenesten som gjennomfører en sakkyndig vurdering av behov for
spesialpedagogisk hjelp og det fattes enkeltvedtak som sikrer barnet individuelle rettigheter.

Tabellen under (BASIL, 2021) viser at barnehagene i Asker ligger under snittet på landsbasis med barn
som får spesialpedagogisk hjelp, med unntak av l-åringene. Av de som får hjelp er omtrent ¼jenter,
mens¾ er gutter. Tabellen viser også at antall vedtak øker med alder.___,,_

ii M f t w M f \ W & m m  M f f l f f i t M  
2 154 588 1612 2765 4134 9255

0,09 0,36 1,11 2,88 4,68 6,92 3,40
0 4 2 20 30 57 113
0 0,52 0,20 1,97 2,72 5,08 2,30

Askerskolene bruker en variert mengde av assistenter i forbindelse med spesialundervisning. Spesielt
høyere når antall spesialpedagogiske timer er 271 eller mer. Antall barn som mottar spesialundervisning
ligger lavere enn landsgjennomsnittet, mens bruken av mindre grupper er høyere enn
landsgjennomsnittet. Det er spesielt en økning av andelen spesialundervisning i forbindelse med
overgang ti l mellomtrinnet og ti l ungdomsskolen. Tallene viser også at det er færre barn som mottar
spesialundervisning i 1.-4. trinn. Dette har en sannsynlig sammenheng med at læreplanen gir skolene et
større handlingsrom for tilpasninger i disse trinnene. Økningen i spesialundervisningen fra 5. trinn
støtter denne teorien (GSI, 2022).

Askerskolen har praksis på at alle barn og unge skal ha sin skolehverdag i sin klasse fra skolestart. For
elever som har funksjonsnedsettelser eller utviklingshemming tilrettelegges da undervisningen
individuelt og tilpasset i klasserommet. For noen elever kan det bli for krevende å følge sin normalklasse
når man kommer ti l tredje eller fjerde trinn og er i behov av mer omfattende tilretteleggingsbehov.

Spesialavdelingene på skolene (tabell nedenfor) kan da gi et mer spesialisert og tilpasset skoletilbud
med utgangpunkt i den enkeltes forutsetninger. Spesialavdelingene er lokalisert på skolens område og
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gir dermed også gode muligheter for at barna kan opprettholde kontakt med sine medelever og 
opplevelsen av et inkluderende miljø. 

 
Askerskolen har fire spesialavdelinger på nærskoler, tre på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet.  

For dette innsatsområdet har det vært et samarbeid med temaplan for Oppvekst og begge planene har 
hatt en parallell arbeidsprosess. Det er særlig innenfor tema knyttet til samarbeid mellom barnehager, 
skoler, velferd og helse- og omsorgstjenestene tidlig i forløpet for målgruppen.  

I temaplan for Oppvekst beskrives mer detaljert tiltak og rutiner for tjenestene i arbeid med barn og 
unge generelt og for denne målgruppen spesielt.  

  

Strategier 
 
Navn på 
strategien 

I andre 
planer 

Hovedmål Delmål Satsingsområde 

Asker kommune skal 
tilrettelegge for at 
barn og unge skal 
kunne medvirke og 
uttrykke egne behov 
som angår dem 

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

Innbyggere som 
mottar 
helsetjenester lever 
aktive og 
selvstendige liv, tar 
medansvar for egen 
helse og deltar i 
utforming av 
tjenestene ut fra 
den enkeltes 
forutsetninger og 
behov.  

God helse 

Asker kommune skal 
fremme et 
inkluderende leke og 
læringsmiljø i 
barnehage og skole 

 Askersamfunnet 
sikrer inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og 
fremmer muligheter 
for livslang læring 
for alle. 

Askersamfunnet har 
inkluderende og 
trygge 
oppvekstmiljøer 
med leke- og 
læringsarenaer som 
fremmer sosial 
kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
og god helse.   

God utdanning 

 
Asker kommune skal tilrettelegge for at barn og unge skal kunne medvirke og uttrykke egne 
behov som angår dem 
 
Asker kommunes tjenester skal bidra aktivt til at brukere og pårørende er deltakende og blir hørt 
gjennom medvirkning og involvering. Brukerperspektivet er også avgjørende for et godt tjenestetilbud. 
Alle barn og unge har rett til å bli hørt og bli tatt på alvor og derigjennom få mulighet til å uttrykke sin 
mening.  Barn og unge er viktige ressurser i eget liv. 

Temaplan På lik linje

gir dermed også gode muligheter for at barna kan opprettholde kontakt med sine medelever og
opplevelsen av et inkluderende miljø.

Skole Antall elever

Arnestad skole

Hvalstad skole gruppetilbud

Blakstad skole

Sydskogen skole

Vollen skole

11

11

11

30

Askerskolen har fire spesialavdelinger på nærskoler, tre på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet.

For dette innsatsområdet har det vært et samarbeid med temaplan for Oppvekst og begge planene har
hatt en parallell arbeidsprosess. Det er særlig innenfor tema knyttet t i l samarbeid mellom barnehager,
skoler, velferd og helse- og omsorgstjenestene tidlig i forløpet for målgruppen.

I temaplan for Oppvekst beskrives mer detaljert tiltak og rutiner for tjenestene i arbeid med barn og
unge generelt og for denne målgruppen spesielt.

Strategier

Navn på I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
strategien planer
ll\sker kommune skal ll\skersamfunnet Innbyggere som God helse
ilrettelegge for at sikrer god helse og mottar
barn og unge skal fremmer livskvalitet helsetjenester lever
kunne medvirke og for alle, uansett aktive og
uttrykke egne behov alder. selvstendige liv, tar
som angår dem medansvar for egen

helse og deltar i
utforming av
jenestene ut fra
den enkeltes
orutsetninger og
behov.

s k e r kommune skal skersamfunnet skersamfunnet har God utdanning
fremme et sikrer inkluderende, inkluderende og
inkluderende leke og rettferdig og god rygge
læringsmiljø i utdanning og oppvekstmiljøer
barnehage og skole fremmer muligheter med leke- og

o r livslang læring læringsarenaer som
for alle. fremmer sosial

kompetanse,
mestring, tilhørighet
og god helse.

Asker kommune skal tilrettelegge for at barn og unge skal kunne medvirke og uttrykke egne
behov som angår dem

Asker kommunes tjenester skal bidra aktivt t i l at brukere og pårørende er deltakende og blir hørt
gjennom medvirkning og involvering. Brukerperspektivet er også avgjørende for et godt tjenestetilbud.
AIie barn og unge har rett t i l å bli hørt og bli tatt på alvor og derigjennom få mulighet til å uttrykke sin
mening. Barn og unge er viktige ressurser i eget liv.
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Asker kommune skal fremme et inkluderende leke og læringsmiljø i barnehage og skole 
 
Trivsel og tilrettelegging for mestring er viktig for å utvikle en trygg og god selvfølelse og inkludert i det 
sosiale fellesskapet. Her legges grunnlaget for hvordan barn og unge skal mestre livene sine i et 
livsløpsperspektiv. 

Arbeid og aktivitet 
 
Høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet er viktige politiske mål i norsk arbeids- og velferdspolitikk.  

Det er vanskelig å få tall på sysselsetting blant utviklingshemmede, men anslag fra forskning estimerer 
fra 22 - 25 prosent.  De fleste personer med utviklingshemming har sin tilknytning til arbeidsliv gjennom 
tilrettelagt arbeid -og dagaktivitetstilbud.  

For personer med nedsatt funksjonsevne er også bruk av ulike aktiviteter på dagtid et alternativ når 
arbeidsevne vurderes. Det er en overordnet målsetning å få flere personer fra trygdeordninger over i 
arbeid. For å oppnå varig sysselsetning skal kommunale og statlige tiltak og virkemidler bidra til størst 
mulig grad av sysselsetning i det ordinære arbeidslivet. Inkludering i det ordinære arbeidsliv er et viktig 
prinsipp.  

  

Karriereplanlegging, arbeid og aktivitet  

Asker kommune har styrket arbeidet med karriereplanlegging og utvikling ved nylig å ha etablert en ny 
avdeling ved Solbrå arbeidssenter (høsten 2021). Avdelingen er et Karrieresenter for tilrettelagt arbeid 
og aktivitet, og jobber med kartlegging og utvikling. Personer med funksjonsnedsettelser skal få samme 
muligheter som andre til å velge blant jobber/aktiviteter de er interesserte i. Det gjennomføres en 
grundig kartlegging av søkere til arbeid og aktivitetstilbud, som inkluderer interesser, behov og 
funksjonsnivå. Avdelingen er et knutepunkt for kommunen når det gjelder tilrettelagt arbeid og 
aktivitet, på tvers av alle avdelinger i kommunen og mot eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen 
fremmer og styrker tverrfaglig samarbeid i overganger og utviklingsløp for brukere på alle 
tjenestenivåer. 

Innsatstrapp arbeid og aktiviteter  

  

Figur: Innsatstrapp arbeid og aktiviteter  

Temaplan På lik linje

Asker kommune skal fremme et inkluderende leke og læringsmiljø i barnehage og skole

Trivsel og tilrettelegging for mestring er viktig for å utvikle en trygg og god selvfølelse og inkludert i det
sosiale fellesskapet. Her legges grunnlaget for hvordan barn og unge skal mestre livene sine i et
livsløpsperspektiv.

Arbeid og aktivitet

Høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet er viktige politiske mål i norsk arbeids- og velferdspolitikk.

Det er vanskelig å få tall på sysselsetting blant utviklingshemmede, men anslag fra forskning estimerer
fra 22 - 25 prosent. De fleste personer med utviklingshemming har sin tilknytning ti l arbeidsliv gjennom
tilrettelagt arbeid -og dagaktivitetstilbud.

For personer med nedsatt funksjonsevne er også bruk av ulike aktiviteter på dagtid et alternativ når
arbeidsevne vurderes. Det er en overordnet målsetning å få flere personer fra trygdeordninger over i
arbeid. For å oppnå varig sysselsetning skal kommunale og statlige tiltak og virkemidler bidra til størst
mulig grad av sysselsetning i det ordinære arbeidslivet. Inkludering i det ordinære arbeidsliv er et viktig
prinsipp.

Karriereplanlegging, arbeid og aktivitet

Asker kommune har styrket arbeidet med karriereplanlegging og utvikling ved nylig å ha etablert en ny
avdeling ved Solbrå arbeidssenter (høsten 2021). Avdelingen er et Karrieresenter for tilrettelagt arbeid
og aktivitet, og jobber med kartlegging og utvikling. Personer med funksjonsnedsettelser skal få samme
muligheter som andre ti l å velge blant jobber/aktiviteter de er interesserte i. Det gjennomføres en
grundig kartlegging av søkere til arbeid og aktivitetstilbud, som inkluderer interesser, behov og
funksjonsnivå. Avdelingen er et knutepunkt for kommunen når det gjelder tilrettelagt arbeid og
aktivitet, på tvers av alle avdelinger i kommunen og mot eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen
fremmer og styrker tverrfaglig samarbeid i overganger og utviklingsløp for brukere på alle
tjenestenivåer.

Innsatstrapp arbeid og aktiviteter

Aktivitet
m følge

. - - -

D , d ; " _ f = F
arbeid

Figur: Innsatstrapp arbeid og aktiviteter
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Virksomhetene til personer med nedsatt funksjonsevne har utarbeidet en innsatstrapp for arbeid og 
aktivitet. Arbeidet legger til grunn de samme prinsippene som ble lagt til grunn i arbeidet med 
innsatstrapp og boligtrapp i tjenesteområdet Velferd.  Det bør være samarbeid mellom de ulike 
trappetrinn av tjenester. Det må være mulighet for brukere/arbeidstakere å bevege seg fram og/eller 
tilbake mellom de forskjellige trinnene. Alle tilbud må individuelt tilrettelegges med henblikk på utvikling 
og opprettholdelse av ferdigheter i et livsløpsperspektiv.  

I de siste årene har antall plasser ved VTAO ordningen økt, noe som er en ønsket utvikling. Det er 
foreløpig ingen begrensninger i forhold til antall nye vedtak. Utfordringen pr i dag er knyttet til å 
rekruttere nye arbeidsgivere og arbeidsplasser. NAV og tjenestene jobber tett og målrettet sammen 
med mål om å fortsatt øke antall plasser innenfor VTAO ordningen.  

  

  

Strategier 
 
Navn på 
strategien 

I andre 
planer 

Hovedmål Delmål Satsingsområde 

Asker kommune skal 
bidra til at flere 
innbyggere med 
nedsatt 
funksjonsevne 
rekrutteres og 
inkluderes in i det 
ordinære arbeidsliv  

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

Frivilligheten, 
næringslivet, 
kommunen og andre 
aktører deltar i 
gjensidig 
forpliktende 
samarbeid for å 
oppnå en 
bærekraftig 
utvikling.  

Samarbeid for å nå 
målene 

 Asker kommune 
skal som 
arbeidsgiver 
tilrettelegge at flere 
personer med 
nedsatt 
funksjonsevne 
inkluderes i 
arbeidslivet 

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

Asker kommune 
sikrer de ansattes 
rettigheter og 
fremmer et trygt og 
sikkert arbeidsmiljø 
for alle. 

Medarbeidere 

Asker kommune skal 
bidra til å 
videreutvikle et 
variert og tilrettelagt 
dagaktivitets- og 
arbeidstilbud 

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

Askersamfunnet 
arbeider 
helsefremmende og 
forebyggende for å 
oppnå god 
folkehelse, motvirke 
utenforskap og 
redusere risikoen for 
sykdom og tidlig 
død.  

God helse 

 
Asker kommune skal bidra til at flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne rekrutteres og 
inkluderes in i det ordinære arbeidsliv  
 
Arbeid er helsefremmende og viktig for økonomisk trygghet, sosialt samhold og følelsen av 
mestring.  Samarbeidet mellom Nav og tjenesteområdene er viktig for å sikre at den enkeltes evner og 

Temaplan På lik linje

Virksomhetene til personer med nedsatt funksjonsevne har utarbeidet en innsatstrapp for arbeid og
aktivitet. Arbeidet legger ti l grunn de samme prinsippene som ble lagt t i l grunn i arbeidet med
innsatstrapp og boligtrapp i tjenesteområdet Velferd. Det bør være samarbeid mellom de ulike
trappetrinn av tjenester. Det må være mulighet for brukere/arbeidstakere å bevege seg fram og/eller
tilbake mellom de forskjellige trinnene. AIie tilbud må individuelt tilrettelegges med henblikk på utvikling
og opprettholdelse av ferdigheter i et livsløpsperspektiv.

I de siste årene har antall plasser ved VTAO ordningen økt, noe som er en ønsket utvikling. Det er
foreløpig ingen begrensninger i forhold ti l antall nye vedtak. Utfordringen pr i dag er knyttet til å
rekruttere nye arbeidsgivere og arbeidsplasser. NAV og tjenestene jobber tett og målrettet sammen
med mål om å fortsatt øke antall plasser innenfor VTAO ordningen.

Strategier

Navn på I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
strategien planer
Asker kommune skal Askersamfunnet har Frivilligheten, Samarbeid for å nå
bidra til at flere irkemidler, næringslivet, målene
innbyggere med partnerskap og kommunen og andre
nedsatt samarbeid på tvers aktører deltar i
funksjonsevne som sikrer en gjensidig
rekrutteres og bærekraftig orpliktende
inkluderes in i det utvikling. samarbeid for å
ordinære arbeidsliv oppnå en

bærekraftig
utvikling.

Asker kommune Asker kommune Asker kommune Medarbeidere
skal som fremmer sikrer de ansattes
arbeidsgiver inkludering, full rettigheter og
ilrettelegge at flere sysselsetting og fremmer et trygt og
personer med anstendig arbeid for sikkert arbeidsmiljø
nedsatt alle for alle.
unksjonsevne
inkluderes i
arbeidslivet
Asker kommune skal Askersamfunnet Askersamfunnet God helse
bidra til å sikrer god helse og arbeider
idereutvikle et fremmer livskvalitet helsefremmende og
a riert og ti IretteIagt for alle, uansett forebyggende for å
dagaktivitets- og alder. oppnå god
arbeidstilbud folkehelse, motvirke

utenforskap og
redusere risikoen for
sykdom og tidlig
død.

Asker kommune skal bidra til at flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne rekrutteres og
inkluderes in i det ordinære arbeidsliv

Arbeid er helsefremmende og viktig for økonomisk trygghet, sosialt samhold og følelsen av
mestring. Samarbeidet mellom Nav og tjenesteområdene er viktig for å sikre at den enkeltes evner og
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ressurser kommer til nytte i samfunnet. Asker kommune har hatt fokus på karriereplanlegging og 
muligheter hos den enkelte. Samarbeid med ulike aktører i Askersamfunnet skal styrkes.  

 Asker kommune skal som arbeidsgiver tilrettelegge at flere personer med nedsatt 
funksjonsevne inkluderes i arbeidslivet 
 
Asker kommune er en stor arbeidsgiver, og skal gå foran for å inkludere temaplanens målgruppe i 
arbeidslivet  

Asker kommune skal bidra til å videreutvikle et variert og tilrettelagt dagaktivitets- og 
arbeidstilbud 
 
Deltakelse i det ordinære arbeidslivet er hovedregelen, men enkelte personer vil ha behov for et 
tilrettelagte arbeids- og dagaktivitetstilbud som alternativ 

Kommunen vil gjennom samarbeid med private og ideelle aktører, videreutvikle varierte aktivitetstilbud. 

Bolig og bomiljø 
 
Retten til å velge bosted, og hvor og med hvem man skal bo  

I rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19 - Retten til et selvstendig liv og til å 
være en del av samfunnet, legges det vekt på at:   

“… mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal 
bo, på lik linje med andre og ikke må bo i en bestemt boform”  

På samme måte har også NOU 2016: 17 – på lik linje påpekt at det er en avstand mellom ideal og 
praksis. Av åtte løft som ble konkludert med i NOU `er det femte løftet knyttet til behov for å få realisert 
å få bo i eget hjem.  Utvalgtes gjennomgang på området viste at det var stor avstand mellom 
bosituasjonen for mennesker med utviklingshemning og mål i boligpolitikken og i 
menneskerettighetene.    

Det trekkes særlig frem:   

• Det er stor mangel på egnede boliger for utviklingshemmede, og lange ventetider for å bolig i 
mange kommune  

• Utviklingshemmede har liten mulighet til selv å velge hvor de vil bo og hvem de vil bo sammen 
med  

• Personer med utviklingshemming har ikke de samme mulighet til å kjøpe og eie egen bolig som 
andre  

• Mange utviklingshemmede bor i store bofellesskap som ligger isolert fra befolkningen ellers  

I Prop. 132L (2021–2022) «Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet» tydeliggjøres 
kommunenes ansvar i forslaget til ny boligsosial lov.   

Mange personer har problemer med å skaffe seg, eller beholde bolig. Kommunene har hovedansvaret 
for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunenes ansvar tydeliggjøres i forslag til ny boligsosial 
lov. Formålet med lovforslaget er å få et klarere og mer samlet regelverk på det boligsosiale feltet, som 
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ressurser kommer ti l nytte i samfunnet. Asker kommune har hatt fokus på karriereplanlegging og
muligheter hos den enkelte. Samarbeid med ulike aktører i Askersamfunnet skal styrkes.

Asker kommune skal som arbeidsgiver tilrettelegge at flere personer med nedsatt
funksjonsevne inkluderes i arbeidslivet

Asker kommune er en stor arbeidsgiver, og skal gå foran for å inkludere temaplanens målgruppe i
arbeidslivet

Asker kommune skal bidra til å videreutvikle et variert og tilrettelagt dagaktivitets- og
arbeidstilbud

Deltakelse i det ordinære arbeidslivet er hovedregelen, men enkelte personer vil ha behov for et
tilrettelagte arbeids- og dagaktivitetstilbud som alternativ

Kommunen vil gjennom samarbeid med private og ideelle aktører, videreutvikle varierte aktivitetstilbud.

Bolig og bomiljø

Retten til å velge bosted, og hvor og med hvem man skal bo

I rettigheter t i l mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19 - Retten ti l et selvstendig liv og ti l å
være en del av samfunnet, legges det vekt på at:

"... mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning ti l å velge bosted, og hvor og med hvem de skal
bo, på lik linje med andre og ikke må bo i en bestemt boform"

På samme måte har også NOU 2016: 17 - på lik linje påpekt at det er en avstand mellom ideal og
praksis. Av åtte løft som ble konkludert med i NOU 'er det femte løftet knyttet t i l behov for å få realisert
å få bo i eget hjem. Utvalgtes gjennomgang på området viste at det var stor avstand mellom
bosituasjonen for mennesker med utviklingshemning og mål i boligpolitikken og i
menneskerettighetene.

Det trekkes særlig frem:

• Det er stor mangel på egnede boliger for utviklingshemmede, og lange ventetider for å bolig i
mange kommune

• Utviklingshemmede har liten mulighet t i l selv å velge hvor de vil bo og hvem de vil bo sammen
med

• Personer med utviklingshemming har ikke de samme mulighet t i l å kjøpe og eie egen bolig som
andre

• Mange utviklingshemmede bor i store bofellesskap som ligger isolert fra befolkningen ellers

I Prop. 132L (2021-2022) «Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet» tydeliggjøres
kommunenes ansvar i forslaget t i l ny boligsosial lov.

Mange personer har problemer med å skaffe seg, eller beholde bolig. Kommunene har hovedansvaret
for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunenes ansvar tydeliggjøres i forslag ti l ny boligsosial
lov. Formålet med lovforslaget er å få et klarere og mer samlet regelverk på det boligsosiale feltet, som
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igjen kan gi en høyere måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet og at den boligsosiale bistanden blir mer 
lik mellom kommuner.  

Regjeringens nasjonale strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024), “Alle trenger et trygt hjem”, 
pekes det på at det blir færre bostedsløse i Norge.   

Strategien løftes særskilt frem to prioriterte innsatsområder:   

• Barn og unge skal ha gode boforhold  
• Personer med nedsatt funksjonsevne, på lik linje med andre, skal kunne velge hvor og hvordan 

de skal bo. Dette er grupper som er særlig sårbare for en dårlig bosituasjon.  

 Boligtrappens anbefalinger  

Utvalg for Velferd behandlet 27.september 2022 sak om Helhetlig boligtrapp i Asker kommune – 
delrapport 2 / sluttrapport, og har fått flere presentasjoner om boligtrappens analyser og anbefalinger. 

Asker kommune har en målsetning om at flest mulig skal bo i egen eid eller leid bolig, og ved behov få 
ambulante tjenester av kommunen i eget hjem. Alle personer skal så langt det er mulig inkluderes i 
ordinære bomiljøer. 

Den helthetlige boligtrappen i Asker kommune har et eget kapitel tilegnet mennesker med 
utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser.  Her finner man Agenda Kaupang beregninger av fremtidig 
behov i hele boligtrappen for brukergruppen samt anbefalinger for arbeidet videre. Avsnittet under 
bygger på rapporten.   

  

  

  

Figur: Forventinger til framtidig boligbehov for de ulike trinnene for brukergruppen «mennesker med 
psykisk utviklingshemning/ utviklingsforstyrrelser» i Asker   
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igjen kan gi en høyere måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet og at den boligsosiale bistanden blir mer
lik mellom kommuner.

Regjeringens nasjonale strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024), "AIie trenger et trygt hjem",
pekes det på at det blir færre bostedsløse i Norge.

Strategien løftes særskilt frem to prioriterte innsatsområder:

• Barn og unge skal ha gode boforhold
• Personer med nedsatt funksjonsevne, på lik linje med andre, skal kunne velge hvor og hvordan

de skal bo. Dette er grupper som er særlig sårbare for en dårlig bosituasjon.

Boligtrappensanbefalinger

Utvalg for Velferd behandlet 27.september 2022 sak om Helhetlig boligtrapp i Asker kommune -
delrapport 2 / sluttrapport, og har fått flere presentasjoner om boligtrappens analyser og anbefalinger.

Asker kommune har en målsetning om at flest mulig skal bo i egen eid eller leid bolig, og ved behov få
ambulante tjenester av kommunen i eget hjem. AIie personer skal så langt det er mulig inkluderes i
ordinære bomiljøer.

Den helthetlige boligtrappen i Asker kommune har et eget kapitel tilegnet mennesker med
utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser. Her finner man Agenda Kaupang beregninger av fremtidig
behov i hele boligtrappen for brukergruppen samt anbefalinger for arbeidet videre. Avsnittet under
bygger på rapporten.
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Figur: Forventinger til f ramtidig boligbehov f o r de ulike trinnenef o r brukergruppen «mennesker med
psykisk utviklingshemning/ utviklingsforstyrrelser» i Asker
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Tallene i figuren er basert på kartlegging av dagnes situasjon (per juni 2022) og SSB sine 
befolkningsprognoser middelalternativ (per juli 2022)  

Fra 2022 til 2030 øker behovet for boliger med 37, fra 808 til 845. Dette inkluderer private boliger og 
tilsvarer en vekst på 4,6 prosent.  

Kommunen har et mål om at flest mulig av tjenestemottakerne bor i egen eid eller leid bolig på 
boligtrinn 1 – 3. For at dette skal være mulig er det avgjørende å ha en velfungerende ambulant 
tjeneste. Videre er det avgjørende at tjenestemottakere har en villighet og mulighet for å skaffe seg slike 
egnede boliger. Bruk av statens boligvirkemidler er sentralt i dette arbeidet. Tjenesten mener selv at 
flere tjenestemottakere kunne klart seg i egen bolig på boligtrinn 1 dersom det var flere rimelige boliger 
tilgjengelig. Kommunen har en ambisjon i kommuneplanens samfunnsdel om at 15 prosent av årlige 
nybygde boliger skal være rimelige.   

For å sikre innbyggere mulighet til å kunne bo i egen bolig, gi kommunen mulighet for effektiv 
tjenesteproduksjon og redusere den opplevde forskjellen mellom trinn 1 og 5, er det avgjørende å 
utvikle gode boliger med mulighet for fellesfunksjoner (boligtrinn 3) som for eksempel det som finnes i 
Bergerløkka (se kap 6.7 og kunnskapsgrunnlaget kap.  7) . 

Erfaringer fra Asker viser at slike boligkonsept reduserer tjenestebehov og behov for boliger med 
døgntjenester på boligtrinn 5. Et slikt tilbud vil øke mulighetene til innbyggeren for selv å gjøre gode 
boligvalg, ha glede av verdistigningen som ofte finnes i boligmassen og delta i sterkere grad i allmenne 
aktivitetstilbud i kommunen.  

Eksempler på ulike typer boformer for personer med nedsatt funksjonsevne i kommune: 

Bergerløkka sameie for unge funksjonshemmede    

Bergerløkka er et eksempel på et vellykket prosjekt mellom kommunen, en foreldregruppe og en 
privatutbygger. Asker kommunen har i utbyggingsavtale med utbyggerne på Vestre Billingstad reservert 
mulighet for å kjøpe inntil 2 % kommunale boliger. 

Bondistranda 

Bondistranda er et privat sameie der beboerne eier hele bygget. 11 leiligheter i blokk 3. etasjer. 
Kommune leier serviceleilighet i første etasje.  

Borgenfaret 

Borgenfaret er et privat sameie der beboerne eier hele bygget. 10 leiligheter fordelt på 2 fløyer med 
fellesareal i midten. Kommunen leier 2 rom til personale.  

  

Strategier 
 
Navn på 
strategien 

I andre 
planer 

Hovedmål Delmål Satsingsområde 

Asker kommune skal 
videreutvikle et 
variert og tilrettelagt 

 Askersamfunnet har 
tettsteder og 
lokalsamfunn som er  

Askersamfunnet har 
bærekraftige og 
samordnede bolig-, 

Bærekraftige byer 
og samfunn 
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Tallene i figuren er basert på kartlegging av dagnes situasjon (per juni 2022) og SSB sine
befolkningsprognoser middelalternativ (per juli 2022)

Fra 2022 ti l 2030 øker behovet for boliger med 37, fra 808 ti l 845. Dette inkluderer private boliger og
tilsvarer en vekst på 4,6 prosent.

Kommunen har et mål om at flest mulig av tjenestemottakerne bor i egen eid eller leid bolig på
boligtrinn 1- 3. For at dette skal være mulig er det avgjørende å ha en velfungerende ambulant
tjeneste. Videre er det avgjørende at tjenestemottakere har en villighet og mulighet for å skaffe seg slike
egnede boliger. Bruk av statens boligvirkemidler er sentralt i dette arbeidet. Tjenesten mener selv at
flere tjenestemottakere kunne klart seg i egen bolig på boligtrinn l dersom det var flere rimelige boliger
tilgjengelig. Kommunen har en ambisjon i kommuneplanens samfunnsdel om at 15 prosent av årlige
nybygde boliger skal være rimelige.

For å sikre innbyggere mulighet t i l å kunne bo i egen bolig, gi kommunen mulighet for effektiv
tjenesteproduksjon og redusere den opplevde forskjellen mellom trinn l og 5, er det avgjørende å
utvikle gode boliger med mulighet for fellesfunksjoner (boligtrinn 3) som for eksempel det som finnes i
Bergerløkka (se kap 6.7 og kunnskapsgrunnlaget kap. 7 ) .

Erfaringer fra Asker viser at slike boligkonsept reduserer tjenestebehov og behov for boliger med
døgntjenester på boligtrinn 5. Et slikt tilbud vil øke mulighetene ti l innbyggeren for selv å gjøre gode
boligvalg, ha glede av verdistigningen som ofte finnes i boligmassen og delta i sterkere grad i allmenne
aktivitetstilbud i kommunen.

Eksempler på ulike typer boformer for personer med nedsatt funksjonsevne i kommune:

Bergerløkka sameie for unge funksjonshemmede

Bergerløkka er et eksempel på et vellykket prosjekt mellom kommunen, en foreldregruppe og en
privatutbygger. Asker kommunen har i utbyggingsavtale med utbyggerne på Vestre Billingstad reservert
mulighet for å kjøpe inntil 2 % kommunale boliger.

Bondistranda

Bandistranda er et privat sameie der beboerne eier hele bygget. 11 leiligheter i blokk 3. etasjer.
Kommune leier serviceleilighet i første etasje.

Borgenfaret

Borgenfaret er et privat sameie der beboerne eier hele bygget. 10 leiligheter fordelt på 2 fløyer med
fellesareal i midten. Kommunen leier 2 rom ti l personale.

Strategier

Navn på I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
strategien planer
s k e r kommune skal skersamfunnet har skersamfunnet har Bærekraftige byer
idereutvikle et ettsteder og bærekraftige og og samfunn
a riert og ti IretteIagt lokalsamfunn som er samordnede bolig-,
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Navn på 
strategien 

I andre 
planer 

Hovedmål Delmål Satsingsområde 

bo- og tjenestetilbud 
i inkluderende 
bomiljøer   

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

areal- og 
transportløsninger 
som tilrettelegger 
for smart 
samfunnsutvikling.  

Asker kommune skal 
legge til rette for at 
flere skal eie egen 
bolig  

 Askersamfunnet har 
tettsteder og 
lokalsamfunn som er  
inkluderende, 
trygge, 
motstandsdyktige og 
bærekraftige, som er 
utviklet i god 
balanse mellom 
vekst og vern. 

Alle innbyggere har 
tilgang til 
tilfredsstillende og 
trygge boliger til en 
overkommelig pris. 

Bærekraftige byer 
og samfunn 

 
Asker kommune skal videreutvikle et variert og tilrettelagt bo- og tjenestetilbud i 
inkluderende bomiljøer   
 
Gjennom utvikling og implementering av innsatstrappen og boligtrappen skal kommunen kunne tilby et 
mer differensiert og variert bo- og tjenestetilbud. Målet er å utvikle effektive bærekraftige tjenester, og 
at personer styrkes i å mestre det å bo og kunne bo hjemme lengst mulig. Dette krever et bredere spekter 
av boformer på ulike trinn i boligtrappen, samt styrking av ambulante tjenester. Ambulerende 
miljøarbeidertjeneste skal utvikles til å være et tilbud som ytes etter vedtak, uavhengig av hvor man bor, 
og må bygges opp i tett samarbeid med hjemmetjenester og psykisk helse og rus, for at disse skal utfylle 
hverandre. Det må være effektiv organisering, og baser for tjenesten må ligge nord, midt og sør i 
kommunen. Ambulerende tjenester kan også gi tjenester til de som bor i bofellesskap dersom det er mer 
hensiktsmessig enn stasjonær bemanning, da innholdet er det samme.  

Et godt samarbeid og god koordinering mellom tjenesteområdene Oppvekst og Velferd er avgjørende for 
å sikre boligplanlegging for fremtiden.  

For denne målgruppen er det å planlegge for fremtidige bo-muligheter av særlig stor viktighet, da 
overgangen og arbeidet med bo-evnen bør starte tidlig. I tidlige innspillsrunder kom det innspill om at 
planleggingen kunne starte så tidlig som i 13 års alderen men planlagt utflytting fra foreldre hjemme ved 
rundt 25 år. Overgangen til egen bolig løftes ofte som særlig kritisk for målgruppen.  

Asker kommune skal legge til rette for at flere skal eie egen bolig  
 
Iverksettelse av strategien innebærer både brede boligpolitiske virkemidler som påvirker tilbud og pris i 
det private markedet, men også boligsosiale virkemidler og rådgivning for å styrke kjøpeevnen til personer 
med dårlig økonomi, samt gi støtte og veiledning i boligspørsmål. 

Gjennom boligpolitiske virkemidler, som strategisk kjøp og salg av kommunal eiendom skal Asker 
kommune bidra til at det tilbys rimelige boliger på det private markedet.  

Kommunen kan aktivt benytte mulighetene som ligger i utbyggingsavtaler for å få forkjøpsrett til boliger 
som kan tildeles/selges videre til en rimelig pris til personer som får innvilget startlån.  
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Navn på I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
strategien planer
bo- og tjenestetilbud inkluderende, areal- og
i inkluderende rygge, r ansportløsninger
bomiljøer motstandsdyktige og som tilrettelegger

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

s k e r kommune skal skersamfunnet har l i e innbyggere har Bærekraftige byer
legge til rette for at ettsteder og i Igang til og samfunn
flere skal eie egen lokalsamfunn som er ilfredsstillende og
bolig inkluderende, rygge boliger til en

rygge, overkommelig pris.
motstandsdyktige og
bærekraftige, som er
utviklet i god
balanse mellom
e k s t og vern.

Asker kommune skal videreutvikle et variert og tilrettelagt bo- og tjenestetilbud i
inkluderende bomiljøer

Gjennom utvikling og implementering av innsatstrappen og boligtrappen skal kommunen kunne tilby et
mer differensiert og variert bo- og tjenestetilbud. Målet er å utvikle effektive bærekraftige tjenester, og
at personer styrkes i å mestre det å bo og kunne bo hjemme lengst mulig. Dette krever et bredere spekter
av boformer på ulike trinn i boligtrappen, samt styrking av ambulante tjenester. Ambulerende
miljøarbeidertjeneste skal utvikles ti l å være et tilbud som ytes etter vedtak, uavhengig av hvor man bor,
og må bygges opp i tett samarbeid med hjemmetjenester og psykisk helse og rus, for at disse skal utfylle
hverandre. Det må være effektiv organisering, og baser for tjenesten må ligge nord, midt og sør i
kommunen. Ambulerende tjenester kan også gi tjenester t i l de som bor i bofellesskap dersom det er mer
hensiktsmessig enn stasjonær bemanning, da innholdet er det samme.

Et godt samarbeid og god koordinering mellom tjenesteområdene Oppvekst og Velferd er avgjørende for
å sikre boligplanlegging for fremtiden.

For denne målgruppen er det å planlegge for fremtidige bo-muligheter av særlig stor viktighet, da
overgangen og arbeidet med bo-evnen bør starte tidlig. I tidlige innspillsrunder kom det innspill om at
planleggingen kunne starte så tidlig som i 13 års alderen men planlagt utflytting fra foreldre hjemme ved
rundt 25 år. Overgangen ti l egen bolig løftes ofte som særlig kritisk for målgruppen.

Asker kommune skal legge til rette for at flere skal eie egen bolig

Iverksettelse av strategien innebærer både brede boligpolitiske virkemidler som påvirker tilbud og pris i
det private markedet, men også boligsosiale virkemidler og rådgivning for å styrke kjøpeevnen ti l personer
med dårlig økonomi, samt gi støtte og veiledning i boligspørsmål.

Gjennom boligpolitiske virkemidler, som strategisk kjøp og salg av kommunal eiendom skal Asker
kommune bidra ti l at det tilbys rimelige boliger på det private markedet.

Kommunen kan aktivt benytte mulighetene som ligger i utbyggingsavtaler for å få forkjøpsrett t i l boliger
som kan tildeles/selges videre ti l en rimelig pris t i l personer som får innvilget startlån.
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Av boligsosiale virkemidler er startlån det viktigste virkemiddelet for å hjelpe husstander med varige lave 
inntekter til å kjøpe egen bolig.  

Kommunen bør vurdere å utvikle og etterspørre flere leie-til-eie initiativ og ulike kjøpsmodeller. 

Helhetlig og sammenhengende brukerforløp 
 
Koordinerte og samordnede tjenester rundt den enkelte uttrykkes som en klar målsetting, nasjonalt som 
kommunalt. Det er et stort antall faggrupper, sektorer og aktører som på ulik måte berører målgruppen 
og som utgjør både en begrunnelse og vesentlig utfordring for slik samordning 
(Velferdsforvaltningsloven, 2022). Velferdslovgivningen har som formål å styrke oppfølgingen av utsatte 
barn og deres familier gjennom å vektlegge det forebyggende arbeidet og styrke tiltaksapparatet. Dette 
er nedfelt i loven som samarbeidsplikt mellom de ulike velferdstjenestene. Bestemmelsene gjelder for 
etablering av barnekoordinator, individuell plan og lovgivningen skal sørge for en bedre koordinering og 
samordning av tjenestene for de barn og deres familier det angår.  

For mennesker med nedsatt funksjonsevne oppleves mange overganger som krevende og ofte er det 
flere av de kritiske overganger enn de «normale». I litteraturen pekes det på at hjelpeapparatet er 
organisert slik at de i mindre grad «snakker med hverandre», ofte kalt «siloorganisering». 
Kjennetegnene på denne organiseringen er uklare ansvarsområder, fragmentert fagkunnskap, dragkamp 
om ressurser og at ansvaret mellom ulike aktører «pulveriseres». Dette innebærer at hjelpeapparatet 
ofte kommer for sent inn i overgangene. I et forebyggende perspektiv er dette kritisk, da de ulike 
systemene ikke alltid er koordinerte og ikke «snakker» med hverandre og dermed blir verdifull tid for 
brukerne satt på vent for avklaring. 

Utfordringer nevnt ovenfor forutsetter et systematisk tverrfaglig samarbeid der man på tvers av 
tjenestene samhandler og finner løsninger sammen med dem det angår. Når brukerens og pårørendes 
stemme ikke i tilstrekkelig grad blir tatt med inn i vurdering av hva som er behovet og hvilke tjenester og 
tiltak som iverksettes, blir sammenhengen mellom brukers opplevelse av samarbeid, 
medbestemmelse  og sammenheng svekket. For mange oppleves det som at problemer har "hopet seg 
opp", og samtidig som det er en opplevelse av å bli overlatt til seg selv fordi ingen tar et helhetlig ansvar 
for oppfølging.  

Asker Kommune har over tid bygget opp tjenesten koordinerende enhet for habilitering og 
rehabiliteringsvirksomhet, organisert under tjenesteområdet velferd. Enheten utgjør ett tydelig 
knutepunkt for tverrsektoriell samhandling på tjenestenivå og skal sikre brukermedvirkning og 
koordinering for innbyggere under og over 18 år. Enheten er lett tilgjengelig for både brukere/pasienter 
og øvrig hjelpeapparat i Asker kommune.  

I temaplan for Oppvekst beskrives ytterligere rutiner og prosesser for tjenestene i arbeid med barn og 
unge og for denne målgruppen.  

Et sentralt tjenesteområdet i oppvekst er virksomhetsområdet Barne- og familietjenesten. De har egne 
familiekonsulenter som tilrettelegger for koordinering knyttet til samhandling med barnehager og skoler 
og samarbeider med øvrige tjenester knyttet til målgruppen. 

Helsestasjonen er også en tjeneste som er organisert i seks soner i Asker. Helsestasjonen har 
oppfølgende ansvar for barn fra 0 til 5 år. Skolehelsetjenesten er for aldergruppen 5–20 år og 
samarbeider med skolen for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø. 

Temaplan På lik linje

Av boligsosiale virkemidler er startlån det viktigste virkemiddelet for å hjelpe husstander med varige lave
inntekter t i l å kjøpe egen bolig.

Kommunen bør vurdere å utvikle og etterspørre flere leie-til-eie initiativ og ulike kjøpsmodeller.

Helhetlig og sammenhengende brukerforløp

Koordinerte og samordnede tjenester rundt den enkelte uttrykkes som en klar målsetting, nasjonalt som
kommunalt. Det er et stort antall faggrupper, sektorer og aktører som på ulik måte berører målgruppen
og som utgjør både en begrunnelse og vesentlig utfordring for slik samordning
(Velferdsforvaltningsloven, 2022). Velferdslovgivningen har som formål å styrke oppfølgingen av utsatte
barn og deres familier gjennom å vektlegge det forebyggende arbeidet og styrke tiltaksapparatet. Dette
er nedfelt i loven som samarbeidsplikt mellom de ulike velferdstjenestene. Bestemmelsene gjelder for
etablering av barnekoordinator, individuell plan og lovgivningen skal sørge for en bedre koordinering og
samordning av tjenestene for de barn og deres familier det angår.

For mennesker med nedsatt funksjonsevne oppleves mange overganger som krevende og ofte er det
flere av de kritiske overganger enn de «normale». l litteraturen pekes det på at hjelpeapparatet er
organisert slik at de i mindre grad «snakker med hverandre», ofte kalt «siloorganisering».
Kjennetegnene på denne organiseringen er uklare ansvarsområder, fragmentert fagkunnskap, dragkamp
om ressurser og at ansvaret mellom ulike aktører «pulveriseres». Dette innebærer at hjelpeapparatet
ofte kommer for sent inn i overgangene. I et forebyggende perspektiv er dette kritisk, da de ulike
systemene ikke alltid er koordinerte og ikke «snakker» med hverandre og dermed blir verdifull t id for
brukerne satt på vent for avklaring.

Utfordringer nevnt ovenfor forutsetter et systematisk tverrfaglig samarbeid der man på tvers av
tjenestene samhandler og finner løsninger sammen med dem det angår. Når brukerens og pårørendes
stemme ikke i tilstrekkelig grad blir tatt med inn i vurdering av hva som er behovet og hvilke tjenester og
tiltak som iverksettes, blir sammenhengen mellom brukers opplevelse av samarbeid,
medbestemmelse og sammenheng svekket. For mange oppleves det som at problemer har "hopet seg
opp", og samtidig som det er en opplevelse av å bli overlatt til seg selv fordi ingen tar et helhetlig ansvar
for oppfølging.

Asker Kommune har over tid bygget opp tjenesten koordinerende enhet for habilitering og
rehabiliteringsvirksomhet, organisert under tjenesteområdet velferd. Enheten utgjør ett tydelig
knutepunkt for tverrsektoriell samhandling på tjenestenivå og skal sikre brukermedvirkning og
koordinering for innbyggere under og over 18 år. Enheten er lett tilgjengelig for både brukere/pasienter
og øvrig hjelpeapparat i Asker kommune.

I temaplan for Oppvekst beskrives ytterligere rutiner og prosesser for tjenestene i arbeid med barn og
unge og for denne målgruppen.

Et sentralt tjenesteområdet i oppvekst er virksomhetsområdet Barne- og familietjenesten. De har egne
familiekonsulenter som tilrettelegger for koordinering knyttet t i l samhandling med barnehager og skoler
og samarbeider med øvrige tjenester knyttet t i l målgruppen.

Helsestasjonen er også en tjeneste som er organisert i seks soner i Asker. Helsestasjonen har
oppfølgende ansvar for barn fra 0 ti l 5 år. Skolehelsetjenesten er for aldergruppen 5-20 år og
samarbeider med skolen for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.
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Resultatene fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2022 i avlastning og omsorgstjenester 
til barn og unge viser i tabellen nedenfor at omtrent halvparten av pårørende er tilfreds med helheten i 
tjenestetilbudet. 

 
I samme brukerundersøkelse, tabell nedenfor svarte imidlertid 79 prosent at de er godt fornøyd med 
tjenestene de mottar. 

 
Et godt samarbeid mellom tjenestene, brukere og pårørende bygger på en gjensidig respekt og 
forståelse for hverandre. Det skal være en lav terskel for kontakt med saksbehandlere og at 
samhandlingen baseres på brukermedvirkning. Tabell nedenfor viser tilbakemelding fra 
brukerundersøkelsen (2022). 

 
En person med behov for langvarige og koordinerte tjenester kan ha behov for bistand på flere 
livsområder. Å koordinere betyr «å få til å virke sammen». Det innebærer å se tjenester i sammenheng 
for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet. I nevnte brukerundersøkelsen svarte pårørende på 
hvordan de opplever koordinering, samordning og samarbeid. Gjennomsnittskåren for begge 
spørsmålene samlet sett ligger på ca. 2,8. Dette er et mindre tilfredsstillende resultat og her ligger det et 
forbedringspotensiale som ligger innenfor den oppsatte strategi. 

Temaplan På lik linje

Resultatene fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2022 i avlastning og omsorgstjenester
t i l barn og unge viser i tabellen nedenfor at omtrent halvparten av pårørende er tilfreds med helheten i
tjenestetilbudet.
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Koordinator i tjenesten bidrar til god samordning av ----.....,..14 I·
11

.-l tjenester barnet mitt mottar

Jeg opplever at tjenesteyterne (eksempelvisE barnehage/skole/familietjenesten) samarbeider godt om
tilbudettil mitt barn
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I samme brukerundersøkelse, tabell nedenfor svarte imidlertid 79 prosent at de er godt fornøyd med
tjenestene de mottar.
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Et godt samarbeid mellom tjenestene, brukere og pårørende bygger på en gjensidig respekt og
forståelse for hverandre. Det skal være en lav terskel for kontakt med saksbehandlere og at
samhandlingen baseres på brukermedvirkning. Tabell nedenfor viser tilbakemelding fra
brukerundersøkelsen (2022).
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En person med behov for langvarige og koordinerte tjenester kan ha behov for bistand på flere
livsområder. Å koordinere betyr «å få ti l å virke sammen». Det innebærer å se tjenester i sammenheng
for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet. I nevnte brukerundersøkelsen svarte pårørende på
hvordan de opplever koordinering, samordning og samarbeid. Gjennomsnittskåren for begge
spørsmålene samlet sett ligger på ca. 2,8. Dette er et mindre tilfredsstillende resultat og her ligger det et
forbedringspotensiale som ligger innenfor den oppsatte strategi.
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Strategier 
 
Navn på 
strategien 

I andre 
planer 

Hovedmål Delmål Satsingsområde 

Asker kommune skal 
videreutvikle 
forpliktende 
tverrfaglig 
samarbeid og 
koordinering for å 
sikre forutsigbare 
livsløp  

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

Innbyggerne har 
tilgang til 
grunnleggende, 
helhetlige og 
forsvarlige 
helsetjenester av 
god kvalitet og til 
rett tid.  

God helse 

Asker kommune skal 
jobbe forebyggende 
for å sikre en 
dreining av 
innsatsen fra sent til 
tidlig i livsløpet  

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

Innbyggerne har 
tilgang til 
grunnleggende, 
helhetlige og 
forsvarlige 
helsetjenester av 
god kvalitet og til 
rett tid.  

God helse 

Asker kommune skal 
sikre trygge og 
forutsigbare 
overganger i hele 
livsløpet 

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

Innbyggerne har 
tilgang til 
grunnleggende, 
helhetlige og 
forsvarlige 
helsetjenester av 
god kvalitet og til 
rett tid.  

God helse 

 
Asker kommune skal videreutvikle forpliktende tverrfaglig samarbeid og koordinering for å 
sikre forutsigbare livsløp  
 
For best mulig helhetlig, forutsigbare og sammenhengende livsløp forutsetter dette en systematisk 
koordinering og samarbeid på tvers av tjenester og tjenesteområder.  

I et livsløp er det flere overgangssituasjoner som vil kreve særskilt koordinering som involverer flere 
tjenester er involvert.  

Å komme tidlig inn i livsløpet gir brukeren og de pårørende mulighet for å være deltagende på deres 
premisser og samtidig være ressurser i det systematiske planarbeid (IP og IOP 

Temaplan På lik linje

Koordinator i tjenesten bidrar t i l god samordning av tjenester barnet mitt
mottar

Jeg opplever at tjenesteyterne (eksempelvis
barnehage/skole/familietjenesten) samarbeider godt om tilbudet til mitt

barn

AIie tjenester Institusjonsavlastning

3,4

3,4

3,4

3,3

2
Individuell avlastning Støttekontakttjeneste

3,8

3,8

4 5

Strategier

Navn på I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
strategien planer
s k e r kommune skal skersamfunnet Innbyggerne har God helse
idereutvikle sikrer god helse og i Igang til
orpliktende fremmer livskvalitet grunnleggende,
verrfaglig for alle, uansett helhetlige og
samarbeid og alder. orsvarlige
koordinering for å helsetjenester av
sikre forutsigbare god kvalitet og ti l
livsløp rett tid.
s k e r kommune skal skersamfunnet Innbyggerne har God helse
jobbe forebyggende sikrer god helse og i Igang til
for å sikre en fremmer livskvalitet grunnleggende,
dreining av for alle, uansett helhetlige og
innsatsen fra sent til alder. orsvarlige
i d l i g i livsløpet helsetjenester av

god kvalitet og ti l
rett tid.

s k e r kommune skal skersamfunnet Innbyggerne har God helse
sikre trygge og sikrer god helse og i Igang til
orutsigbare remmer livskvalitet grunnleggende,
overganger i hele for alle, uansett helhetlige og
livsløpet alder. orsvarlige

helsetjenester av
god kvalitet og ti l
rett tid.

Asker kommune skal videreutvikle forpliktende tverrfaglig samarbeid og koordinering for å
sikre forutsigbare livsløp

For best mulig helhetlig, forutsigbare og sammenhengende livsløp forutsetter dette en systematisk
koordinering og samarbeid på tvers av tjenester og tjenesteområder.

I et livsløp er det flere overgangssituasjoner som vil kreve særskilt koordinering som involverer flere
tjenester er involvert.

Å komme tidlig inn i livsløpet gir brukeren og de pårørende mulighet for å være deltagende på deres
premisser og samtidig være ressurser i det systematiske planarbeid (IP og IOP
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Asker kommune skal jobbe forebyggende for å sikre en dreining av innsatsen fra sent til tidlig 
i livsløpet  
 
Forebyggende arbeid beskriver viktigheten i å investere i barns levekår, læring og utvikling så tidlig som 
mulig i livet. Dette vil ha en varig og god effekt og øke fremtidige muligheter til egen selvhjulpenhet og 
derigjennom mindre behov for omfattende tjenester fra det offentlige. Dette vil også samtidig gi 
samfunnet større bærekraft. Forebygging som rettes tidlig for å hindre utvikling av problemer og 
sykdom, er aller mest lønnsomt.  Utarbeidelse av en felles innsatstrapp legges til grunn for 
tjenesteutviklingen for målgruppen.   

Asker kommune skal sikre trygge og forutsigbare overganger i hele livsløpet 
 
Alle skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i møte med tjenestene. Dette innebærer at tjenestetilbudet 
tar utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, og at involverte aktører samhandler til den enkeltes 
beste. Tjenestene skal oppleves som sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke 
offentlige virksomheter som tilbyr dem. 

  

Kompetanse og innovasjon 
 
Kompetanse- og personellutfordringer  
Rekruttering av fagutdannede er en av de sentrale utfordringene i kommunale helse- og 
omsorgstjenester og er knyttet til fremtidig endringer i befolkningens alderssammensetning. Ifølge 
kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021 er det innen helse- og omsorgssektoren 
rekrutteringsutfordringer og at mange avslutter arbeidsforholdet. Sykepleiere, leger, psykologer og 
vernepleiere er de minst tilgjengelige yrkesgruppene. Konsulentselskapet Agenda Kaupang (2022) har 
estimert at helse- og omsorgstjenester i Asker kommune frem mot 2040 vil ha bemanningsbehov på 45 
% tilsvarende 998 årsverk. 

I tjenesteområdet Velferd, er det per 2022 en tendens til utfordringer opp mot rekruttering av syke- og 
vernepleiere, samt helsefagarbeidere. Det må lages konkrete strategier i Asker for å utdanne, 
rekruttere, videreutvikle og beholde fagkompetanse. 

Kompetanse- og personellmessige utfordringer vil kreve både en effektiv og fleksibel bruk av ressurser, 
riktig bruk av fagpersoner samt endret kompetanse. Utvikling av tjenesteprofilen mot tidlig innsats vil 
kreve ny tilnærming og andre måter å løse oppgaver på. Samtidig vil flere heltidsstillinger og 
konkurransedyktige arbeidsbetingelser være av betydning for å sikre nødvendig rekruttering. 
Rekruttering handler også om at kommunen må tilrettelegge for flere rimelige boliger. Temaplan for 
boligpolitikk omhandler særskilt dette området. 

Det foreligger en nasjonal satsning på dette området. «Kompetanseløft 2025 - Regjeringens 
handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten …» har knapphet på helse- og sosialfaglig personell, som en av fire områder og 
hovedutfordringer.   

TØRN prosjektet og arbeidet med å rekruttere og beholde ansatte i helse- og omsorgstjenesten i 
Asker kommune  

Temaplan På lik linje

Asker kommune skal jobbe forebyggende for å sikre en dreining av innsatsen fra sent til tidlig
i livsløpet

Forebyggende arbeid beskriver viktigheten i å investere i barns levekår, læring og utvikling så tidlig som
mulig i livet. Dette vil ha en varig og god effekt og øke fremtidige muligheter t i l egen selvhjulpenhet og
derigjennom mindre behov for omfattende tjenester fra det offentlige. Dette vil også samtidig gi
samfunnet større bærekraft. Forebygging som rettes tidlig for å hindre utvikling av problemer og
sykdom, er aller mest lønnsomt. Utarbeidelse av en felles innsatstrapp legges ti l grunn for
tjenesteutviklingen for målgruppen.

Asker kommune skal sikre trygge og forutsigbare overganger i hele livsløpet

AIie skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i møte med tjenestene. Dette innebærer at tjenestetilbudet
tar utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, og at involverte aktører samhandler til den enkeltes
beste. Tjenestene skal oppleves som sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke
offentlige virksomheter som tilbyr dem.

Kompetanse og innovasjon

Kompetanse- og personellutfordringer
Rekruttering av fagutdannede er en av de sentrale utfordringene i kommunale helse- og
omsorgstjenester og er knyttet t i l fremtidig endringer i befolkningens alderssammensetning. Ifølge
kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021 er det innen helse- og omsorgssektoren
rekrutteringsutfordringer og at mange avslutter arbeidsforholdet. Sykepleiere, leger, psykologer og
vernepleiere er de minst tilgjengelige yrkesgruppene. Konsulentselskapet Agenda Kaupang (2022) har
estimert at helse- og omsorgstjenester i Asker kommune frem mot 2040 vil ha bemanningsbehov på 45
% tilsvarende 998 årsverk.

I tjenesteområdet Velferd, er det per 2022 en tendens til utfordringer opp mot rekruttering av syke- og
vernepleiere, samt helsefagarbeidere. Det må lages konkrete strategier i Asker for å utdanne,
rekruttere, videreutvikle og beholde fagkompetanse.

Kompetanse- og personellmessige utfordringer vil kreve både en effektiv og fleksibel bruk av ressurser,
riktig bruk av fagpersoner samt endret kompetanse. Utvikling av tjenesteprofilen mot tidlig innsats vil
kreve ny tilnærming og andre måter å løse oppgaver på. Samtidig vil flere heltidsstillinger og
konkurransedyktige arbeidsbetingelser være av betydning for å sikre nødvendig rekruttering.
Rekruttering handler også om at kommunen må tilrettelegge for flere rimelige boliger. Temaplan for
boligpolitikk omhandler særskilt dette området.

Det foreligger en nasjonal satsning på dette området. «Kompetanseløft 2025 - Regjeringens
handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten ...» har knapphet på helse- og sosialfaglig personell, som en av fire områder og
hovedutfordringer.

TØRN prosjektet og arbeidet med å rekruttere og beholde ansatte i helse- og omsorgstjenesten i
Asker kommune
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Asker kommune deltar med to piloter i KS-prosjektet TØRN som er en pilot knyttet til heldøgnsomsorg 
og til tjenester til personer med funksjonsnedsettelser. Piloten finansieres av Helsedirektoratets 
tilskuddsordning «Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenestene». Prosjektet er 
et tiltak under Kompetanseløft 2025.  

Tørnprosjektet skal bidra til å finne løsninger på utfordringer helse- og omsorgssektoren står over med 
hensyn til rekruttering og beholde ansatte. Piloten skal da prøve ut en ny oppgavedeling og organisering 
av arbeidet som skal gi en bedre utnyttelse av kompetansen innenfor de ulike yrkesgruppene i sektoren. 
Det handler om å sette inn kompetansen som trengs, når den trengs. Endringer i oppgavedeling kan få 
ringvirkninger for kompetansearbeidet i virksomheten. Når oppgaver flyttes fra én yrkesgruppe til en 
annen, er en viktig suksessfaktor at mottakerne av de nye oppgavene har tilstrekkelig kunnskap og 
kompetanse til å oppleve trygghet og faglighet i utøvelsen av dem. Det handler om å skape gode 
brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. 

Pilotene har nå gjennomført kompetansekartlegging og kompetansehevende tiltak. Det er teste ut ny 
oppgavedeling og man har fått nye erfaringer som meldes tilbake til KS prosjektet sentralt. Prosjektet 
avsluttes i 2022 og vil bli evaluert.  

Det er gjort et arbeid og utarbeidet strategier for å møte utfordringene knyttet til å rekruttere, utvikle 
og beholde kompetanse i helsetjenestene. Dette er strategier under temaplan Leve hele livet – i et 
aldersvennlig Asker.  

Utvikling av kompetanse- implementering av «Gode Helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming 

Sommeren 2021 ble den Nasjonale veilederen «Gode Helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming" lansert. Målet med veilederen er å bidra til at personer med utviklingshemming og 
deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Formålet er å bidra til 
kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i 
kommunene.   

Veilederen beskriver god praksis på viktige områder som individuell tilrettelegging, livsoverganger, 
habilitering, helseoppfølging, og samarbeid med pårørende og verge. Virksomheten jobber med å 
iverksette denne, med fokus på kompetanseheving hos de ansatte, økt kvalitet på tjenestene som 
leveres, og økt brukermedvirkning fra de som mottar tjenester.    

Veilederen gir tydelige føringer for tverrfaglig samarbeid, og tjenester og oppfølging som faller under 
andre tjenesteområder enn det vår virksomhet. Et behov for å løfte denne problemstillingen og 
implementere veilederen også i andre tjenesteområder er løftet inn til SEIL Velferd (FOU-enheten)   

Opplæring i CRPD - FNs konvensjoner om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Tjenesteområdene Oppvekst og Velferd er helt i oppstarten av et arbeid for felles opplæringsopplegg i 
FN konvensjonen for ansatte i tjenestene. Asker kommune har deltatt i Statsforvalteren sitt prosjekt 
knyttet til CRPD. Man har erfart at det er behovet for et systematisk opplæringsløp for en bedre 
forståelse og bruk av FN konvensjonen i praksis. Formålet er å fremme, verne og sikre mennesker med 
nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende 
friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet. Asker kommune vil sørge for at bistand og 
tjenester er i tråd med CRPD og brukere selv kjenner til sine rettigheter.  Det vil også være viktig å 
informere og bevisstgjøre alle innbyggere i kommunen om rettighetene til personer med 
funksjonsnedsettelse for å bekjempe stereotypier og fordommer. 
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Asker kommune deltar med to piloter i KS-prosjektet TØRN som er en pilot knyttet t i l heldøgnsomsorg
og ti l tjenester t i l personer med funksjonsnedsettelser. Piloten finansieres av Helsedirektoratets
tilskuddsordning«Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenestene». Prosjektet er
et tiltak under Kompetanseløft 2025.

Tørnprosjektet skal bidra ti l å finne løsninger på utfordringer helse- og omsorgssektoren står over med
hensyn ti l rekruttering og beholde ansatte. Piloten skal da prøve ut en ny oppgavedeling og organisering
av arbeidet som skal gi en bedre utnyttelse av kompetansen innenfor de ulike yrkesgruppene i sektoren.
Det handler om å sette inn kompetansen som trengs, når den trengs. Endringer i oppgavedeling kan få
ringvirkninger for kompetansearbeidet i virksomheten. Når oppgaver flyttes fra en yrkesgruppe ti l en
annen, er en viktig suksessfaktor at mottakerne av de nye oppgavene har tilstrekkelig kunnskap og
kompetanse ti l å oppleve trygghet og faglighet i utøvelsen av dem. Det handler om å skape gode
brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse ti l riktig t id - og med heltidskultur i bunn.

Pilotene har nå gjennomført kompetansekartlegging og kompetansehevende tiltak. Det er teste ut ny
oppgavedeling og man har fått nye erfaringer som meldes tilbake ti l KSprosjektet sentralt. Prosjektet
avsluttes i 2022 og vil bli evaluert.

Det er gjort et arbeid og utarbeidet strategier for å møte utfordringene knyttet t i l å rekruttere, utvikle
og beholde kompetanse i helsetjenestene. Dette er strategier under temaplan Leve hele livet - i et
aldersvennlig Asker.

Utvikling av kompetanse- implementering av «Gode Helse- ogomsorgstjenester til personer med
utviklingshemming

Sommeren 2021 ble den Nasjonale veilederen «Gode Helse- og omsorgstjenester til personer med
utviklingshemming" lansert. Målet med veilederen er å bidra ti l at personer med utviklingshemming og
deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Formålet er å bidra ti l
kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i
kommunene.

Veilederen beskriver god praksis på viktige områder som individuell tilrettelegging, livsoverganger,
habilitering, helseoppfølging, og samarbeid med pårørende og verge. Virksomheten jobber med å
iverksette denne, med fokus på kompetanseheving hos de ansatte, økt kvalitet på tjenestene som
leveres, og økt brukermedvirkning fra de som mottar tjenester.

Veilederen gir tydelige føringer for tverrfaglig samarbeid, og tjenester og oppfølging som faller under
andre tjenesteområder enn det vår virksomhet. Et behov for å løfte denne problemstillingen og
implementere veilederen også i andre tjenesteområder er løftet inn ti l SEIL Velferd (FOU-enheten)

Opplæring i CRPD - FNskonvensjoner om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjenesteområdene Oppvekst og Velferd er helt i oppstarten av et arbeid for felles opplæringsopplegg i
FN konvensjonen for ansatte i tjenestene. Asker kommune har deltatt i Statsforvalteren sitt prosjekt
knyttet t i l CRPD. Man har erfart at det er behovet for et systematisk opplæringsløp for en bedre
forståelse og bruk av FN konvensjonen i praksis. Formålet er å fremme, verne og sikre mennesker med
nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett t i l å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende
friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet. Asker kommune vil sørge for at bistand og
tjenester er i tråd med CRPD og brukere selv kjenner ti l sine rettigheter. Det vil også være viktig å
informere og bevisstgjøre alle innbyggere i kommunen om rettighetene ti l personer med
funksjonsnedsettelse for å bekjempe stereotypier og fordommer.
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Innovasjon ved utvikling av proaktive tjenester, digitalisering og velferdsteknologi 

Innovasjon og proaktive tjenester kan defineres som å skape verdier eller resultater på nye måter. Økt 
press på kommunale helse-. og omsorgstjenester krever innovativ tjenesteutvikling, herunder utnyttelse 
av digitale og velferdsteknologiske muligheter, for å finne løsninger på det fremtidige 
utfordringsbildet. Brukere skal få muligheten til å kunne mestre egen hverdag og bo i eget hjem, ved en 
kombinasjon av tilbud som møter individuelle behov og er plassert lavest mulig i innsatstrappen.  

Innsatstrapp - treffsikre tjenester som tilrettelegger for mestring 

Asker kommune har utviklet en innsatstrapp som hjelpemiddel for å besørge fremtidige bærekraftige 
tjenester. Hensikten er blant annet å sikre god dimensjonering av tjenestene, strategisk tjenesteutvikling 
og styring, effektiv økonomisk drift, samt mobilisering av bruker- og pårørenderessurser. 

 

En riktig dimensjonert innsatstrapp har tilstrekkelig omfang av tjenester på de trinnene som bidrar til 
egenmestring og selvstendighet, med utgangspunkt i brukerens behov. Tjenester skal gis på laveste 
effektive omsorgsnivå for å forebygge behovsvekst på de øverste trinnene i Innsatstrappen. Modellen 
legger opp til godt utviklete tjenester som tilrettelegger for en god bosituasjon i eget hjem, og at 
heldøgnsomsorg tilbys de med omfattende og sammensatte behov. 

Bærekraftige helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles ut fra en investeringstankegang hvor 
kommunen skal være en investor i mennesker fremfor en forvalter av saker. Dette forutsetter å 
samhandle med og benytte seg av tilbud utenfor helse- og omsorgstjenestene blant de laveste trinnene i 
trappen, både internt og med organisasjons- og næringsliv, ut fra brukers- og eventuelt pårørendes 
målsetninger og ressurser. En slik arbeidsform er utviklet under navnet “Asker velferdslab”. 
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Innovasjon ved utvikling av proaktive tjenester, digitalisering ogvelferdsteknologi

Innovasjon og proaktive tjenester kan defineres som å skape verdier eller resultater på nye måter. Økt
press på kommunale helse-. og omsorgstjenester krever innovativ tjenesteutvikling, herunder utnyttelse
av digitale og velferdsteknologiske muligheter, for å finne løsninger på det fremtidige
utfordringsbildet. Brukere skal få muligheten ti l å kunne mestre egen hverdag og bo i eget hjem, ved en
kombinasjon av tilbud som møter individuelle behov og er plassert lavest mulig i innsatstrappen.

Innsatstrapp - treffsikre tjenester som tilrettelegger for mestring

Asker kommune har utviklet en innsatstrapp som hjelpemiddel for å besørge fremtidige bærekraftige
tjenester. Hensikten er blant annet å sikre god dimensjonering av tjenestene, strategisk tjenesteutvikling
og styring, effektiv økonomisk drift, samt mobilisering av bruker- og pårørenderessurser.

13. Institusjon - spesialiserte plasser
Forsterkede. skjermede plasser

12. Institusjon
Langtidsplasser - somalikk og demens

11. Spesialboliger med døgntjenester
Samlokaliserte spesialboliger

10. Boliger med døgntjenester
Samlokaliserte boliger og boliger med tilpasset bomiljø

9.
Tidsbegrenset opphold
Avlastning i institusjon. rehabilitering og KAD

8. Boformer med fellesfunksjoner
Samlokaliserte boliger og ambulante tjenester - vedtaksbasert i kommunal regi

7. Miljøtiltak og helsetjenester i hjemmet
Målrettede og tidsbegrensede tiltak

6. Kommunalt disponerte boliger
Kommunal utleieboliger og boliger med kommunal lilvisning og tildelingsrett

5. Mestringstiltak i hjemmet
Re-/Habilitering, praktisk bistand, opplæring og pårørendestøtte

4. Arbeids- og aktivitetstilbud
Meningsfull hverdag

3. Tidlig innsats
Aktiviteter for å opprettholde og styrke funksjon/mestring

2. Forebyggende og helsefremmede arbeid
Deltakelse og selvstendighet

1. Aktive lokalsamfunn
Medborgerskap. møteplasser og frivillighet

En riktig dimensjonert innsatstrapp har tilstrekkelig omfang av tjenester på de trinnene som bidrar t i l
egenmestring og selvstendighet, med utgangspunkt i brukerens behov. Tjenester skal gis på laveste
effektive omsorgsnivå for å forebygge behovsvekst på de øverste trinnene i Innsatstrappen. Modellen
legger opp til godt utviklete tjenester som tilrettelegger for en god bosituasjon i eget hjem, og at
heldøgnsomsorg tilbys de med omfattende og sammensatte behov.

Bærekraftige helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles ut fra en investeringstankegang hvor
kommunen skal være en investor i mennesker fremfor en forvalter av saker. Dette forutsetter å
samhandle med og benytte seg av tilbud utenfor helse- og omsorgstjenestene blant de laveste trinnene i
trappen, både internt og med organisasjons- og næringsliv, ut fra brukers- og eventuelt pårørendes
målsetninger og ressurser. En slik arbeidsform er utviklet under navnet "Asker velferdslab".
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De laveste trinnene omfatter tjenester til alle innbyggere uten vedtak. De i midten omfatter 
vedtaksbaserte tjenester mot beboere i egne hjem. De øverste trinnene omfatter vedtak mot boliger 
med døgntjenester og institusjonsopphold.  

Boligtrapp - mestring i eget hjem  

En “Boligtrapp”, som både er bygget på og fungerer som et supplement til Innsatstrappen, spesifiserer 
retning for tjenesteutvikling mot å oppnå reduksjon av dekningsgrad i heldøgnsomsorg (andel med 
behov for døgntjenester i tilrettelagte boliger eller institusjon).  

Temaer som omhandles i boligtrappen er blant annet økning av ambulante tjenester (helsetjenester 
utenfor institusjon eller boliger med heldøgnstjenester), aktivitets- / ernærings- / kultur- og støttetilbud, 
samt velferdsteknologi. Videre omtales nye måter å jobbe på (effektiv bruk av ulik kompetanse og 
samskaping med frivillige). Trappen fokuserer også på varierte og effektive botilbud, inkludert ulike 
sosiale boformer. 

Boligtrappen tar utgangspunkt i at de aller fleste har det best når de mestrer livet i egen bolig. Da er 
boligens utforming og det omkringliggende bomiljøet av stor betydning. Asker kommune skal 
videreutvikle tjenester som bistår innbyggere i å forberede seg til egen alderdom, for å bo hjemme 
lenge med god livskvalitet. Dermed er det også en målsetning å gradvis redusere samlet behov for 
kommunale boliger med tjenester.  

Innsats- og boligtrappen er verktøy for å videreutvikle helse- og omsorgstjenestene, inkludert tilbud til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, i en bærekraftig retning.  

 
Figurene over illustrerer sammenhengen mellom de 13 trinnene i Innsatstrappen (hvilke tjenester som 
gis) og de 6 trinnene i boligtrappen (hvor en bor). 

Innovasjon, velferdsteknologi og digitalisering 
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De laveste trinnene omfatter tjenester t i l alle innbyggere uten vedtak. De i midten omfatter
vedtaksbaserte tjenester mot beboere i egne hjem. De øverste trinnene omfatter vedtak mot boliger
med døgntjenester og institusjonsopphold.

Boligtrapp - mestring i eget hjem

En "Boligtrapp", som både er bygget på og fungerer som et supplement ti l Innsatstrappen, spesifiserer
retning for tjenesteutvikling mot å oppnå reduksjon av dekningsgrad i heldøgnsomsorg (andel med
behov for døgntjenester i tilrettelagte boliger eller institusjon).

Temaer som omhandles i boligtrappen er blant annet økning av ambulante tjenester (helsetjenester
utenfor institusjon eller boliger med heldøgnstjenester), aktivitets-/ ernærings- J kultur- og støttetilbud,
samt velferdsteknologi. Videre omtales nye måter å jobbe på (effektiv bruk av ulik kompetanse og
samskaping med frivillige). Trappen fokuserer også på varierte og effektive botilbud, inkludert ulike
sosiale boformer.

Boligtrappen tar utgangspunkt i at de aller fleste har det best når de mestrer livet i egen bolig. Da er
boligens utforming og det omkringliggende bomiljøet av stor betydning. Asker kommune skal
videreutvikle tjenester som bistår innbyggere i å forberede seg ti l egen alderdom, for å bo hjemme
lenge med god livskvalitet. Dermed er det også en målsetning å gradvis redusere samlet behov for
kommunale boliger med tjenester.

Innsats- og boligtrappen er verktøy for å videreutvikle helse- og omsorgstjenestene, inkludert tilbud til
mennesker med nedsatt funksjonsevne, i en bærekraftig retning.

Trinn 6: Institusjon, langtidsopphold
Ordinære og spesialiserte plasser

Trinn 5: Boliger med døgntjenester
Samlokaliserte boliger og boliger med Tilpasset bomiljø,
ordinære og spesialiserte plasser med personalbase Døgnljenester kan også
inkludere ulike velferdsteknologiske løsninger

Trinn 4: Tidsbegrenset opphold I bolig og institusjon
Rehabilitering, KAD og avlastning, treningsboliger

Trinn 3: Kommunalt disponerte boliger uten
fast/stedlig bemanning
Kommunal tilvisning/tildelingsret1med ulik
grad av fellesfunksjoner og samlokalisertng,
inkl. nye boformer.

Trinn 2: Private boliger
uten livsløpsstandard
Ikke universelt utformet uten
tilgang på fellesfunksjoner
og senterfunksjoner
i nærheten
(eid eller leid)

Trinn 1:
Private boliger

med livsløpsstandard
Universelt utfonmet med tilgang

på fellesfunksjoner og senter-
funksjoner, nærheten (eid eller leid)

Figurene over illustrerer sammenhengen mellom de 13 trinnene i Innsatstrappen (hvilke tjenester som
gis) og de 6 trinnene i boligtrappen (hvor en bor).

Innovasjon, velferdsteknologi ogdigitalisering
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Satsning på velferdsteknologiske løsninger er av betydning for å oppnå en dreining mot proaktive 
tjenester. I tjenesteområdet Velferd foreligger det et program for velferdsteknologi, som skal 
videreutvikle og koordinere løsninger (blant annet lokaliseringstjenester, medisinerings-støtte, eRom, 
digital hjemmeoppfølging, digitalt tilsyn og videodialog). Asker kommune er også med i flere 
helseklyngenettverk (Norway Health Tech / Helsehub / CoTech), med mange partnere, som er nærmere 
beskrevet i Kunnskapsgrunnlaget. 

Mer omfattende bruk av universelle IKT- og andre digitale løsninger, samt velferdsteknologi, kan gi 
positive effekter opp mot FNs tre bærekraftsdimensjoner, ved å:  

• Bidra til at brukere blir mer selvstendige i eget liv og får økt livskvalitet (sosialdimensjonen) 
• Bidra til bærekraftig tjenesteutvikling, ved eksempelvis at en større andel av tjenestemottakere 

bor i egen bolig (økonomidimensjonen) 
• Bidra til redusert reisevirksomhet (miljødimensjonen) 

Den teknologiske og digitale utviklingen gir kontinuerlig nye muligheter, også innen helse- og 
omsorgstjenestene. Derimot må en ta seg tid til å kvalitetssikre effekt mot livskvalitet og bærekraft, slik 
at det ikke tilrettelegges for sosial isolasjon, som igjen kan medføre behov for tjenester i trinn som er 
plassert høyt i trappene. Bruker- og eventuelt pårørendemedvirkning bør ligge til grunn også for 
individuelt tilpassede velferdsteknologiske løsninger. 

Program Velferd 

Program Velferd skal sikre styring mot framtidig økonomisk bærekraftig drift, og god livskvalitet ved best 
mulig mestring av egne liv, innenfor tjenesteområdet Velferd. Det vil si å levere effekter og gevinster 
knyttet til virksomhetens strategiske mål, gjennom blant annet dreining mot tidlig innsats. Programmets 
funksjon er å koordinere alle større utviklings- prosjekter og aktiviteter som retter seg mot 
tjenesteområdets kjernedrift. Sagt med andre ord er programmet hovedsatsingen i tjenesteområdet 
Velferd, for å møte et av de største utfordringsbildene i kommunal sektor, som er styring mot 
bærekraftige helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Programmet ble etablert høsten 2022, og er en sentral 
arena for implementering av det som angår Velferd i aktuelle temaplaner, samt innsatstrapp og 
boligtrapp. 

  

Strategier 
 
Navn på 
strategien 

I andre 
planer 

Hovedmål Delmål Satsingsområde 

Asker kommune skal 
aktivt benytte 
digitale løsninger og 
velferdsteknologi i 
fremtidens helse- og 
omsorgstjenester 

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

Asker kommune 
samarbeider aktivt 
med innbyggere, 
frivilligheten og 
næringslivet for å 
møte fremtidens 
helseutfordringer. 

God helse 

Asker kommune skal 
rekruttere relevant 
fagkompetanse for 
målgruppen, utvikle 
og beholde 
kompetanse i 
tjenestene  

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

Innbyggerne har 
tilgang til 
grunnleggende, 
helhetlige og 
forsvarlige 
helsetjenester av 

God helse 
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Satsning på velferdsteknologiske løsninger er av betydning for å oppnå en dreining mot proaktive
tjenester. I tjenesteområdet Velferd foreligger det et program for velferdsteknologi, som skal
videreutvikle og koordinere løsninger (blant annet lokaliseringstjenester, medisinerings-støtte, eRom,
digital hjemmeoppfølging, digitalt tilsyn og videodialog). Asker kommune er også med i flere
helseklyngenettverk (Norway Health Tech/ Helsehub / CoTech), med mange partnere, som er nærmere
beskrevet i Kunnskapsgrunnlaget.

Mer omfattende bruk av universelle IKT- og andre digitale løsninger, samt velferdsteknologi, kan gi
positive effekter opp mot FNs tre bærekraftsdimensjoner, ved å:

• Bidra ti l at brukere blir mer selvstendige i eget liv og får økt livskvalitet (sosialdimensjonen)
• Bidra ti l bærekraftig tjenesteutvikling, ved eksempelvis at en større andel av tjenestemottakere

bor i egen bolig (økonomidimensjonen)
• Bidra ti l redusert reisevirksomhet (miljødimensjonen)

Den teknologiske og digitale utviklingen gir kontinuerlig nye muligheter, også innen helse- og
omsorgstjenestene. Derimot må en ta seg tid ti l å kvalitetssikre effekt mot livskvalitet og bærekraft, slik
at det ikke tilrettelegges for sosial isolasjon, som igjen kan medføre behov for tjenester i trinn som er
plassert høyt i trappene. Bruker- og eventuelt pårørendemedvirkning bør ligge ti l grunn også for
individuelt tilpassede velferdsteknologiske løsninger.

Program Velferd

Program Velferd skal sikre styring mot framtidig økonomisk bærekraftig drift, og god livskvalitet ved best
mulig mestring av egne liv, innenfor tjenesteområdet Velferd. Det vil si å levere effekter og gevinster
knyttet t i l virksomhetens strategiske mål, gjennom blant annet dreining mot tidlig innsats. Programmets
funksjon er å koordinere alle større utviklings- prosjekter og aktiviteter som retter seg mot
tjenesteområdets kjernedrift. Sagt med andre ord er programmet hovedsatsingen i tjenesteområdet
Velferd, for å møte et av de største utfordringsbildene i kommunal sektor, som er styring mot
bærekraftige helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Programmet ble etablert høsten 2022, og er en sentral
arena for implementering av det som angår Velferd i aktuelle temaplaner, samt innsatstrapp og
boligtrapp.

Strategier

Navn på I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
strategien planer
s k e r kommune skal skersamfunnet s k e r kommune God helse
aktivt benytte sikrer god helse og samarbeider aktivt
digitale løsninger og remmer livskvalitet med innbyggere,
elferdsteknologi i for alle, uansett frivilligheten og
remtidens helse- og alder. næringslivet for å
omsorgstjenester møte fremtidens

helseuttordringer.
s k e r kommune skal skersamfunnet Innbyggerne har God helse
rekruttere relevant sikrer god helse og i Igang til
agkompetanse for fremmer livskvalitet grunnleggende,
målgruppen, utvikle for alle, uansett helhetlige og
og beholde alder. orsvarlige
kompetanse i helsetjenester av
jenestene
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Navn på 
strategien 

I andre 
planer 

Hovedmål Delmål Satsingsområde 

god kvalitet og til 
rett tid.  

Asker kommune skal 
skape og utvikle 
innovative løsninger 
sammen med andre 
relevante aktører for 
å sikre gode og 
likeverdige tjenester  

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

Asker kommune 
samarbeider aktivt 
med innbyggere, 
frivilligheten og 
næringslivet for å 
møte fremtidens 
helseutfordringer. 

God helse 

 
Asker kommune skal aktivt benytte digitale løsninger og velferdsteknologi i fremtidens helse- 
og omsorgstjenester 
 
Gjennom program for velferdsteknologi, skal en sørge for å teste ut digitale- og velferdsteknologiske 
verktøy, samt implementere og øke bruken av kostnadseffektive løsninger i ordinær drift. 

Asker kommune skal rekruttere relevant fagkompetanse for målgruppen, utvikle og beholde 
kompetanse i tjenestene  
 
Strategien ivaretas ved utarbeidelse og implementering av strategisk kompetanseplan for 
tjenesteområdet Velferd, samt deltagelse i samarbeid om CRPD og samarbeid mellom 
tjenesteområdene Oppvekst og Velferd og opplæring og kompetanseløft.  

Asker kommune skal skape og utvikle innovative løsninger sammen med andre relevante 
aktører for å sikre gode og likeverdige tjenester  
 
Ved deltagelse i helseklynger skal en holde seg oppdatert og delta i erfaringsutveksling, vedrørende 
digitale og velferdsteknologiske løsninger.  

Evaluering og rapportering 
 
Systematisk evaluering og resultatoppfølging er en viktig del av styringsprosessene i Asker kommune, og 
skal sikre at vi beveger oss i retning av de målene vi har satt oss. Nøkkeltall, forskning, eksterne analyser, 
aktivitets- og planoppfølging og øvrig statistikk er sentrale kilder til kunnskap om hvorvidt temaplanen 
bidrar til å nå kommunens mål. I arbeidet med å vurdere graden av måloppnåelse bør det legges vekt på 
en helhetlig analyse av flere ulike kunnskapskilder. En samlet vurdering av status og måloppnåelse vil i 
årene fremover bli gitt i forbindelse med årsrapporten. 

Virkninger av planen 
 
Asker kommune har tilsluttet seg FNs dimensjoner om sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft. For 
denne temaplanen er det særlig sosiale og økonomiske forhold som er relevant. Langsiktig forebygging 
av behov for bistand høyt oppe i innsats- og boligtrappen  bidrar til både økt mestring og livskvalitet, 
samt økonomisk bærekraftige tjenester. Avsnittene under gir en kort beskrivelse av planens virkninger 
knyttet opp mot de tre bærekraftsdimensjonene. 

Miljømessige forhold 
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Navn på I andre Hovedmål Delmål Satsingsområde
strategien planer

god kvalitet og ti l
rett tid.

s k e r kommune skal skersamfunnet s k e r kommune God helse
skape og utvikle sikrer god helse og samarbeider aktivt
innovative løsninger remmer livskvalitet med innbyggere,
sammen med andre for alle, uansett frivilligheten og
relevante aktører for alder. næringslivet for å
å sikre gode og møte fremtidens
likeverdige tjenester helseuttordringer.

Asker kommune skal aktivt benytte digitale løsninger og velferdsteknologi i fremtidens helse-
og omsorgstjenester

Gjennom program for velferdsteknologi, skal en sørge for å teste ut digitale- og velferdsteknologiske
verktøy, samt implementere og øke bruken av kostnadseffektive løsninger i ordinær drift.

Asker kommune skal rekruttere relevant fagkompetanse for målgruppen, utvikle og beholde
kompetanse i tjenestene

Strategien ivaretas ved utarbeidelse og implementering av strategisk kompetanseplan for
tjenesteområdet Velferd, samt deltagelse i samarbeid om CRPD og samarbeid mellom
tjenesteområdene Oppvekst og Velferd og opplæring og kompetanseløft.

Asker kommune skal skape og utvikle innovative løsninger sammen med andre relevante
aktører for å sikre gode og likeverdige tjenester

Ved deltagelse i helseklynger skal en holde seg oppdatert og delta i erfaringsutveksling, vedrørende
digitale og velferdsteknologiske løsninger.

Evaluering og rapportering

Systematisk evaluering og resultatoppfølging er en viktig del av styringsprosessene i Asker kommune, og
skal sikre at vi beveger oss i retning av de målene vi har satt oss. Nøkkeltall, forskning, eksterne analyser,
aktivitets- og planoppfølging og øvrig statistikk er sentrale kilder t i l kunnskap om hvorvidt temaplanen
bidrar t i l å nå kommunens mål. I arbeidet med å vurdere graden av måloppnåelse bør det legges vekt på
en helhetlig analyse av flere ulike kunnskapskilder. En samlet vurdering av status og måloppnåelse vil i
årene fremover bli gitt i forbindelse med årsrapporten.

Virkninger av planen

Asker kommune har tilsluttet seg FNs dimensjoner om sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft. For
denne temaplanen er det særlig sosiale og økonomiske forhold som er relevant. Langsiktig forebygging
av behov for bistand høyt oppe i innsats- og boligtrappen bidrar t i l både økt mestring og livskvalitet,
samt økonomisk bærekraftige tjenester. Avsnittene under gir en kort beskrivelse av planens virkninger
knyttet opp mot de tre bærekraftsdimensjonene.

Miljømessige forhold
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De største direkte klimagassutslippene i Asker kommune kommer fra transport og særlig bruken av 
personbiler. Implementering av temaplanen og temaplanens strategier vil kunne medføre mindre 
reiseaktivitet, ved blant å ta i bruk velferdsteknologi, strategisk plasserte baser for ambulante tjenester 
og boliger i tilknytning til egnede lokal- og nærsentre. Tjenesteutviklingen i tråd med temaplanens 
strategier vil dermed kunne bidra til en mer klimavennlig samfunnsutvikling. 

Sosiale forhold 
 
Et av hovedprinsippene i FNs bærekraftsmål og Agenda 2023 er at ingen skal stå utenfor eller utelates, 
på engelske " leave no noe behind» Temaplanen På lik linje handler nettopp om dette. Hvordan kan 
Asker kommune bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i alle deler av samfunnslivet 
på lik linje som andre Askerbøringer.  Asker kommune er en aktør og kan ikke endre alt, men kommunen 
kan gå foran og være et godt eksempel. Asker kommune skal gjennom implementering av temaplanen 
gjøre sitt for at tjeneste- og samfunnsutviklingen i kommunen er i tråd med intensjonen i FN 
konvensjonen.  

Likestilling er bærebjelken i et demokratisk bærekraftig samfunn. Sosial bærekraft innebærer blant 
annet at kommunen skal bidra til å sikre innbyggerne likeverdige muligheter til å delta i og ta medansvar 
i samfunnet. Gode medvirkningsprosesser forutsetning for å lykkes med kommunens målsettinger om 
økt medborgerskap og samskaping.   

Gjennom å utvikle ulike boalternativer, flere gode møteplasser og aktiviteter, kan de sosiale nettverkene 
styrkes.  En sterk frivillig sektor, og med god støtte og veiledning til pårørende, vil bidra til å sikre det 
uformelle nettverket vi er avhengig av for å møte fremtidens utfordringer. Strategiene i planen bidrar til 
samskaping og medborgerskap, blant annet gjennom økt grad av brukermedvirkning i tjenestene. 

Økonomiske og organisatoriske forhold 
 
Temaplanens strategier skal bidra til en fremtidig bærekraftig kommuneøkonomi ved å ha søkelys på 
selvhjulpenhet og selvstendighet hos personer med nedsatt funksjonsevne i tråd med CRPD. 
Temaplanen har et stort fokus på sammenheng og koordinering av tjenester med mål om å få til gode og 
sømløse brukerforløp. Det blir svært viktig å få til en god gjennomføring av planen, slik at de valgte 
strategiene kan følges opp av konkrete tiltak som gir ønskede endringer på sikt.  

Asker kommune legger til grunn innsatstrappen og boligtrappen i arbeidet for å dreie helse- og 
omsorgstjenestene i retning av forebyggende arbeid. Det er viktig med god implementering av disse, slik 
at effektene blir gode, både økonomisk, og for samfunns- og tjenesteutviklingen i kommunen. 
Innsatstrappen legges til grunn for hele livsløpet.  

Organisatoriske forhold 

Planlegging av nye boformer og samarbeid med utbyggere, pårørende og tjenestemottakere i en tidlig 
fase er viktig. Det tar tid å utvikle boligkonsepter og planlegge for samlokalisering av bygg. Det må 
jobbes med satsningen på å være en attraktiv arbeidsplass, for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse og 
arbeidskraft i helsetjenestene. Velferdsteknologiske løsninger skal tas i bruk. Det kan bety at tjenester til 
personer med nedsatt funksjonsevne må jobbe på nye måter. 

Satsningen på innovasjon er også avgjørende for å sikre at kommunen har nødvendig bemanning med 
tilstrekkelig kompetanse. Riktig bruk av kompetanse, og god bruk av velferdsteknologiske løsninger, kan 
bidra til reduserte økonomiske kostnader på sikt ved at arbeidet effektiviseres. 

Temaplan På lik linje

De største direkte klimagassutslippene i Asker kommune kommer fra transport og særlig bruken av
personbiler. Implementering av temaplanen og temaplanens strategier vil kunne medføre mindre
reiseaktivitet, ved blant å ta i bruk velferdsteknologi, strategisk plasserte baser for ambulante tjenester
og boliger i tilknytning ti l egnede lokal- og nærsentre. Tjenesteutviklingen i tråd med temaplanens
strategier vil dermed kunne bidra ti l en mer klimavennlig samfunnsutvikling.

Sosiale forhold

Et av hovedprinsippene i FNs bærekraftsmål og Agenda 2023 er at ingen skal stå utenfor eller utelates,
på engelske" leave no noe behind» Temaplanen På lik linje handler nettopp om dette. Hvordan kan
Asker kommune bidra ti l at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i alle deler av samfunnslivet
på lik linje som andre Askerbøringer. Asker kommune er en aktør og kan ikke endre alt, men kommunen
kan gå foran og være et godt eksempel. Asker kommune skal gjennom implementering av temaplanen
gjøre sitt for at tjeneste- og samfunnsutviklingen i kommunen er i tråd med intensjonen i FN
konvensjonen.

Likestilling er bærebjelken i et demokratisk bærekraftig samfunn. Sosial bærekraft innebærer blant
annet at kommunen skal bidra ti l å sikre innbyggerne likeverdige muligheter t i l å delta i og ta medansvar
i samfunnet. Gode medvirkningsprosesser forutsetning for å lykkes med kommunens målsettinger om
økt medborgerskap og samskaping.

Gjennom å utvikle ulike boalternativer, flere gode møteplasser og aktiviteter, kan de sosiale nettverkene
styrkes. En sterk frivillig sektor, og med god støtte og veiledning ti l pårørende, vil bidra til å sikre det
uformelle nettverket vi er avhengig av for å møte fremtidens utfordringer. Strategiene i planen bidrar t i l
samskaping og medborgerskap, blant annet gjennom økt grad av brukermedvirkning i tjenestene.

Økonomiske og organisatoriske forhold

Temaplanens strategier skal bidra ti l en fremtidig bærekraftig kommuneøkonomi ved å ha søkelys på
selvhjulpenhet og selvstendighet hos personer med nedsatt funksjonsevne i tråd med CRPD.
Temaplanen har et stort fokus på sammenheng og koordinering av tjenester med mål om å få ti l gode og
sømløse brukerforløp. Det blir svært viktig å få ti l en god gjennomføring av planen, slik at de valgte
strategiene kan følges opp av konkrete tiltak som gir ønskede endringer på sikt.

Asker kommune legger ti l grunn innsatstrappen og boligtrappen i arbeidet for å dreie helse- og
omsorgstjenestene i retning av forebyggende arbeid. Det er viktig med god implementering av disse, slik
at effektene blir gode, både økonomisk, og for samfunns- og tjenesteutviklingen i kommunen.
Innsatstrappen legges ti l grunn for hele livsløpet.

Organisatoriske forhold

Planlegging av nye boformer og samarbeid med utbyggere, pårørende og tjenestemottakere i en tidlig
fase er viktig. Det tar t id å utvikle boligkonsepter og planlegge for samlokalisering av bygg. Det må
jobbes med satsningen på å være en attraktiv arbeidsplass, for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse og
arbeidskraft i helsetjenestene. Velferdsteknologiske løsninger skal tas i bruk. Det kan bety at tjenester t i l
personer med nedsatt funksjonsevne må jobbe på nye måter.

Satsningen på innovasjon er også avgjørende for å sikre at kommunen har nødvendig bemanning med
tilstrekkelig kompetanse. Riktig bruk av kompetanse, og god bruk av velferdsteknologiske løsninger, kan
bidra ti l reduserte økonomiske kostnader på sikt ved at arbeidet effektiviseres.
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