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Koronapandemien har preget oss mye av denne 
tiden, og kommunens ansatte og ledere har siden 
mars 2020 etter beste evne forsøkt å balansere en 
krevende krisehåndtering med ordinær drift. 
Koronapandemien har rammet norsk økonomi, 
samfunnsliv og næringsliv hardt. De økonomiske 
konsekvensene for kommunene har vært omfat-
tende. For å håndtere pandemien har Asker  
kommune etablert flere nye tjenester, mange 
virksomheter har måttet legge om driften for å ivareta 
smittevern og nye behov, og en rekke ansatte har i 
perioder vært omdisponert. I tillegg har pandemien 
medført at deler av arbeidet med bygging av ny 
kommune og harmonisering av tjenester har blitt 
helt eller delvis utsatt. Jeg vil rette en stor takk til alle 
ansatte som har lagt ned en betydelig innsats i 
denne ekstraordinære situasjonen. 

Koronapandemien vil trolig påvirke oss i større eller 
mindre grad også i neste handlingsprogramperiode. 
Samtidig kan vi, når stadig flere innbyggere blir 
fullvaksinert og samfunnet gradvis gjenåpnes, 
fremover igjen ha økt oppmerksomhet på ordinære 
drifts- og utviklingsoppgaver. Kommunedirektøren 
forventer at staten vil fortsette å dekke kommunens 
merutgifter og tapte inntekter som følge av korona-
pandemien.

Handlingsprogram 2022–2025 skal legge til rette for 
gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til 
innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som 
foreligger. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kvalitet, 
kapasitet og kompetanse, og kommunen skal satse 
videre på innovasjon, digitalisering, medborgerskap 
og samskaping for å møte fremtidens utfordringer. 
Det er en målsetting at velferdstjenestene skal være 
organisert så nær innbyggerne som mulig. 

Når dette handlingsprogrammet 
legges frem kan vi se tilbake på 
nesten to år som ny kommune. 

Kommunedirektørens 
innledning

«Handlingsprogram  
2022–2025 skal legge til 
rette for gode, likeverdige 
og fremtidsrettede tjenester 
til innbyggerne innenfor de 
økonomiske rammene som 
foreligger.»
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Asker er en stor kommune med robust økonomi. 
Kommunen har likevel utfordringer knyttet til et 
høyt ambisjonsnivå for investeringer og høy 
lånegjeld. Gjeldsgraden er vesentlig høyere enn den 
vedtatte handlingsregelen tilsier, og vil med det 
foreslåtte investeringsprogrammet holde seg høy 
også de neste årene. Det er nødvendig med 
omstilling og effektivisering for at Asker kommune 
skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk 
bærekraft i fremtiden. Handlingsregler for gjelds-
grad, netto driftsresultat, disposisjonsfond og 
verdibevarende vedlikehold av formålsbygg skal 
sikre at kommunen opprettholder et godt økono-
misk handlingsrom også i årene fremover. 

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 
2022–2025 bygger på gjeldende Handlingsprogram 
2021–2024, og inneholder forslag til drifts- og 
investeringstiltak i tråd med politiske prioriteringer 
og vedtak. Kommunens driftsbudsjett for 2021  
ble styrket vesentlig i 1. tertialrapport gjennom  
satsinger på omkring 90 mill. kroner. Disse er i all 
hovedsak videreført inn i ny handlingsprogrampe-
riode. Dette betyr at kommunen har kommet langt  
i arbeidet med harmonisering og styrking av 
velferdstilbudet til prioriterte grupper. Styrkingen 
betyr videre at vi i stor grad allerede har disponert 
det økonomiske handlingsrommet som knytter seg 
til veksten i kommunens inntekter. 

Kommunedirektøren foreslår i Handlingsprogram 
2022–2025 å sette av midler til avlastningstje-
nester for barn og unge, barnebolig, økte oppgaver 
til barnevernet som følge av barnevernreformen,  
samt psykisk helse hos barn og unge som følge av 
koronapandemien. Videre foreslås det å sette av 
midler til akuttpsykiatrisk helsetilbud, sosialhjelp 
og aktiv omsorg for eldre i sykehjem. Transporttje-
nesten foreslås styrket, og det er satt av midler til 
ivaretakelse av havner og friområder, sirkulærøko-
nomi og utslippsfrie mobilitetstiltak. Byggesaks- 
området foreslås styrket, og det avsettes midler til 
tettstedsutvikling og ny stilling som kommunegeo-
tekniker for å styrke kommunens kompetanse på 
flom, ras og kvikkleire. Videre legger budsjettfor-
slaget opp til en betydelig styrking og harmonise-
ring av helsefremmende tiltak til sårbare grupper 
(Aktiv fritid), kultur- og fritidstilbud til ungdom og 
harmonisering og tjenesteutvikling innenfor 
tjenesteområde Medborgerskap. I tillegg foreslås 
styrking av kommunens kapasitet og kompetanse 
på området informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet 

og personvern, og det avsettes midler til etablering 
av flere lærlingeplasser. 

Handlingsprogrammet legger opp til en omstilling 
og effektivisering på totalt 170 mill. kroner i 
perioden frem til 2025. Omstillings- og effektivi-
seringstiltakene utgjør 50 mill. kroner i 2022, noe 
som tilsvarer 0,7 prosent av brutto driftsramme. 
Dette er i tråd med regjeringens forventninger om 
årlig effektivisering i kommunesektoren. 

Det er en nasjonal målsetting at Norge skal være et 
lavutslippssamfunn innen 2050. Som en del av 
Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere 
direkte klimagassutslipp med minst 50 prosent og 
opp mot 55 prosent innen 2030, sammenlignet 
med nivået i 1990. Asker kommunes temaplan for 
handling mot klimaendringene ble vedtatt av 
kommunestyret i juni 2021, og definerer kommu-
nens klimasatsing fremover. Handlingsprogrammet 
inneholder et klimabudsjett som viser hvilke 
konkrete tiltak vi skal jobbe med i tjenesteområdene  
og virksomhetene i neste fireårsperiode. Bereg-
ninger viser at vi kan redusere utslippene i Asker 
med 67 prosent dersom vi fører en offensiv 
klimapolitikk, og klimabudsjettet skal bidra til dette. 
Klimabudsjettet vil videreutvikles i årene fremover. 
Det skal blant annet arbeides videre med å utvikle 
metodikk for å beregne reduksjon av klimagassut-
slipp knyttet til de ulike tiltakene, og metodikk for å 
kostnadsberegne tiltakene. 

FNs bærekraftsmål er det overordnede ramme-
verket for utviklingen av Askersamfunnet, og ligger 
til grunn for satsningsområdene, målene og 
strategiene i kommuneplanen. Det er i kommune-
direktørens forslag til Handlingsprogram 2022–
2025 definert et lite utvalg nøkkeltall som, sammen 
med øvrig styringsinformasjon, skal benyttes til å 
vurdere om vi beveger oss i retning av de målene vi 
har satt oss. Nøkkeltallene vil bli utviklet videre i 
årene fremover, og vil sees i sammenheng med det 
nasjonale arbeidet på området. 

Kommunestyret skal behandle handlingspro-
grammet 14. desember 2021. Det er kommune-
styret som gjennom sine prioriteringer og vedtak 
fastsetter kommunens økonomiske rammer for 
perioden 2022–2025. 

Lars Bjerke
kommunedirektør
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Forslag til 
budsjettvedtak



1. Handlingsprogram  
2022–2025

Fremlagt forslag til Handlingsprogram 2022–
2025 for Asker kommune godkjennes, med de 
føringer og premisser for kommunens tjeneste-
produksjon som fremgår av dokumentet.

2. Driftsrammer

2.1. Driftsbudsjett 2022
Driftsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar med 
kommunedirektørens forslag i vedlegg «§5-4 
Bevilgningsoversikter – drift (1A)».  

2.2. Bevilgningsoversikt tjenesteområder
Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i 
samsvar med kommunedirektørens forslag i 
vedlegg «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto 
(1B)». 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele 
midler fra overordnet ansvar, herunder statlige 
tilskudd og lønnsreserven, på de enkelte 
tjenesteområdene.

Ordfører gis fullmakt til å disponere formann-
skapets disposisjonskonto. 

3. Investeringsrammer

Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar 
med kommunedirektørens forslag i «§5-5  
Bevilgningsoversikt – investering (2a)» i  
kapittelet for investeringsbudsjettet.

Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene 
fremgår av kapitlene for tjenesteområdene.

4. Skatt

Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives 
etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

5. Lån

For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:
a) Lån til finansiering av egne investeringer,  

inntil 448 mill. kroner.
b)  Startlån fra Husbanken til videre utlån,  

inntil 150 mill. kroner.
c)  Likviditetslån, inntil 250 mill. kroner.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne 
lånevilkår for ovennevnte lånerammer.

6. Gebyrer, avgifter og  
brukerbetaling

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i 
fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og 
retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 
for 2022 vedtas særskilt i egen sak som behandles 
av kommunestyret samtidig med årsbudsjettet for 
2022.

Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres 
gjeldende fra 1. januar 2022 dersom ikke annet er 
fastsatt.

7. Utbytte fra selskaper

Utbytte fra selskapene fastsettes til 31,8 mill. kroner 
i 2022. Oversikt over selskaper som kommunen 
budsjetterer utbytte fra fremgår av kapittelet om 
selskaps- og utbyttepolitikk.

8. Askerbadet KF

Kommunestyret vedtar kommunalt tilskudd på  
11,0 mill. kroner i budsjett til Askerbadet KF.
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Organisering 
og styring



Politisk organisering

Asker kommune er politisk organisert etter for-
mannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i 
kommuneloven, og innebærer at formannskapet 
velges av kommunestyret etter partienes forholds-
vise representasjon i kommunestyret. 
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Kommunestyret har 55 medlemmer, og er det 
øverste organet i kommunen. Kommunestyret 
treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke 
annet følger av lov eller delegering. Kommunestyret 
har det øverste tilsyn med den kommunale forvalt-
ningen, og kan forlange enhver sak lagt frem for seg 
til orientering eller avgjørelse. Det vises til reglement 
for kommunestyret for en utfyllende beskrivelse. 

Formannskapet har 13 medlemmer, og har blant 
annet ansvar for økonomiplan og årsbudsjett, 
investeringer, finansforvaltning kommuneplan og 
reguleringsplaner, samt eierstyring av selskaper og 
foretak. Det vises til reglement for formannskapet 
for en utfyllende beskrivelse. 

Formannskapets medlemmer utgjør kommunens 
valgstyre, og utgjør sammen med tillitsvalgte 
partssammensatt utvalg.

Kommunestyret har opprettet fem hovedutvalg:

 → Utvalg for oppvekst
 → Utvalg for velferd
 → Utvalg for samfunnstjenester
 → Utvalg for medborgerskap
 → Utvalg for plan og byggesak

Hovedutvalgene har vedtaksmyndighet innenfor sine 
ansvarsområder. Utvalgene kan uttale seg i alle 
saker som har betydning for oppgaver og virksomhet  
innen sine ansvarsområder, samt omdisponere 
beløp mellom virksomheter og formål innen sine 
ansvarsområder. I saker utvalgene selv ikke kan 
avgjøre, innstiller utvalgene til kommunestyret. 

Utvalg for plan og byggesak innstiller til formann-
skapet. Det vises til reglement for hovedutvalgene 
for en utfyllende beskrivelse. 

Lokalsamfunnsutvalg er faste strukturer tilknyttet 
geografiske tettsteder som rapporterer til  
hovedutvalg for medborgerskap. Det er som en 
forsøksordning i 2020 og 2021 vedtatt å etablere 
lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og 
Heggedal. Lokalsamfunnsutvalgene har 7 med-
lemmer som representerer lokale lag og foreninger 
og lokalt næringsliv. Det gjennomføres følge- 
forskning med evaluering som skal danne grunnlag 
for å vurdere eventuell videreføring og videre- 
utvikling av ordningen. 

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at 
innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører 
får mulighet til å delta i og ta medansvar for saker 
som angår lokalsamfunnet de er opprettet for. 
Utvalgene skal blant annet utvikle og styrke  
samarbeid og dialog med lokale innbyggertorg,  
nærmiljøsentraler, velforeninger og øvrige lag og 
foreninger, samt skoler, barnehager og andre 
aktører i lokalsamfunnet. Det vises til reglement for 
lokalsamfunnsutvalg for en utfyllende beskrivelse. 

Administrativ organisering

Asker kommune er administrativt organisert i en 
tonivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: 
Kommunedirektøren og virksomhetslederne.
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Fullmaktsnivå 2 – 85 virksomhetsledere

Fullmaktsnivå 1 – kommunedirektøren

Kommunedirektør

54
virksomheter

9
virksomheter

6
virksomheter

3
virksomheter

5
virksomheter

5
seksjoner

3
seksjoner

Direktør
Oppvekst

Direktør
Velferd

Direktør
Samfunns-

tjenester

Direktør
Samfunns-

utvikling

Direktør
Medborger-

skap

Direktør
Organisasjon

Direktør
Økonomi

Kommunalsjefer

Skole Barn, 
familie  

og inklu- 
dering

Barne-
hage

11Handlingsprogram 2022–2025

 Organisering og styring



Kommunedirektøren er kommunens øverste 
administrative leder og er ansvarlig for saks- 
utredninger for folkevalgte organer og iverksettelse 
av politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og 
myndighet er nærmere beskrevet i delegerings- 
reglementet som er vedtatt av kommunestyret.

Virksomhetslederne er ansvarlige for sine virksom-
heter innen rammen av de fullmakter som er 
delegert fra kommunedirektøren. Det innebærer  
at virksomhetslederne har myndighet til å sikre 
enhetenes drift, både når det gjelder faglige, 
økonomiske, personalmessige og organisatoriske 
forhold.

Virksomhetsstyring

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er 
en forutsetning for at Asker kommune kan ivareta 
sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og 
demokratisk arena. God virksomhetsstyring skal 
ivareta de folkevalgtes ansvar for strategisk styring 
og prioritering, og kommunedirektørens ansvar for 
å iverksette politiske vedtak.

Gjennom helhetlig virksomhetsstyring skal  

kommunen både sikre effektiv drift og gode  
tjenester til innbyggerne, samtidig som vi ivaretar 
nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i tråd 
med samfunnets og innbyggernes behov. 

Virksomhetsstyring favner all aktivitet knyttet til 
ledelse, planlegging og styring av drifts- og 
utviklingsoppgaver, og skal sikre: 

 → etterlevelse av lover og forskrifter 
 → iverksettelse av politiske og administrative 

vedtak, prioriteringer og mål 
 → best mulige resultater og kvalitet i tjenestene 
 → lik og samordnet styring mellom og innen 

tjenesteområdene
 → effektiv ressursutnyttelse 

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede ramme-
verket for utviklingen av Asker kommune. Bære-
kraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i 
riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som 
også bidrar globalt. Dersom kommunen skal lykkes 
med å omsette de globale målene i lokal handling 
og praksis, må bærekraftsmålene integreres i alle 
ledelse, planlegging og styring.

Dokumentet «Virksomhetsstyring i Asker  
kommune» beskriver overordnede prinsipper for 
ledelse, planlegging og styring i Asker kommune. 
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Kommunens 
satsingsområder

FNs bærekraftsmål



Visjon og verdier

Asker kommunes visjon

Asker skal sammen skape et nært,  
aktivt og bærekraftig samfunn med 
respekt, raushet og nysgjerrighet. 

Kommunens verdier

• Raus
• Nær
• Modig
• Skapende
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FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene skal være det overordnede 
rammeverket for utviklingen av Askersamfunnet. 
Asker kommune har valgt ut seks bærekraftsmål 
som de mest vesentlige å arbeide med: 

 → Mål 3 – God helse og livskvalitet
 → Mål 4 – God utdanning
 → Mål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur
 → Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 → Mål 13 – Stoppe klimaendringene
 → Mål 17 – Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål kan inndeles i tre dimensjoner 
– økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og 
miljømessig bærekraft. Asker har utfordringer 
knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene, og 
bør ha en helhetlig og balansert tilnærming i alle 
beslutningsprosesser. 

Formannskapet vedtok i oktober 2020 å etablere 
program Bærekraftige Asker for å sikre en felles 
tverrsektoriell oppfølging og implementering av FNs 
bærekraftsmål lokalt i kommunen (sak 195/20). 

Programmet skal bidra til samordnet gjennomføring 
og implementering av sektorovergripende prosjekter 
og tiltak. Programmet skal videre bidra til samarbeid 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt knyttet til 
kunnskapsmiljøer og prosjekter. I tillegg til arbeidet 
gjennom program Bærekraftige Asker, arbeider 
kommunen systematisk med å implementere FNs 
bærekraftsmål gjennom plansystemet og den 
administrativ virksomhetsstyringen. 

Gjennom program Bærekraftige Asker har  
kommunen identifisert særlige utfordringer og 
behov for omstilling innenfor følgende områder: 

 → Sosial ulikhet 
 → Transport og mobilitet 
 → Forbruk og ressursforvaltning 
 → Digital infrastruktur og smart teknologi  

i samfunnsutvikling
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FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde  
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker 
som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til 
å dekke sine behov. FNs bærekraftsmål består av til sammen 17 mål og 
169 delmål som skal fungere som en felles global retning for land, 
næringsliv og sivilsamfunn.
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Satsingsområdene

Med bakgrunn i de seks utvalgte bærekraftsmålene, 
er det i kommuneplanens samfunnsdel for perioden 
2020–2032 definert følgende åtte satsingsområder 
for kommunen: 

 → Økonomi
 → Medarbeidere
 → Samarbeid for å nå målene
 → Bærekraftige byer og samfunn
 → Handling mot klimaendringene
 → God helse
 → God utdanning
 → Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling

Alle satsingsområdene er tverrsektorielle. Det betyr 
at de gjelder for alle tjenesteområder, og at vi må 
arbeide sammen på tvers av sektorer for å oppnå 
den utviklingen vi ønsker. 

For hvert satsingsområde er det i kommuneplanen 
definert hovedmål, delmål og strategier. Totalt 
består kommuneplanen av åtte hovedmål og 28 
delmål. Omkring halvparten av delmålene bygger på 
FN-delmålene, men er tilpasset og gjort relevante 
for Asker. De øvrige delmålene er relatert til øvrige 
utfordringer som Askersamfunnet står overfor. 

18 Asker kommune
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Evaluering og  
resultatoppfølging

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. 

For å kunne måle utviklingen mot bærekraftsmålene 
har FN definert en rekke globale måleindikatorer,  
og arbeidet er fortsatt under utvikling. En del av 
indikatorene er imidlertid ikke like godt egnet for 
norske forhold, og en del indikatorer mangler norske 
data. For å sikre en bedre vurdering av målopp- 
nåelsen ut fra nasjonale forhold, oppfordrer FN 
medlemslandene til å utvikle nasjonale indikatorer 
som et supplement til de globale indikatorene. 

Regjeringen la i juni 2021 frem stortingsmeldingen 
Mål med mening (Meld. St. 40 (2020–2021)), som 
er Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene 
innen 2030. Det understrekes her at det pågår et 
nasjonalt arbeid med å definere og videreutvikle 
nasjonale målepunkter med statistikk og data for 
bærekraftsmålene som skal benyttes av både 
offentlig, privat og frivillig sektor. Stortings- 
meldingen understreker videre at regjeringen vil 
samarbeide med kommunesektoren for å utvikle 
målepunkter som kan brukes lokalt og regionalt. 
Dette vil gjøre det mulig å sammenligne resultatene 
over tid og på tvers av kommuner.

I påvente av at det foreligger et felles nasjonalt 
indikatorsett for å kunne måle utviklingen mot 
bærekraftsmålene, legger kommunedirektøren i 
dette handlingsprogrammet frem et lite utvalg 
nøkkeltall som skal benyttes for vurdere om vi 

beveger oss i retning av de målene vi har satt i 
kommuneplanen. Nøkkeltallene vil bli utviklet videre 
i årene fremover, og vil sees i sammenheng med det 
nasjonale arbeidet på området.  

Det er lagt vekt på å velge nøkkeltall basert på 
offentlig statistikk og eksisterende nasjonale 
datasett, og som er styrbare ved at kommunen kan 
påvirket resultatet helt eller delvis gjennom å 
iverksette tiltak. 

For noen av nøkkeltallene har det ikke vært mulig å 
slå sammen tall for de tre gamle kommunene. For 
enkelte andre nøkkeltall foretas det ikke målinger 
hvert år. Dette gjelder for eksempel nøkkeltall basert 
på Ungdata som gjennomføres hvert tredje år, og 
medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres 
annethvert år. For noen av nøkkeltallene basert på 
nasjonal statistikk vil ikke resultatene for 2020 
foreligge før høsten 2021/våren 2022. For et lite 
antall nøkkeltall er målemetodikken fortsatt under 
utvikling og første måling ennå ikke gjennomført. 

Det er viktig å presisere at det i tillegg til nøkkeltall 
også vil være andre kilder til kunnskap om hvorvidt 
vi beveger oss i retning av de målene vi har satt oss. 
Forskning, eksterne analyser, aktivitets- og plan- 
oppfølging og øvrig statistikk er andre sentrale 
kunnskapskilder. I arbeidet med å vurdere graden 
av måloppnåelse bør det derfor legges vekt på en 
helhetlig analyse av flere ulike relevante kunnskaps-
kilder. En samlet vurdering av status og mål- 
oppnåelse vil i årene fremover bli gitt i forbindelse 
med årsrapporten.
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En robust og bærekraftig økonomi er avgjørende for å kunne opprettholde 
og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Stabilitet og 
forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir grunnlag for god kvalitet i 
tjenestene, fornøyde brukere, innbyggere og ansatte. God økonomistyring 
og handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet, verdi- 
bevarende vedlikehold og finansforvaltningen skal bidra til å sikre en 
fremtidig bærekraftig økonomi. 

Asker kommune har et godt økonomisk utgangspunkt. Forventet inntekts-
nivå ligger høyt sammenlignet med andre kommuner. Asker kommune har 
imidlertid utfordringer knyttet til et høyt ambisjonsnivå for investeringer og 
høy lånegjeld. Sammenligninger med andre kommuner viser at Asker også 
har et forholdsvis høyt kostnadsnivå. 

Det vil være nødvendig med effektivisering og omstilling for å kunne 
opprettholde den økonomiske bærekraften i perioden fremover. Asker 
kommune skal ha kontinuerlig fokus på effektiv bruk av ressurser ved at det 
fastsettes krav til effektivisering og produktivitet i tjenestene gjennom årlige 
målinger og sammenligninger basert på KOSTRA-tall og øvrig tallgrunnlag. 
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Økonomi
Asker er en økonomisk robust og bærekraftig kommune

Kode Nøkkeltall 2018 2019 2020

Asker kommune har en god økonomisk bærekraft 

1.1.1 Disposisjonsfond som andel av brutto driftsinntekter (>10 %) 17,8 % 15,1 % 16,0 %

1.1.2 Netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter (>3 %) 2,6 % 4,9 % 3,9 %

1.1.3 Netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter (<80 %) 93,9 % 99,1 % 102,8 %

1.1.4 Vedlikehold per m2 i formålsbygg (>140 kr/ m2) * * 115 kr/m2

Asker kommune har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon

1.2.1 Nøkkeltall under utvikling

* Ikke mulig å slå sammen tall for den nye kommunen

** Tall foreligger høsten 2021/våren 2022
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Kommunen er en kunnskapsbedrift der medarbeidere og ledere utgjør den 
viktigste ressursen for å levere gode tjenester. Arbeidsmarkedet er i 
endring, samtidig som kommunesektoren er i en periode med omstilling. 
Dette utfordrer kommunene som arbeidsgiver og tjenesteleverandør.

For Asker kommune er det avgjørende å lykkes med å rekruttere, utvikle og 
beholde medarbeidere, jobbe systematisk for en felles identitet og kultur, 
ivareta tilliten til kommunen og ha evne til å digitalisere og drive innovasjon 
og nyskaping. En god arbeidsgiverpolitikk er viktig for å lykkes med dette. 

Det forventes fortsatt konkurranse om relevant arbeidskraft i årene som 
kommer. Kommunen må være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker  
seg og beholder kompetente medarbeidere. Flere må jobbe lenger (økt 
pensjoneringsalder), flere må jobbe mer (heltidskultur), og det er  
nødvendig å videreutvikle og oppdatere kompetansen i organisasjonen  
i tråd med utviklingen.

Ledelse av morgendagens kommuner innebærer å lede i endring,  
omstilling og utvikling. Dagens og fremtidens kommuner må i større grad 
enn tidligere aktivt involvere innbyggerne og andre aktører som ressurser 
og samarbeidspartnere, gjennom satsing på medborgerskap og sam- 
skaping. Dette stiller nye krav til kommunens medarbeidere og ledere. 
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Medarbeidere
Asker kommune fremmer inkludering, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Kode Nøkkeltall 2018 2019 2020

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

2.1.1 Sykefraværsprosent * * 7,7 %

Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap utfører det unike samfunnsoppdraget  
og når kommunens mål, og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen. 

2.2.1 Medarbeidere og lederes opplevelse av at Asker kommune  
legger til rette for godt medarbeiderskap og lederskap

* * Ikke målt

2.2.2 Medarbeideres opplevelse av å få brukt sin kompetanse  
på en god måte

* * Ikke målt

Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med god organisasjonskultur som legger til rette for  
å tiltrekke seg og utvikle kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere og ledere. 

2.3.1 Medarbeideres opplevelse av å ha relevant kompetanseutvikling * * Ikke målt

Asker kommune har medarbeidere og ledere som sammen finner smarte måter å jobbe på,  
finner løsninger på kommunenes utfordringer og viser endringsvilje. 

2.4.1 Nøkkeltall under utvikling

* Ikke mulig å slå sammen tall for den nye kommunen

** Tall foreligger høsten 2021/våren 2022
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Et stadig mer nettverksorientert samfunn med nye teknologiske mulig-
heter, forutsetter mer samarbeid på tvers for å utvikle fremtidsrettede 
løsninger. For å lykkes med å følge opp bærekraftsmålene, trenger vi en 
helhetlig politikk for en bærekraftig utvikling og nye og sterke partnerskap. 

Asker kommune skal være pådriver for en helhetlig og samordnet  
samfunns- og tjenesteutvikling som bidrar til gode og inkluderende 
lokalsamfunn. Kommunen har en tydelig ambisjon om samfunns- og 
tjenesteutvikling med høy grad av innbyggermedvirkning og samarbeid 
med relevante aktører. Gjennom å engasjere flere til samarbeid styrkes 
den samlede evnen til å løse større samfunnsutfordringer med et lokalt 
perspektiv. 

Asker kommune skal legge til rette for at det er enkelt for frivilligheten, 
næringslivet og andre aktører å delta aktivt i samarbeid om å løse  
samfunnsutfordringer. Kommunen skal bidra til å etablere gjensidig 
forpliktende samarbeid og partnerskap, tilrettelegge for at alle innbyggere 
opplever tilhørighet og tar medansvar, samt bidra til et levende lokal- 
demokrati der innbyggerne utvikler sin kunnskap og deltar i beslutnings-
prosessene. Kommunen har et særskilt ansvar for å bidra til at utsatte 
grupper som ikke i like stor grad deltar, kommer til orde og blir ivaretatt.

Å skape løsninger sammen utfordrer tradisjonelle arbeidsmåter, og det er 
derfor behov for å bygge ny kompetanse i kommunen og i sivilsamfunnet, 
samt modeller for ledelse og organisering i nettverk og partnerskap.

Samarbeid for å nå målene
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Samarbeid for å nå målene
Askersamfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid på tvers som sikrer en bærekraftig utvikling.

Kode Nøkkeltall 2018 2019 2020

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

3.1.1 Andelen innbyggere som deltar i frivillig arbeid 54 % Ikke målt Ikke målt

3.1.2 Andelen unge som opplever at det er et godt tilbud til ungdom i 
området der de bor (fritidsklubb, ungdomshus eller lignende) 

Ikke målt 38 % Ikke målt

3.1.3 Andelen deltakere i arbeid eller utdanning året etter endt  
introduksjonsprogram

* * **

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

3.2.1 Valgdeltakelse i kommunestyre-, fylkestings- og stortingsvalg Ikke målt 68,5 % Ikke målt

3.2.2 Innbyggernes opplevelse av om det er gode muligheter  
til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer dem,  
skala 1–4 hvor 4 er best

2,6 (2017) Ikke målt Ikke målt

3.2.3 Innbyggernes opplevelse av at politikerne involverer  
innbyggerne i forsøk på å finne løsninger på lokale problemer,  
skala 1–4 hvor 4 er best

3,1 (2017) Ikke målt Ikke målt

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

3.3.1 Frivillige lag og foreningers tilfredshet med samarbeidet med  
kommunen, skala 1–6 hvor 6 er best

4,5 Ikke målt Ikke målt

* Ikke mulig å slå sammen tall for den nye kommunen

** Tall foreligger høsten 2021/våren 2022
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Samfunnet står overfor store utfordringer for å sikre at byer og tettsteder er 
helsefremmende, bærekraftige og attraktive. Befolkningsveksten gir behov 
for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. Dette fører til press 
på arealer og infrastruktur, og gir utfordringer for helse og miljø. God 
planlegging er viktig for å sikre innbyggernes helse, trygghet og tilhørighet, 
steders attraktivitet og næringsutvikling.

Asker skal utvikles som en flersenterkommune med en definert senter-
struktur. Det er et mål at førstegangsetablerere, småhusholdninger og 
lavtlønnsgrupper får mulighet til å etablere seg i kommunen. For å sikre en 
god balanse i boligsammensetningen, må det bygges flere mindre boliger 
og leiligheter, primært i tilknytning til tettstedene. 

Kommunen er avhengig av god og klimavennlig infrastruktur i de  
områdene man ønsker å utvikle. Flere av lokal- og nærsentrene mangler 
riktig dimensjonert infrastruktur i dag, og det er nødvendig med  
betydelige investeringer i årene fremover for å imøtekomme de store 
utbyggingsbehovene. Asker er en attraktiv kommune for etablering av  
nye næringer, og har et stort potensial for bærekraftige, miljøvennlige  
og kunnskapsbaserte næringer. 

Kommunens arealbruk skal bidra til å sikre naturmangfoldet, kulturmiljøet 
og ivareta et aktivt og levende landbruk. Kommunen har en rik historie og et 
stort antall kulturminner og kulturmiljøer. Denne arven gir oss vår identitet 
og vårt særpreg, og må forvaltes på en bærekraftig og framtidsrettet måte. 

Asker kommune har store og verdifulle landbruksarealer med rik matjord 
og produktiv skog. Vi skal arbeide for å forhindre videre nedbygging av 
jordbruksarealer, og vi skal sikre vår langstrakte kystlinje og store sammen-
hengende friluftsområder. 

Asker kommune skal være godt forberedt på å håndtere uforutsette og 
uønskede hendelser. 
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Bærekraftige byer og samfunn
Askersamfunnet har tettsteder og lokalsamfunn som er  inkluderende, trygge, motstandsdyktige  
og bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom vekst og vern.

Kode Nøkkeltall 2018 2019 2020

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

4.1.1 Befolkningsvekst 0,9 % 0,8 % 0,5 %

4.1.2 Antall bosatte per kvadratkilometer i tettstedsareal 1 728 1 748 1 762 

4.1.3 Egendekning av arbeidsplasser (antall arbeidsplasser i kommunen/ 
antall sysselsatte bosatt i kommunen)

76 % 78 % 77 %

4.1.4 Andelen sykkelveinett som holder definert standard for sykkelveier Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Alle innbyggere har tilgang til rent drikkevann og et tilfredsstillende avløpssystem,  
og en effektiv og miljøvennlig renovasjons- og avfallshåndtering.   

4.2.1 Andel av befolkningen tilknyttet kommunalt vannverk * * 90 %

4.2.2 Andelen prøver med tilfredsstillende drikkevannsforsyning  
(mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse)

94 % 100 % 100 %

4.2.3 Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste * * 95 %

4.2.4 Antall av kommunens fire renseanlegg som klarer å innfri rensekrav 4 4 3

4.2.5 Andelen husholdningsavfall til materialgjenvinning * * 46,3 %

Asker kommune forebygger og håndterer konsekvensene av uønskede hendelser. 

4.3.1 Andelen unge som opplever at det er trygt å være i sitt nærområde 
når de er ute om kvelden

Ikke målt 87 % Ikke målt

4.3.2 Anmeldte lovbrudd etter lovbruddsgruppe "Vold og mishandling", 
per 1000 innbyggere

* * 4,4

4.3.3 Prosentvis lekkasje fra vannforsyningsnettet 21 % 22 % 28 %

4.3.4 Forurensning fra avløpsnettet som slippes ut i regnvannsoverløp og 
nødoverløp (< 5% er tilfredsstillende)

* * 0,63 %

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

4.4.1 Antall nye boliger per år 530 445 633

4.4.2 Andelen nye boliger i kommunen som er leiligheter eller rekkehus 71 % 63 % 76 %

Askersamfunnet har minimale negative konsekvenser på det ytre miljøet.

4.5.1 Netto nedbygging av naturområder Ikke målt Ikke målt Ikke målt

4.5.2 Konsentrasjon av finkornet svevestøv (PM2.5), mikrogram per 
kubikkmeter luft

5,7 µg/m3 4,7 µg/m3 **

4.5.3 Mengde avfall fra kommunale byggeprosjekter Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Askersamfunnet verner om og sikrer naturmangfoldet, kulturmiljøer og et aktivt og levende  landbruk.

4.6.1 Antall nye bygg i strandsonen siste fire år 177 167 179

4.6.2 Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord til andre formål  
enn landbruk, dekar

260 90 44

* Ikke mulig å slå sammen tall for den nye kommunen     ** Tall foreligger høsten 2021/våren 2022
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Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og gir betydelig økt risiko for 
konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. 
Klimautfordringene er globale, men må løses lokalt. Gjennom Paris- 
avtalen har Norge forpliktet seg til å bidra til at den globale oppvarmingen 
holdes godt under to grader sammenlignet med førindustriell tid, og helst 
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Norges klimaforpliktelser er 
vedtatt gjennom en egen klimalov, der målet er at utslippene av klima-
gasser i 2030 skal være minst 50 prosent og opp mot 55 prosent lavere 
enn i 1990. I 2050 må utslippene av CO2 være netto null.

De største direkte utslippene av klimagasser i Asker kommune kommer 
fra transport. Veitrafikken er den største utslippskilden, der personbiler 
utgjør hovedandelen. De indirekte utslippene av klimagasser er flere 
ganger større enn de direkte. Indirekte utslipp oppstår utenfor  
kommunens grenser, og stammer fra en rekke ulike kilder slik som 
materialer, mat, elektrisitet, flyreiser og forbruksvarer. Asker kommune 
skal bidra til klimagassreduksjon gjennom sin rolle som samfunnsutvikler, 
planmyndighet, eiendomsbesitter, arbeidsgiver, innkjøper og tjeneste- 
leverandør. 

Konsekvensene av klimaendringene merkes allerede med mer 
ekstremvær, flom og tørke, og kommunen må være forberedt på at 
klimaendringer vil påvirke store deler av samfunnet. Klimatilpasning 
handler om å gjøre valg som reduserer de negative konsekvensene av 
klimaendringene, og som utnytter de positive konsekvensene for natur  
og mennesker.

Handling mot 
klimaendringene
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Handling mot klimaendringene
Askersamfunnet handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. 

Kode Nøkkeltall 2018 2019 2020

Askersamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer. 

5.1.1 Nøkkeltall under utvikling

Askersamfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i tråd med internasjonale  
og nasjonale klimaforpliktelser og regionale ambisjoner.  

5.2.1 Mengde direkte klimagassutslipp i askersamfunnet, tonn CO2e 177 833 168 887 **

5.2.2 Netto forbruk av elektrisitet i husholdningene, GWh 734 GWh 722 GWh **

5.2.3 Andelen innbyggere som mener de har klimavennlig adferd Ikke målt Ikke målt 53 %

5.2.4 Andelen reiser som foretas med sykkel 4 % (2017) Ikke målt Ikke målt

5.2.5 Antall kilo matsvinn per innbygger 37 Ikke målt Ikke målt

5.2.6 Antall kilo husholdningsavfall per innbygger Ikke målt 434 454

5.2.7 Andelen kommunale anskaffelser hvor klima/miljø er vektet enten i 
tildelingskriterier, kvalifikasjonskrav eller absolutte krav til produk-
tet/tjenesten

Ikke målt Ikke målt Ikke målt

5.2.8 Andelen kommunale bygg- og anleggsplasser der det kun brukes 
maskiner og kjøretøy som er utslippsfrie eller går på biogass

Ikke målt Ikke målt Ikke målt

5.2.9 Reduksjon (i tonn CO2- ekvivalenter) i indirekte klimagassutslipp 
fra materialbruk i kommunale byggeprosjekter, målt i forhold til et 
referansebygg bygget etter TEK17

Ikke målt Ikke målt Ikke målt

5.2.10 Andelen kommunale nybygg med nær null energi standard Ikke målt Ikke målt Ikke målt

5.2.11 Andelen kommunale nybygg som er nullutslippsbygg Ikke målt Ikke målt Ikke målt

5.2.12 Andelen nye kommunale biler på el/hydrogen/biogass  
(personbiler og varebiler) 

* * 43 %

* Ikke mulig å slå sammen tall for den nye kommunen

** Tall foreligger høsten 2021/våren 2022
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Forventede økte helseutgifter, endringer i befolkningssammensetningen 
og økt sykdomsbyrde representerer både lokalt, nasjonalt og globalt store 
utfordringer for bærekraft. Asker kommune har ansvar for å skape 
bærekraftige løsninger som møter helseutfordringene, motvirker sosiale 
helseforskjeller og fremmer god helse for alle uansett alder.

Mange forhold påvirker innbyggernes helse og livskvalitet, som for 
eksempel tilgang til aktive nærmiljøer, de fysiske omgivelsene, oppvekst- 
og skoleforhold, tilgang på arbeid og forhold knyttet til levevaner.  
Kommunen skal tilrettelegge for at alle kan delta og leve friske og sunne liv. 
Det er behov for en tverrsektoriell og målrettet innsats og involvering av 
hele samfunnet og de fleste av kommunens tjenesteområder for å lykkes. 

Målrettet og systematisk innsats for å dreie ressursinnsatsen mot mer 
forebyggende og helsefremmende tiltak er viktig for å oppnå god folke-
helse og redusere risikoen for sykdom. Kommunen må legge til rette for  
å skape gode og bærekraftige løsninger slik at den enkelte innbygger 
mestrer eget liv og opplever god livskvalitet. Gjennom medborgerskap og 
samskaping må det utvikles nye løsninger for bærekraftige helsetjenester. 
Samarbeidet skal skje med innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer og 
frivillige organisasjoner. 

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

Kode Nøkkeltall 2018 2019 2020

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

6.1.1 Andelen 9-åringer som er vaksinert mot meslinger 96,3 % 96,1 % 97,0 %

6.1.2 Andel av befolkningen (20–66 år) som mottar stønad til livsopp-
hold

11 % 12 % **

6.1.3 Innbyggere som har vært i kontakt med fastlege angående  
muskel- og skjelettplager, per 1000 innbyggere

307 307 **

6.1.4 Andelen unge som er lite fysisk aktive Ikke målt 13 % Ikke målt

6.1.5 Andelen unge som er svært fornøyd eller litt fornøyd med helsa si Ikke målt 73 % Ikke målt

6.1.6 Andelen innbyggere (67–74 år) i arbeid 21,2 % 21,6 % 21,3 %

6.1.7 Innbyggere over 75 år innlagt på sykehus med hoftebrudd, per 
1000 innbyggere

16,5 
(2017)

** **

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

6.2.1 Andelen årsverk med fagutdanning i de kommunale pleie- og om-
sorgstjenestene med relevant fagutdanning

* * 72,7 %

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. 

6.3.1 Andelen innbyggere over 80 år som bor hjemme * * 75,7 %

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

6.4.1 Nøkkeltall under utvikling

* Ikke mulig å slå sammen tall for den nye kommunen

** Tall foreligger høsten 2021/våren 2022
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God utdanning er viktig for den enkelte, for det sosiale fellesskapet og for 
samfunnet som helhet. En god utdanning skal fremme barn, unge og 
voksnes kunnskapsutvikling, ferdigheter og holdninger, slik at de kan 
oppleve å mestre eget liv og utvikle kompetanse til å delta i arbeid, 
samfunn og være en del av et fellesskap med andre. Utdanningen skal 
fremme demokratiske verdier og holdninger, og gi alle mulighet til å utfolde 
seg, utvikle skaperglede, engasjement, nysgjerrighet og lyst til å utforske. 

Kulturelt mangfold og respekt for den enkeltes overbevisning ligger til 
grunn for arbeidet med læring og utdanning. Det å fremme den enkeltes 
mentale og fysiske helse, er avgjørende for god læring og utvikling. 

God utdanning kan skje på mange arenaer – i barnehage, skole, voksen-
opplæring, kulturskole, idrettsklubber og på kulturarenaene. Sammen-
hengen og samspillet mellom de ulike arenaene kan bidra til trygg, 
inkluderende og helsefremmende utdanning, hvor den enkelte utvikler 
livsmestring og kompetanse for fremtiden. 

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

Kode Nøkkeltall 2018 2019 2020

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

7.1.1 Andelen ungdomsskoleelever som sier at de er fornøyd med sitt 
lokalmiljø

Ikke målt 70 % Ikke målt

7.1.2 Andelen elever (7. trinn) som svarer at de har blitt mobbet av med- 
elever, mobbet digitalt og/eller blitt mobbet av voksne på skolen 
2–3 ganger i måneden eller oftere

* * 7,7 %

7.1.3 Andelen elever (10. trinn) som svarer at de har blitt mobbet av 
medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller blitt mobbet av 
voksne på skolen 2–3 ganger i måneden eller oftere

* * 4,6 %

7.1.4 Elevenes trivsel på skolen (7. og 10. trinn), skala 1–5 hvor 5 er best 4,3 4,2 4,1

7.1.5 Foreldrenes opplevelse av barnets trivsel i barnehagen, skala 1–5 
hvor 5 er best

* * 4,8

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.

7.2.1 Andelen barnehagelærere i forhold til grunnbemanning * * 39,7 %

7.2.2 Foreldrenes opplevelse av barnehagens bidrag til barnets utvikling, 
skala 1–5 hvor 5 er best

* * 4,8

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

7.3.1 Elevenes opplevelse av opplæring som motiverer og fremmer  
læring (Vurdering for læring, 7. og 10. trinn), skala 1–5 hvor 5 er best

** ** 3,5

7.3.2 Elevenes motivasjon for skole og skolearbeide  (7. og 10. trinn), 
skala 1–5 hvor 5 er best

3,7 3,6 3,5

7.3.3 Andelen elever som fullfører videregående opplæring innen fem/ 
seks år

82 % 83 % **

7.3.4 Skolenes bidrag til elevenes læring (skolebidragsindikator,  
5.–7. trinn), indeks hvor >0 er bedre enn landsgjennomsnittet

* * 0,5

Barn og unge utvikler relevant kompetanse for fremtidens samfunn og arbeidsliv,  
med særlig vekt på yrkesrettede fag, teknologi, innovasjon og entreprenørskap.

7.4.1 Andelen unge som svarer at de tror at de kommer til å få et godt og 
lykkelig liv

Ikke målt 71 % Ikke målt

7.4.2 Andelen lærere som oppfyller kompetansekrav for undervisning i 
fag de underviser i

* * 78 %

7.4.3 Elevenes egenvurdering av digitale ferdigheter (7. og 10. trinn), skala 
1–5 hvor 5 er best

4,3 4,3 4,3

7.4.4 Andelen innbyggere (16–25 år) som verken er i arbeid eller utdanning 12 % 11 % **

7.4.5 Andelen sysselsatte med bestått fagprøve, plassering i  
Kommune-NM hvor 1 er best

348 348 350

* Ikke mulig å slå sammen tall for den nye kommunen

** Tall foreligger høsten 2021/våren 2022
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Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling er viktige virkemidler i Asker 
kommunes møte med fremtidens utfordringer. Innovasjon kan defineres 
som å skape verdier på nye måter, og Asker har et godt utgangspunkt for 
verdiskaping gjennom å videreutvikle sin innovasjonsevne. Gjennom 
målrettet satsning på teknologi, digitalisering og næringsutvikling skal 
kommunen sikre en god og fremtidsrettet samfunns- og tjenesteutvikling.

For at kommunen skal fortsette å levere tjenester av god kvalitet, må 
arbeidet med systematisk tjenesteinnovasjon videreføres og styrkes.  
En av kommunens utfordringer er å styrke evnen til å ta i bruk og skalere 
nye løsninger. For å lykkes med dette, må kommunen etablere partnerskap 
og samarbeide med ulike nettverk både lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller 
globalt. Et annet viktig virkemiddel er å videreutvikle mer helhetlige og 
brukervennlige digitale tjenester for Askersamfunnet. 

Asker har et variert og lønnsomt næringsliv, og antallet arbeidsplasser er 
relativt høyt sammenlignet med antall innbyggere. Det er imidlertid stor 
pendling både inn og ut av kommunen, og det betyr at vi ikke har nok 
kortreise arbeidsplasser eller «rett næringsliv» der kompetansen bor. 
Tilgang på kvalifisert arbeidskraft, samt en helhetlig og robust teknisk og 
digital infrastruktur, er viktig for at kommunen skal være attraktiv for 
næringslivet. 

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

Kode Nøkkeltall 2018 2019 2020

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

8.1.1 Tildelte midler til askersamfunnet fra Innovasjon Norge, EU eller 
Forskningsrådet, mill. kr

54 89 121

8.1.2 Andelen arbeidsplasser i informasjons- og kommunikasjonsbedrifter 2,9 % 3,1 % 2,4 %

8.1.3 Antall registrerte patenter i askersamfunnet, per 100 000 innbyggere 19,2 19,1 6,3

8.1.4 Andelen installerte smarte vannmålere Ikke målt 42 % 80 %

Askersamfunnet har en sikker digital infrastruktur av høy kvalitet

8.2.1 Andelen husholdninger med bredbåndsdekning med  
minst 100 Mbit/s

* * 92 %

8.2.2 Andelen husholdninger med fiber * * 78 %

8.2.3 Andelen husholdninger med 5G * * 0 %

8.2.4 Andelen husholdninger med LoRaWan * * 90 %

Askersamfunnet har et attraktivt og innovativt næringsliv som 
bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping. 

8.3.1 Total plassering i Kommune-NM 12 13 11

8.3.2 Plassering i Kommune-NM blant kommuner i Viken 5 5 4

8.3.3 Prosentvis vekst i arbeidsplasser av befolkningsveksten 130 % 47 % -101 %

* Ikke mulig å slå sammen tall for den nye kommunen
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Økonomiske 
utfordringer i et 
samfunns økonomisk 
perspektiv



Befolkningsutvikling og  
demografikostnader

Asker kommune forventer store demografiske 
endringer som vil kunne ha stor betydning for  
tjenestebehovet og kommunens økonomi.  
Skatteinntektene er beregnet til å ligge på omkring 
135 prosent av landsgjennomsnittet. En bærekraftig 
økonomi vil kreve aktive grep i dag for å opprett-
holde kommunens økonomiske bæreevne.

Kommuneplanen definerer de overordnede  
målene for kommunens utvikling. De økonomiske 
utviklingstrekkene som følger av kommune- 
planen er belyst i den langsiktige investerings- og 
driftsanalysen (LIDA) som ble utarbeidet som en del 
av kommuneplanarbeidet. Formålet med analysen er 
å vise ulike framskrivinger av kommunens økonomi 
basert på det som i dag er sannsynlige demografiske 
endringer og geografisk valgte utbyggingsretninger. 

I løpet av 2021 og de nærmeste årene skal det 
utarbeides temaplaner for flere områder. Tema- 
planene vil inneholde strategier som skal bidra til å 
realisere kommuneplanens mål innenfor ulike 
tjenesteområder og temaer. 

Kommuneplanen legger opp til en langsiktig befolk-
ningsvekst på 1,1 prosent. Dette krever at kommunen 
må prioritere investeringer i infrastruktur som 
understøtter både utbygging, transport og kapasitet  
i tjenestene. Befolkningsprognosen viser at vi i årene 
fremover vil få en stadig mer aldrende befolkning.  
En økende andel eldre og strammere økonomiske 
forutsetninger medfører et behov for omfordeling av 
midler mellom tjenesteområdene, slik at kommunen 
kan møte befolkningsutviklingen og følge opp 
handlingsreglene på en bærekraftig måte.

Handlingsprogrammet skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier  
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Handlings- 
programmet gir grunnlaget for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og 
samarbeidsoppgaver, samt konkretisering av tiltak innenfor kommunens økonomiske 
rammer. Økt fokus på langsiktig bærekraft betyr økt fokus på strukturelle endringer 
innenfor tjenesteområdene, samt hvordan budsjettmidlene fordeles i kommunen. 
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Figuren over viser at Asker kommune de neste 20 
årene vil få en betydelig kostnadsøkning knyttet til 
befolkningsgruppen 80 år og eldre. Kostnadene for 
denne gruppen øker med 133 prosent i perioden. 
Øvrige aldersgrupper har en tilnærmet flat utvikling, 
med unntak av gruppen 67–79 år som øker noe mer.

Nye nasjonale befolkningsprognoser viser en 
befolkningsnedgang nasjonalt og lokalt. Som en 
følge av koronapandemien hadde Norge lavere 
innvandring og lavere befolkningsvekst enn på 
mange år. Askers folketall økte i 2020 med  
0,5 prosent.

Behov for strukturelle 
endringer

Strukturelle endringer blir nødvendig for at Asker 
kommune skal kunne møte utfordringene og ha 
økonomisk bærekraft i årene fremover. Handlings-
programmet legger opp til en omstilling og effektivi-
sering på totalt 170 mill. kroner i løpet av 2025.  

Det vil være behov for strukturelle grep innen alle 
tjenesteområder. Konsekvenser av nye temaplaner 
må også søkes innarbeidet i handlingsprogrammet 
i årene fremover.

Befolkningsutviklingens påvirkning på økonomien 
vil spesielt komme innenfor områdene pleie og 
omsorg, skole og barnehager, samt teknisk  
infrastruktur. 

Dersom dagens dekningsgrad videreføres i en 
økende eldrebefolkning, vil det ifølge kommunens 
langsiktige investerings- og driftsanalyse alene gi 
en utgiftsvekst mot 2040 på 2 mrd. kroner. 
Temaplan for leve hele livet – eldre skal behandles  
i kommunestyret 4. kvartal 2021, og vil danne 
grunnlag for prioriteringer på området. 

Skolekapasiteten utnyttes i dag ikke optimalt. For 
lav kapasitetsutnyttelse og små skoler gir en høyere 
kostnad per elev. Temaplan for skole- og barnehage-
kapasitet ble vedtatt av kommunestyret 2. kvartal 
2021, og vil danne grunnlag for prioriteringer på 
området. 

VEKST DEMOGRAFIKOSTNADER

Barnehage (0–5 år)             Grunnskole (6–15 år)             Videregående (16–19 år)

             Voksne (20–66 år)             Eldre (67–79 år)             Eldre (80 år og eldre)             
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Handlingsregler

Økonomiske handlingsregler skal bidra til å sikre 
kommunens økonomiske stilling og gode velferds-
tjenester. Kommunestyret har som en del av  
økonomireglementet vedtatt handlingsregler for 
netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeldsgrad. 
I tillegg er det vedtatt at det skal utarbeides en 
handlingsregel for verdibevarende vedlikehold for 
formålsbygg. Asker kommune har eid areal på  
625 300 m2. Av dette disponerer kommunen  
395 600 m2 formålsbygg. 

Tabellen under viser handlingsreglene for Asker 
kommune 

Asker kommune har utfordringer knyttet til et høyt 
ambisjonsnivå for investeringer og høy lånegjeld, og 
gjeldsgraden er vesentlig høyere enn handlings- 
regelen tilsier. Økt lånegjeld medfører at rente- og 
avdragsutgifter vil legge beslag på en stadig større 
andel av kommunens frie inntekter.

Kommunens tekniske infrastruktur må understøtte 
befolkningsveksten. Det er behov for bedre vann- 
tilførsel og økt rensekapasitet flere steder, samt 
behov for lokale veianlegg, trafikksikkerhetstiltak og 
gang- og sykkelveier. Temaplan for vann og vann-
miljø skal behandles i kommunestyret 1. kvartal 2022, 
og vil danne grunnlag for prioriteringer på området. 

Harmonisering

Harmonisering av tjenestetilbudet (tjenestestandard, 
dekningsgrader, gebyrer og brukerbetalinger) har 
vært en viktig del av kommunesammenslåingen, og 
er en forutsetning for at Asker kommune kan tilby 
likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av 
hvor de bor i kommunen. Arbeidet med harmoni-
sering vil foregå over flere år. 

I 2020 og 2021 har store ressurser blitt brukt til å 
håndtere koronapandemien. På noen områder er 
derfor arbeidet med harmonisering forsinket.  
Harmoniseringsarbeidet vil videreføres i handlings-
programperioden 2022–2025.

I prosent av driftsinntekter
Ikke godkjent 

resultat

Laveste  
akseptable 

resultat Ønsket resultat

Netto driftsresultat <1,75 % 1,75 – 3 % >3 %

Disposisjonsfond < 5 % 5 – 10 % > 10 %

Gjeldsgrad > 100 % 100 – 80 % < 80 %

Verdibevarende vedlikehold formålsbygg < 100 kr/m2 100–140 kr/m2 >140 kr/m2

HANDLINGSREGLENE FOR ASKER KOMMUNE 
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Med det investeringsprogrammet som er lagt i 
inneværende økonomiplanperiode, vil gjeldsgraden 
holde seg høy de neste årene. Det er viktig at 
eventuelle nye investeringer prioriteres opp mot 
vedtatte investeringer, slik at den samlede gjelds-
graden ikke øker. 

For å sikre redusert lånegjeld i perioden, vil det 
være nødvendig med økt salg av kommunal 
eiendom. Kommunedirektøren la frem egen sak  
om salg av kommunal eiendom høsten 2020  
(sak 28/20).

En del av investeringene ligger innenfor selvkost-
områdene renovasjon, vann og avløp. Disse 
finansieres gjennom gebyrer fra brukerne. Verdien 
av investeringene innenfor disse områdene var ved 
utgangen av 2020 på omkring 1,9 mrd. kroner. 
Dersom selvkostområdene trekkes ut ved beregning 
av gjeldsgraden i 2020, vil gjeldsgraden være på  
79 prosent. Måltallet i handlingsregelen inkluderer 
imidlertid også investeringer i selvkostområdene.

Netto driftsresultat viser hvilke midler som ikke er 
benyttet i driftsregnskapet. Midlene er ikke til fri 
avbenyttelse. Deler av netto driftsresultat er allerede 
vedtatt avsatt til fond og til finansiering av investe-
ringer. Den nye kommunen hadde et godt årsresultat 
i sitt første driftsår, sett opp mot resultatet i 2019 
for de tre sammenslåtte kommunene. Asker  
kommune hadde et samlet netto driftsresultat på 
3,9 prosent i 2020. Dette var høyere enn handlings-
regelen tilsier (3,0 prosent), og langt høyere enn 
anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg  
(1,75 prosent). Vedtatt handlingsprogram har et 

budsjettert netto driftsresultat på 2,2 prosent for 
2021. Asker kommune forventer et netto driftsresultat 
som budsjettert i 2021. Dersom det oppstår en 
svekkelse i frie inntekter eller økte kostnader på 
grunn av koronapandemien, kan denne målset-
ningen endres. Aktivitet i nasjonal og internasjonal 
økonomi vil forsterke virkningene ytterligere.

Den nye handlingsregelen for verdibevarende  
vedlikehold i eide formålbygg har fokus på formues- 
forvaltning og verdibevarende vedlikehold, og ble 
vedtatt i sak om strategiske mål og økonomiske 
rammer for handlingsprogrammet (sak 35/21). 
Formålsbygg er i KOSTRA definert som lokaler til 
administrasjon, barnehager, skoler, institusjoner, 
idrettsbygg og kommunale kulturbygg. Eide 
formålsbygg utgjør omlag 63 prosent av det arealet 
Asker kommunen eier. I tillegg eier kommunen også 
omlag 1400 boliger/boligsentre som leies ut til 
vanskeligstilte.

Nivået på vedlikehold knyttet til formålsbygg lå i 
2020 på 115 kroner per m2. Dette er noe høyere 
enn landsgjennomsnittet, men omtrent på nivå med 
Bærum kommune. Det er relativt stor forskjell 
mellom kommunene i prioritering av vedlikehold. 
Dette har trolig sammenheng med at vedlikeholds- 
etterslepet er svært ulikt fra kommune til kommune. 
Asker kommune har et omfattende investerings- 
program, og samlet sett en relativt ny bygnings-
masse. 

Handlingsregelen for verdibevarende vedlikehold vil 
bli evaluert i forbindelse med temaplan for eiendom 
som legges frem i 2023.
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Beløp i mill.kr 2022 2023 2024 2025

Oppvekst 20,8 37,5 54,8 70,9

Velferd 17,2 30,9 45,2 59,0

Samfunnstjenester 5,6 10,0 13,6 18,4

Samfunnsutvikling 0,9 1,7 2,1 2,9

Medborgerskap 2,6 4,7 6,7 9,0

Administrasjon og ledelse 2,9 5,2 7,6 9,8

Sum 50,0 90,0 130,0 170,0

Omstilling og effektivisering

Det legges opp til å videreføre tidligere vedtatte 
omstillings- og effektiviseringstiltak i handlings- 
programperioden 2022–2025. Tabellen under viser 
endringer fra 2022, samt hvordan omstillings- og 
effektiviseringskravet er fordelt mellom de ulike  
tjenesteområdene. 

Som det fremgår av tabellen under, legges det opp 
til en ytterligere reduksjon av driftsbudsjettet på  
50 mill. kroner i 2022, økende til totalt 170 mill. 
kroner i 2025. I 2022 utgjør omstillings- og effekti-
viseringstiltakene 0,7 prosent av brutto driftsramme. 
Dette er i tråd med regjeringens forventninger om 
årlig effektivisering i kommunesektoren. Kommune- 
direktøren har innarbeidet konkrete tiltak i tjeneste-
områdene innenfor effektivisering, omstilling og 
redusert standard.

Med det driftsnivået som er lagt til grunn for  
handlingsprogramperioden 2022–2025, vil netto 
driftsresultat utgjøre 2,5 prosent i 2022 og øke til 
3,8 prosent i 2025.

Økonomiske konsekvenser 
av koronapandemien

Samtidig som landet står i en krevende pandemi-
håndtering, er det både nasjonalt og lokalt også stort 
fokus på veien ut av korona, gjenåpning og langtids- 
virkninger av pandemien. Slitasje i kommunal 
sektor som følge av langvarig krisehåndtering, 
samt behov for langsiktige tiltak og tilstrekkelige 
rammer for håndtering av langtidsvirkningene av 
pandemien, er sentrale temaer som blir diskutert i 
kommunene og mellom KS og regjeringen.

Det er grunn til å anta at kommunene vil ha virkninger 
av koronapandemien i flere år framover, blant annet 
knyttet til personer som har falt ut av arbeids- 
markedet, personer som har mistet habiliterings- 
og rehabiliteringstilbud og ikke minst utsatte barn 
og unge. Kommunedirektøren vurderer at det vil 
være behov for særskilte tiltak i hele handlings- 
programperioden.

Kommuneansatte over hele landet har gjennom 
pandemien levert tjenester under særskilte 
smittevernhensyn, stadige endringer i tiltaksnivå  
og en krevende TISK-strategi (testing, isolasjon, 
smittesporing og karantene). Dette har vært 
utfordrende. Lokalt næringsliv har vært hardt 
rammet blant annet som følge av regionale  
nedstengninger, og faren for konkurser og permit-
teringer er fortsatt til stede etter gjenåpningen av 
samfunnet. 

OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING
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Asker kommune er godt inne i sitt andre år med 
lokale smitteutbrudd, strenge tiltak og press på 
mange av tjenestene. En ny rapport fra KS viser at 
virusutbruddet kostet kommunene om lag 10 mrd. 
kroner i 2020. Kostnadene omfatter både økte utgifter 
og reduserte inntekter. Rapporten er utarbeidet av 
en arbeidsgruppe som består av medlemmer fra 
KS og staten. Kommunene har gitt innspill til 
arbeidsgruppen. 

Rapporten påpeker videre at omlag halvparten av 
nettokostnadene til kommunene er knyttet til helse og 
omsorg. Økte utgifter til lønn, testing, smittesporing, 
smittevernutstyr, isolasjoner og karantene er de 
største enkeltpostene. Rundt 20 prosent av 
kostnadene er innenfor grunnskole og barnehage. 
Tapte inntekter i den perioden som skoler og 
barnehager var stengt har hatt størst økonomisk 
effekt. De resterende merutgiftene og inntekts- 
bortfallet fordeler seg først og fremst på områdene 
kultur, idrett og havn. Rapporten viser at kommu-
nene også har spart penger under pandemien, 
blant annet gjennom lavere utgifter til eleveksamen 
og mindre reise- og kursvirksomhet. Reduksjonen i 
skatteinntekter kommer i tillegg. 

De økte tilskuddene og ekstra overføringene til 
kommunesektoren utgjør om lag 20 mrd. kroner i 
2020. Gjennom 2020 har Asker kommunen mottatt 
kompensasjon på 183 mill. kroner. Midlene er gitt 
som kompensasjon for reduserte inntekter og økte 
utgifter. I tillegg kommer aktivitetsfremmende tiltak 
rettet mot kommunen. Den nasjonale arbeidsgruppen 
skal også kartlegge kommunesektorens kostnader i 
2021, og ny rapport kommer høsten 2021.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 anslås kommu-
nenes skatteinntekter å øke med 2,8 mrd. kroner i 
2021. Den økte skatteinngangen vil bli videreført 
også for neste år. Så langt har skatteinntektene styrket 
seg i forhold til samme periode i fjor. En betydelig del 
av økningen skyldes periodiseringseffekter som en 
følge av utsatte frister for skatteinnbetaling i 2020, 
som var en del av regjeringens koronatiltak i 2020. 

I kommuneproposisjonen for 2022 legger regjeringen 
opp til en realvekst i frie inntekter for kommunene 
på mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner. Regjeringen 
forventer at veksten i frie inntekter er nok til å dekke 
sektorens merkostnader til pensjon og demografi. 
Kommunene får fra 1. januar 2022 økt ansvar for 
barnevernet, og det varsles om endringer i finansi-
eringen av barnevernet. Barnevernreformen gir økte 
kostnader, og kommunene kompenseres gjennom 
en økning i rammetilskuddet. For en del kommuner 
er utgiftene til barnevern spesielt høye. Regjeringen 
forventer fortsatt en effektivisering av kommune-
sektoren på 0,5 prosent.

Håndteringen av koronapandemien har vært krevende 
for Asker kommune. Pandemien har medført en 
krevende situasjon for de ansatte, og har i tillegg  
gitt betydelige økte kostnader og mindreinntekter.  
Det er fortsatt usikkerhet om utviklingen i annet 
halvår 2021, og ettervirkningene etter pandemien vil 
trolig medføre økte kostnader i lang tid framover.  
Kommunedirektøren forventer at staten vil  
fortsette å dekke kommunenes merutgifter og  
tapte inntekter som følge av koronapandemien.
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Driftsbudsjett



Økonomisk bærekraft er avgjørende for å kunne 
opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til 
kommunens innbyggere. Stabilitet og forutsigbarhet 
i den økonomiske politikken gir grunnlag for god 
kvalitet i tjenestene, fornøyde brukere, innbyggere 
og ansatte.

Asker kommune har god økonomi. De frie inntektene 
ligger godt over gjennomsnittet for norske kommuner. 
Kommunen har noe svekkede fondsreserver på 
grunn av høyt investeringsnivå, samt kostnader i 
forbindelse med koronapandemien. Pandemien har 
påvirket kommuneøkonomien på kort sikt, og det 
forventes at den vil ha konsekvenser for kommunens 
økonomi også i flere år fremover. Asker kommune 
forventer et netto driftsresultat som budsjettert i 
2021. I tillegg har ambisiøse investeringsprogram 
bidratt til at kommunen har høy lånegjeld og at 
rente- og avdragsbelastningen på drifts- 
budsjettet øker. 

Det er etablert programområder som er et mer 
detaljert styrings- og rapporteringsnivå under hvert 
tjenesteområde. Programområdene følger utvalgs-
inndelingen, og det er totalt etablert 20 program-
områder. Det vises til tjenesteområdekapitlene for 
en nærmere omtale av programområdene under 
hvert tjenesteområde.

I sak om strategiske mål og økonomiske rammer 
for Handlingsprogram 2022–2025 (k-sak 35/21) 
vedtok kommunestyret følgende økonomiske 
handlingsregler:

 → Minimum 3 prosent netto driftsresultat
 → Maksimal gjeldsgrad på 80 prosent
 → Minimum 10 prosent disposisjonsfond
 → Minimum 140 kr/m2 verdibevarende vedlikehold
 → Grad av egenfinansiering av investeringer

Handlingsprogram 2022–2025 bygger i tillegg på:

 → Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 
i 2022, slik det er redegjort for i kommune- 
proposisjonen (Prop.192 S (2020–2021))

 → Kommunens vedtak i 1. tertialrapport 2021
 → Omstillings- og effektiviseringskrav fra  

Handlingsprogram 2021–2024 videreføres
 → Befolkningsvekst i henhold til kommuneplanens 

samfunnsdel, men med oppdaterte tall i tråd 
med egen prognose for perioden

Kommunens driftsbudsjett for 2021 ble styrket 
vesentlig i 1. tertialrapport gjennom satsinger på 
omkring 90 mill. kroner, som i all hovedsak er 
videreført inn i ny handlingsprogramperiode. Dette 
betyr at kommunen har kommet langt i arbeidet 
med harmonisering og styrking av velferdstilbudet 
til prioriterte grupper. Styrkingen betyr videre at vi i 
stor grad allerede har disponert det økonomiske 
handlingsrommet som knytter seg til veksten i 
kommunens inntekter.

For å sikre et godt økonomisk handlingsrom og 
overholde økonomiske handlingsregler, er det 
behov for fortsatt omstilling og effektivisering i 
Asker kommune. Dette er også i tråd med  
regjeringens forventninger om årlig effektivisering i 
kommunesektoren. Det legges opp til en ytterligere 
reduksjon av driftsbudsjettet på 50 mill. kroner i 
2022, økende i perioden til 170 mill. kroner i 2025. 
Det er i driftsbudsjettet innarbeidet en årlig vekst i 
frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for 
lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering.  
I følge revidert nasjonalbudsjett blir lønns- og 
prisveksten i 2021 oppjustert. Driftsbudsjettet er i 
handlingsprogramperioden oppjustert tilsvarende i 
tråd med denne forutsetningen. Driftsbudsjettet blir 
presentert i faste 2022-priser.
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Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

 → Deflator – 3,2 prosent
 → Prisvekst – 2,9 prosent
 → Lønnsvekst – 2,8 prosent inkludert overheng  

og lønnsglidning i 2021 og 3,3 prosent i 2022
 → Avkastning finansforvaltning – 5,0 prosent
 → Lånerente – 2,0 prosent i 2022 stigende til 2,3  

i 2023–2025
 → Pensjon – AKP og KLP 15,5 prosent og SPK  

11,0 prosent
 → Tekniske justeringer – er i hovedsak lønns- og 

prisvekst, samt eventuelle andre endringer av 
teknisk karakter

Gebyrer og brukerbetalinger blir behandlet i egen sak.

Kommunedirektøren forventer at staten vil fortsette 
å dekke kommunens merkostnader og mindre- 
inntekter som følge av koronapandemien.

Det vises til kapittelet om økonomiske utfordringer i 
et samfunnsøkonomisk perspektiv for en nærmere 
beskrivelse av økonomiske handlingsregler og 
utfordringer for kommunen.

Sentrale inntekter

I Kommuneproposisjonen for 2022 legger regjeringen 
opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter 
på mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner. Økningen er 
beregnet til å dekke økte demografi- og pensjons-
kostnader.

KS har på bakgrunn av regjeringens signaler 
utarbeidet en prognosemodell som illustrerer  
kommunenes økonomiske rammebetingelser etter 
utbruddet av koronapandemien. Kommunal 
deflator tar i modellen utgangspunkt i realprisnivået 
i revidert nasjonalbudsjett for 2021. Pandemiens 
påvirkning på kommunens frie inntekter i perioden 
er svært vanskelig å forutsi. Det er i tillegg vanskelig 
å forutsi hvordan skattesvikt og arbeidsledighet vil 
slå ut for Asker kommune. Dette gir økt risiko og 
større usikkerhet enn normalt.

Det forventes at Asker vil ha skatteinntekter godt 
over gjennomsnittet for norske kommuner. Skatte-
inntektene for kommunen er beregnet til å ligge på 
135 prosent av landsgjennomsnittet.

Erfaringsmessig ligger prognosemodellens 
beregninger vesentlig lavere enn reell inntektsvekst. 
Budsjetterte skatteinntekter for Asker kommune i 
2022 er derfor lagt 60 mill. kroner høyere enn 
prognosemodellens beregninger.

Økonomiplan

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025

Inntekts- og formuesskatt -4 585 000 -4 632 000 -4 663 000 -4 745 000

Andre generelle driftsinntekter -145 684 -145 684 -145 684 -145 684

Rammetilskudd -1 747 000 -1 774 000 -1 803 000 -1 830 000

Sum sentrale inntekter -6 477 685 -6 551 685 -6 611 685 -6 720 685

SENTRALE INNTEKTER
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Finansinntekter og -utgifter

Energifondet er på 1,5 mrd. kroner og er plassert 
med 50 prosent i aksjer og 50 prosent i rentepapirer 
(obligasjoner og pengemarked). Forvaltnings- 
strategien forventer å gi en årlig avkastning på 5 
prosent. Fondet forvaltes i henhold til regler for 
ansvarlige investeringer regulert av FN og Norges 
Bank. Fondet er en del av kommunens fonds- 
reserver.

Kommunens overskuddslikviditet på 1 mrd. kroner 
forvaltes i henhold finansreglementet som sier 
bankinnskudd og kortere rentepapirer (gjennom-
snitt kortere enn 1,5 år). Forventet avkastning er på 
1,5 prosent.

Det forventes stigende renter i Norge fremover, men 
renten vil fortsatt være på et lavt nivå. Asker 
kommune har som policy at deler av porteføljen 
skal ha fastrente. Det betyr at endringer i renten 
ikke vil få effekt umiddelbart. I følge reglementet for 
finans- og gjeldsforvaltning skal minimum 40 
prosent av låneporteføljen med renterisiko ha fast 
rente, mens minimum 25 prosent skal ha flytende 
rente (rentebinding kortere enn 1 år).

Rentekostnaden er kalkulert til 2 prosent i 2022, med 
en økning til 2,3 prosent i perioden 2023 til 2025. 

Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad 
kommunens likviditet gir rom for det. Budsjetterte 
avdragsutgifter på 340 mill. kroner er innenfor 
kommunelovens krav om minimumsavdrag.

Selskaps- og utbyttepolitikk 

Asker kommune har eierskap i mange selskaper, 
både aksjeselskaper, interkommunale selskaper og 
kommunale foretak. 

Kommunestyret vedtok i sak 93/20 eierskaps- 
melding for Asker kommune. Eierskapsmeldingens 
del I inneholder generelle prinsipper for eierstyring. 
Eierskapsmelding del II inneholder en oversikt over 
alle selskaper kommunen har eierinteresser i.  
I tillegg er det redegjort nærmere for kommunens 
utbyttepolitikk.

Kommunen skal sikre god eierstyring gjennom å 
tydeliggjøre mål og resultatkrav i det eierstrategiske 
arbeidet. Slike mål forankres i eierstrategiene for de 
enkelte selskapene, og innebærer at kommunen 
må ha tydelige og unike eierstrategier for sine  
eierposisjoner.

Økonomiplan

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025

Renteinntekter -42 000 -48 000 -49 500 -51 000

Utbytter -31 800 -31 800 -31 800 -31 800

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -79 000 -79 500 -80 000 -80 500

Renteutgifter 163 000 196 000 196 500 198 000

Avdrag på lån 340 000 335 000 330 000 330 000

Netto finansinntekter/finansutgifter 350 200 371 700 365 200 364 700

Finansutgifter i tjenesteområdene 33 749 35 357 36 900 38 494

Totale finansutgifter 383 949 407 057 402 100 403 194

Motpost avskrivninger -553 347 -559 458 -564 907 -570 722

FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER
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Selskapenes primæroppgave er å drive virksom-
heten lønnsomt, effektivt, bærekraftig og ansvarlig. 
Asker kommune har et strategisk og langsiktig  
perspektiv med sitt eierskap, og det skal være  
tydelige mål med eierskapet i hvert enkelt selskap. 
Forventninger til avkastning, utbytte, resultater, 
samfunnsansvar og bærekraftig utvikling skal være 
sentrale deler av dialogen med det enkelte selskap.

Formannskapet vedtok i sak 30/21 et rammeverk 
for utarbeidelse av eierstrategi for utvalgte selskaper 
som Asker kommune har eierskap i. Basert på det 
vedtatte rammeverk er det utarbeidet en mal for 
eierstrategier. I tiden fremover vil det bli utarbeidet 
eierstrategier i utvalgte selskaper som spesifikt vil 
sette krav til det enkelte selskap, også med tanke  
på utbytte, avkastningskrav og andre selskaps- 
spesifikke mål.

Avkastningsmål
Med avkastningsmål menes den avkastningen eier 
kan forvente å få på sine investeringer over tid sett i 
forhold til investeringens risiko. Verdiskapningen av 
Asker kommunes eierskap er betydelig. Asker 
kommune har investert i og overført store verdier  
til selskaper og foretak som kommunen forventer 
bidrar til finansiering av kommunens økonomi,  
og som gir avkastning på investeringer. For de  
kommersielle selskapene som i stor grad har 
forretningsmessige mål, er avkastning et sentralt  
element for eier. Asker kommune ønsker en positiv 
verdiutvikling for sine investeringer, og det er et 
viktig mål at selskapene oppnår høy avkastning på 
investert kapital. 

Effektivitetsmål
For selskaper der det foreligger andre spesifikt 
definerte mål, og som ikke opererer i et marked, vil 
avkastningsforventninger kunne erstattes av andre 
mål som for eksempel effektivitetsmål. Ulike  
selskapsformer velges for å realisere ulike typer 
formål. I noen tilfeller vil for eksempel ivaretakelse 
av særskilte samfunnsoppgaver være en bedre 
målsetting enn rene resultatkrav. 

Utbytte
Som eier gir Asker kommune utrykk for forvent-
ninger til selskapets utbytte. Utbytteforventninger 
skal reflektere hva Asker kommune som eier mener 
er en riktig balanse mellom utbytte og tilbakeholdt 
kapital i selskapet. Et sentralt hensyn ved fastsetting 
av utbytte er at selskapet bør ha en egenkapital 
som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og 
risikoprofil. 

Kommunedirektøren utarbeider utbytteforvent-
ninger som kommuniseres til selskapenes styrer i 
de kommersielle selskapene der det er aktuelt med 
utbytte, i tråd med de eierstrategier som blir vedtatt.

Asker kommune forventer utbytte fra flere  
kommersielle selskaper i eierporteføljen. Det er i 
dette handlingsprogrammet budsjettert med et 
utbytte på 31,8 mill. kroner i 2022. Dette tilsvarer 
nivået i 2021. Kommunen har forventninger om at 
utbyttenivået kan økes fremover i tid.

Tabellen øverst til høyre viser de kommersielle  
selskapene der kommunen forventer og har  
budsjettert med utbytte i 2022.
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Beløp i 1 000

Selskapets navn Budsjett 2021

Selskapets  
foreslåtte  

utbytte i 2021 Budsjett 2022

Askerhalvøya Eiendom AS 9 000 6 900 9 000

Hurum Energi AS 5 500 0 5 500

Lindum Oredalen AS (LOAS) 8 900 11 746 8 900

Vardar AS 1) 8 400 4 218 8 400

SUM 31 800 22 864 31 800

1)  Totalt utbytte i Vardar AS er 30 mill. kroner i 2021, hvorav Asker kommune sin utbytteandel som eier er 14,06 prosent av 

selskapets aksjer.

Beløp i 1 000

Selskapets navn
Omsetning  

2020

Driftsresultat  

før skatt
Totalkapital   

2020 Egenkapital

Askerhalvøya Eiendom AS 27 622 7 558 139 538 118 476

Hurum Energi AS 3 463 -3 663 136 836 69 634

Lindum Oredalen AS (LOAS) 120 276 43 106 108 179 29 957

Vardar AS 123 180 49 999 3 476 094 1 843 349

Økonomiplan

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025

Avsetninger til disposisjonsfond 250 873 264 353 271 708 339 120

Bruk av disposisjonsfond -263 482 -181 500 -119 040 -226 560

Overføringer til investering 263 482 181 500 119 040 226 560

Netto avsetninger 250 873 264 353 271 708 339 120

Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner  

i tjenesteområdene

-44 774 -24 341 -18 231 -18 409

Totale avsetninger 206 099 240 011 253 477 320 711

KOMMERSIELLE SELSKAP DER KOMMUNEN FORVENTER OG HAR BUDSJETTERT MED UTBYTTE I 2022

SELSKAPENES REGNSKAPSRESULTATER I 2020

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Det er et mål at disposisjonsfondene skal utgjøre 
minimum 10 prosent av driftsinntektene. Fonds- 
avsetningene bidrar til å sikre godt økonomisk  
handlingsrom og fremtidig egenfinansiering av 
investeringer.

69 mill. kroner av de budsjetterte avsetningene er 
knyttet til energifondet. Avsetningen plasseres i 
realverdifond og bufferfond.

Bruk av ubundne avsetninger sees i sammenheng med 
det som overføres til investering som egenfinansiering.
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Handlingsregler  
- prognose 2022–2025

Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat viser hvilke midler som ikke er 
benyttet i driftsregnskapet, og som gjenstår til bruk 
for avsetninger og investeringer. Den nye kommunen 
hadde et samlet netto driftsresultat på 3,9 prosent i 
2020. Foreløpige prognoser viser at kommunen vil 
få et noe lavere netto driftsresultat enn ønsket i 2021. 

Det er for 2022 budsjettert med et netto drifts- 
resultat på 2,5 prosent. Dette utgjør omkring 200 
mill. kroner av kommunens brutto driftsinntekter.

Budsjettert netto driftsresultat ligger lavere enn 
målsetningen første del av perioden, til tross for 
omstillings- og effektiviseringskravet. Manglende 
måloppnåelse skyldes blant annet korona- 
pandemien og sviktende skatteinngang i perioden. 
Utviklingen er uheldig med tanke på fremtidig 
økonomisk bærekraft og muligheten for egen- 
finansiering av investeringer.

Disposisjonsfond
Disposisjonsfond viser hva kommunen har  
tilgjengelig av frie reserver.

Kommunens energifond utgjør en stor andel av  
disposisjonsfondene. Fondet forvaltes i henhold  
til reglementet for finans- og gjeldsforvaltning. 
Reglementet forutsetter at fondets grunnkapital  
og realverdiavsetninger ikke skal benyttes.
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Kommunens langsiktige gjeld består av lån og pensjonsforpliktelser. 

LÅNEGJELD

Beløp i 1 000 2022 2023 2024 2025

Lånegjeld UB 10 618 389 10 698 949 10 674 279 10 849 759

Herav:

Startlån 1 578 323 1 649 323 1 717 323 1 782 323

Lån til finansiering investeringer 9 040 066 9 049 626 8 956 956 9 067 436

Netto lånegjeld i prosent av  

samlede inntekter 110 % 109 % 107 % 107 %

VERDIBEVARENDE  

VEDLIKEHOLD FORMÅLSBYGG 2022 2023 2024 2025

Vedlikehold per m2 i kroner 127 127 134 137

Handlingsregelen tilsier at gjeldsgraden ikke skal 
overskride 100 prosent. Ved utgangen av 2022 vil 
den under gitte forutsetninger være 110 prosent,  
for deretter å reduseres til 107 prosent i 2025. Den 
høye gjeldsgraden fører til at renter og avdrag 
legger beslag på en større andel av driftsbudsjettet 
enn ønskelig.

Pensjonsforpliktelsen skal avspeile det økonomiske 
ansvaret kommunen har påtatt seg på beregnings-
tidspunktet overfor hver enkelt ansatt som er tatt 

opp i pensjonsordningen. For 2020 var den samlede 
pensjonsforpliktelsen på 6,8 mrd. kroner. 

Verdibevarende vedlikehold av formålsbygg
Handlingsregelen for verdibevarende vedlikehold i 
eide formålsbygg viser kommunens budsjetterte 
nivå på vedlikehold knyttet til formålsbygg. Vedlike-
hold per m2 i eide formålsbygg er under de budsjet-
terte forutsetningene på 127 kroner per m2 i 2022, 
og økende til 137 kroner per m2 i 2025. Handlings- 
regelen for verdibevarende vedlikehold vil bli 
evaluert i forbindelse med temaplan for eiendom.

OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER
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Investeringer er et viktig virkemiddel for å sikre et 
godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Det 
er etablert handlingsregler som setter rammer for 
investeringsnivået. Investeringene finansieres av 
tilskudd, refusjoner, lån, fond og overskudd i drifts-
regnskapet. Handlingsreglene tilsier at gjeldsgraden 
ikke skal overskride 100 prosent. 

Asker kommune har særskilte utfordringer knyttet 
til at vedtatte planer og politiske saker legger opp til 
store investeringer. For å sikre en god og langsiktig 
investeringsstrategi, er perspektivet utvidet fra den 
lovpålagte 4-årsplanen til en 10-årsplan. Hoved-
oversiktene følger forskriften og viser investeringer  
i perioden 2022–2025. Disse vedtas av kommune-
styret. De detaljerte prosjektoversiktene på  
tjenesteområdene viser hele 10-årsperspektivet, 
der de siste seks årene er foreløpige prognoser. 

Investeringsprogrammet innebærer en investerings- 
kostnad på 4,1 mrd. kroner over fire år, inkludert 
investeringer i selvkostområdene vann, avløp og 
renovasjon (VAR). Dersom VAR-områdene holdes 
utenfor, er investeringskostnaden på 3,2 mrd. kroner.  

I likhet med i 2021, ligger investeringsvolumet i 
2022 på et for høyt nivå. Forventet tilskudd knyttet 
til Hurum bo- og omsorgssenter og salgsinntekter 
knyttet til Høn-Landås som bidrar til lavere låne-
opptak, medfører imidlertid at forventet gjeldsgrad 
vil ligge rundt 110 prosent ved utgangen av 2022 og 
ha en svakt fallende tendens utover i fireårsperioden. 
Låneopptak har en direkte innvirkning på nivået på 
renter og avdrag i driftsbudsjettet.

De største investeringsprosjektene er bygging av 
skole- og barnehagebygg, helsehus, omsorgsboliger, 
sykehjem og investeringer i vann, avløp og renovasjon. 

Investeringsprosjektene er i ulike faser, noe som 
betyr ulikt presisjonsnivå både når det gjelder 
budsjett og fremdriftsangivelser. Hvert investe-
ringsprosjekt blir behandlet politisk, og detaljene 
knyttet til prosjektene fremgår av egne saker. 

Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2022-
priser.
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Beløp i 1000
Regnskap  

2020
Oppr. bud-
sjett 2021

Øk.plan 
2022

Øk.plan 
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan 
2025

Investeringer i varige driftsmidler 1 720 394 1 651 248 1 236 415 880 500 769 050 1 111 200

Tilskudd til andres investeringer 22 613 0 59 350 42 600 19 400 10 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 61 870 0 0 0 0 0

Utlån av egne midler 11 120 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 1 815 997 1 651 248 1 295 765 923 100 788 450 1 121 200

Kompensasjon for merverdiavgift -243 840 -261 100 -184 583 -120 140 -112 080 -191 760

Tilskudd fra andre -100 784 -42 940 -210 000 -36 900 -80 000 -22 400

Salg av varige driftsmidler -17 553 -190 000 -190 000 -190 000 -190 000 -190 000

Salg av finansielle anleggsmidler -49 101 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -1 897 0 0 0 0 0

Bruk av lån -1 103 408 -878 320 -447 700 -394 560 -287 330 -490 480

Sum investeringsinntekter -1 516 584 -1 372 360 -1 032 283 -741 600 -669 410 -894 640

Videreutlån 137 758 182 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Bruk av lån til videreutlån -137 758 -182 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Avdrag på lån til videreutlån 107 121 72 000 76 000 79 000 82 000 85 000

Mottatte avdrag på videreutlån -102 864 -72 000 -76 000 -79 000 -82 000 -85 000

Netto utgifter videreutlån 4 256 0 0 0 0 0

Overføring fra drift -298 526 -278 888 -263 482 -181 500 -119 040 -226 560

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

investeringsfond 3 824 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 

investeringsfond -8 967 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -303 669 -278 888 -263 482 -181 500 -119 040 -226 560

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 0

§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)
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Investeringsbudsjettet finansieres med kompensa-
sjon for merverdiavgift, ulike tilskudd, inntekter fra 
salg av anleggsmidler, overføringer fra drift eller 
opptak av lån.

Kompensasjon for merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift føres direkte i 
investeringsregnskapet til finansiering av investe-
ringer. Det er budsjettert med 609 mill. kroner i 
merverdiavgiftskompensasjon i fireårsperioden.

Tilskudd
For å stimulere kommunene til investeringer er det 
etablert ulike støtteordninger. Det er tre hoved- 
kategorier tilskudd:

 → Formålsbygg (Husbanken)
 → Spillemidler (Fylkesmannen)
 → Miljø (ENOVA)

Felles for støtteordningene er at kommunen mottar 
tilskuddet etter at prosjektet er ferdigstilt. Det er 
budsjettert med totalt 349 mill. kroner i tilskudd i 
fireårsperioden. Tilskuddene gjelder helsebygg, 
omsorgsboliger og idrettsanlegg.

Inntekter fra salg av anleggsmidler
Det er i handlingsprogramperioden budsjettert 
med 40 mill. kroner årlig i inntekter knyttet til  
salg av eiendom. I tillegg er det budsjettert med  
ytterligere 150 mill. kroner årlig i perioden  
2022–2025 knyttet til Høn-Landås.

Overført fra drift
Som en del av egenfinansieringen brukes 791 mill. 
kroner overført fra drift i fireårsperioden. Dette er en 
teknisk endring som følge av ny budsjettforskrift 
som medfører at bruk av fond erstattes med over- 
føringer fra drift. Av dette utgjør 280 mill. kroner 
avkastning fra finansforvaltningen. 

Bruk av lån
Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige 
rente- og avdragskostnader. Driftskostnader knyttet 
til startlån og VAR-investeringer finansieres 
gjennom brukerbetalinger.

Budsjettert låneopptak i fireårsperioden er på 
1,620 mrd. kroner. I tillegg tar kommunen opp 
startlån i Husbanken på inntil 150 mill. kroner årlig  
i handlingsprogramperioden.
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Hva er et klimabudsjett?

Asker kommune presenterer i dette handlings- 
programmet sitt klimabudsjett for perioden 
2022–2025. Klimabudsjettet er et styringsverktøy 
for å oppnå reduksjon i utslippene av klimagasser, 
og inneholder konkrete tiltak som er forankret i 
kommunens tjenesteområder. 

Som en av landets største kommuner kan Asker 
bidra mye i arbeidet med å redusere utslippene av 
klimagasser. Kommunen kan blant annet bidra 
gjennom sin rolle som lokal planmyndighet, eier av 
bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjeneste- 
leverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler. 

Kommunen har også en viktig pådriverrolle for å få 
gjennomført klimatiltak i Askersamfunnet. Dette kan 
for eksempel gjøres gjennom støtteordninger, 
tilskudd og andre insentiver, i tillegg til å sette krav. 
Videre har kommunen en sentral rolle når det 
gjelder å formidle kunnskap, drive holdnings- 
skapende arbeid og motivere til handling, blant 
annet ved å fremheve gode eksempler. De valgene 
den enkelte innbygger tar hver dag er avgjørende  
for Askers samlede klimafotavtrykk.  

Klimabudsjettet inneholder tiltak for hele Asker-
samfunnet, både for innbyggerne og kommunens 
egen drift. Tiltakene har et lokalt og globalt  
perspektiv, og omfatter både utslipp innenfor  
Askers grenser (direkte utslipp) og utslipp som skjer 
utenfor Askers grenser som følge av innbyggernes, 
næringslivets og kommunens forbruk (indirekte 

utslipp). For de tiltakene der dette er mulig, er det 
anslått reduksjon av klimagassutslipp. Asker 
kommune deltar i ulike sammenhenger med å 
utvikle bedre metodikk og datagrunnlag for å 
kvantifisere effekten av de enkelte tiltakene i form  
av reduserte utslipp av klimagasser. 

Årets klimabudsjett bygger på temaplan for 
handling mot klimaendringene, som ble vedtatt av 
kommunestyret i juni 2021 (sak 44/21). Temaplanen 
har identifisert følgende seks innsatsområder som 
det må jobbes spesielt godt med i årene fremover:

 → Endring, ledelse og kommunikasjon
 → Klimasmart mat
 → Bærekraftig forbruk
 → Framtidsrettede bygg og anlegg
 → Grønn mobilitet
 → Naturen som karbonlager

I klimaplanen er det innenfor hvert innsatsområde 
definert strategier for å oppnå ønsket utvikling. 
Klimabudsjettet viser hvordan vi skal jobbe med 
disse innsatsområdene gjennom konkrete tiltak i 
tjenesteområdene og virksomhetene i neste 
fireårsperiode. 

En viktig del av oppfølgingen blir å vurdere i hvilken 
grad temaplanen bidrar til å nå kommunens mål. 
Nøkkeltall, forskning, eksterne analyser, aktivitets- 
og planoppfølging og øvrig statistikk er sentrale 
kilder til kunnskap om måloppnåelse. En samlet 
vurdering av status og måloppnåelse vil i årene 
fremover bli gitt i forbindelse med årsrapporten.
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Status for utslipp

Direkte utslipp 
Grafen under viser utslipp av klimagasser i tonn 
CO2-ekvivalenter.

Miljødirektoratets statistikk for utslipp viser de 
viktigste kildene til direkte klimagassutslipp, både 
nasjonalt og for kommuner. Statistikken dekker 
årene 2009–2019. Diagrammet over viser utvik-
lingen av direkte klimagassutslipp i Asker kommune 
målt i tonn CO2-ekvivalenter (forkortet CO2e). Ved å 
omregne utslipp av klimagasser som karbondioksid,  
metan og lystgass til CO2e, kan vi sammenligne de 
ulike klimagassene. For å kunne vurdere om vi når 
målene, bør referanseåret være basert på sammen-
lignbare tall fra Miljødirektoratet. Referanseåret i 
klimabudsjettet er derfor satt til 2009. 

Det har vært en nedgang på 41 prosent i utslippene 
fra 2009 til 2019. Nedgangen skyldes hovedsakelig 
nedlegging av Tofte Industrier, stenging av avfalls-
forbrenningsanlegg som ble brukt til energiforsyning,  
utfasing av oljefyring, en økning i antall elbiler, samt 
økt innblanding av biodrivstoff i drivstoff.

Utslippene fra 2017 til 2018 økte med 2,4 prosent. 
Dette skyldes økte utslipp fra anleggsvirksomhet 
som følge av økt aktivitetsnivå, og at det på nasjo-

DIREKTE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I ASKER I TONN CO2-EKVIVALENTER

Kilde: Miljødirektoratet  Avfall og avløp       Jordbruk       Annen mobil forbrenning       Luftfart       Sjøfart

  Veitrafikk       Oppvarming       Energiforsyning       Industri, olje gass
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nalt nivå har vært en kortsiktig redusert innblanding 
av biodrivstoff i drivstoff. Fra 2018 til 2019 har 
utslippene gått ned igjen med 5,3 prosent.

Utslippene i Asker for 2019 var i underkant av  
169 000 tonn CO2. Veitrafikk med personbiler, 
varebiler, busser og tunge kjøretøy utgjør 58 prosent 
av utslippene, og er den klart største direkte 
utslippskilden i Askersamfunnet. 61 prosent av 
utslippene fra veitrafikk kommer fra personbiler.

De direkte klimagassutslippene i Asker vil trolig gå 
ned selv uten en aktiv lokal klimapolitikk og klima-
budsjett. Dette har sammenheng med flere kjøretøy 
og maskiner som er elektriske eller går på hydrogen 
eller biogass. For at Asker kommune skal bli et 
lavutslippssamfunn, kreves det imidlertid en 
betydelig lokal innsats. Kommunen har en viktig 
rolle i implementeringen av den nasjonale  
politikken, ikke minst gjelder dette for elbiler og 
utslippsfrie anleggsplasser der det er store utslipp  
i Asker.
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DIREKTE UTSLIPP I ASKER MED OG UTEN NYE TILTAK/VIRKEMIDDELBRUK
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Figuren viser at utslippene i Asker i 2030 kan 
reduseres med 67 prosent dersom vi fører en 
offensiv klimapolitikk. Det understrekes at de to 
scenarioene er basert på vesentlig usikkerhet.

Indirekte utslipp

Selv om tallet for de direkte utslippene i Asker virker 
høye, er tallene for de indirekte utslippene enda 
høyere. Det finnes ingen offisiell statistikk over de 
indirekte utslippene fra Asker, men en rapport fra 
Asplan Viak fra 2016 viser at årlig indirekte 
utslipp fra en gjennomsnittsinnbygger i Norge er 
11 tonn CO2e. Ganger vi dette tallet med Askers 
94 000 innbyggere får vi et samlet indirekte utslipp 
på rundt 830 000 tonn CO2e. Dette tilsvarer det 
årlige utslippet fra rundt 535 000 biler. Den aller 
største bidragsyteren til de indirekte utslippene er 
matforbruket vårt, etterfulgt av energiforbruk og 
forbruksmateriell.

Askers største utslippskilder

Figuren på neste side viser kommunens største 
utslippskilder når vi ser på direkte og indirekte 
utslipp samlet. De fire største bidragsyterne til vårt 
klimagassutslipp kommer fra det indirekte 
utslippet. Først på femteplass finner vi veitrafikk, 
som er det direkte klimagassutslippet fra veitrafikk 
innenfor Asker kommunes grenser.

Vi har kun tall på de indirekte utslippene fra innbyg-
gerne våre. Dette medfører at det er enkelte indirekte 
utslipp fra det offentlige og fra næringslivet som ikke 
fremkommer av oversikten, men som likevel har stor 
betydning. Dette gjelder spesielt utslipp fra bygg- og 
anleggsvirksomhet. Vi har ikke spesifikke tall på hva 
bygg- og anleggsvirksomheten bidrar med av klima-
gassutslipp i Asker. I følge en rapport utarbeidet av 
Asplan Viak i 2019 var det årlige klimafotavtrykket 
fra kommunal virksomhet i Norge 5,8 millioner 

Figuren under viser to mulige framtidsscenarioer for 
utslippsutviklingen framover i Asker:

 → En referansebane som viser utviklingen av 
utslipp med dagens vedtatte nasjonale politikk, 
men uten nye lokale tiltak.

 → En utviklingsbane som viser utslippsutviklingen 
inkludert lokal klimahandling i Asker kommune.
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INNBYGGERNES INDIREKTE KLIMAGASSUTSLIPP

DE STØRSTE UTSLIPPSKILDENE FRA INNBYGGERNE I ASKER
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Kilde: Asplan Viak, 2016

Kilde: Miljødirektoratets kommunevise utslippsstatistikk og Asplan Viak, 2016

Forskjellen på nr. 5 og nr. 4 er at nr. 5 er de direkte utslippene fra veitrafikk, mens nr. 4 er de indirekte 
utslippene fra transport og reise utenfor kommunens grenser, inkludert fly.
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CO2e, der bidraget fra bygg og anlegg i gjennomsnitt 
utgjorde rundt en tredjedel av utslippene. En annen 
studie fra Asplan Viak viser at bygge- og anleggs-
bransjen i Norge samlet står for rundt 15 prosent av 
klimagassutslippet, og 19 prosent dersom også 
import av materialer og byggevarer tas med.

Klimamål

Som en del av Parisavtalen har Norge forpliktet seg 
til å redusere direkte klimagassutslipp med minst 
50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030, 
sammenlignet med nivået i 1990. I regjeringens 
klimaplan som ble lagt frem i januar 2021 er det 
også satt et mål om at Norges ikke-kvotepliktige 
utslipp (blant annet fra transport, jordbruk og avfall) 
skal reduseres med minst 45 prosent sammen-
lignet med i 2005. I Regional planstrategi for Viken 
fylkeskommune er målet at klimagassutslippene i 
Viken er kuttet med minst 80 prosent innen 2030 
målt fra referanseåret 2016. Asker kommune har 
som mål å redusere de samlede direkte utslippene i 
Asker med 67 prosent innen 2030 sammenlignet 
med nivået i 2009. 

Norges klimaforpliktelser er vedtatt gjennom en 
egen klimalov der lavutslippssamfunnet er 
beskrevet. Gjennom klimaloven har Norge lovfestet 

et mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
Dette tilsvarer en reduksjon på 80–95 prosent 
sammenlignet med nivået i 1990. Klima- og 
miljødepartementet foreslår nå å endre klimaloven 
til å redusere utslippene med minst 50 prosent og 
opp mot 55 prosent innen 2030 fra referanseåret 
1990, slik at loven blir i tråd med Norges klimamål 
under Parisavtalen. Klimamålet for 2050 foreslås 
endret til 90–95 prosent reduksjon fra utslipps- 
nivået i referanseåret 1990. Endringene i klimaloven 
er nå på høring. 

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede ramme-
verket for utviklingen av Askersamfunnet og er 
utgangspunktet for satsningsområdene i kommune- 
planens samfunnsdel. Satsingsområdet Handling 
mot klimaendringene har følgende hovedmål:

 → Askersamfunnet handler umiddelbart for å 
bekjempe klimaendringene og konsekven-
sene av dem. 

Det viktigste delmålet for klimaplanen og klima- 
budsjettet:

 → Askersamfunnet er i front for lavutslipps-
samfunnet i tråd med internasjonale og 
nasjonale klimaforpliktelser og regionale 
ambisjoner.
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Å ligge i front for lavutslippssamfunnet betyr ikke 
bare at Asker skal nå lavutslippssamfunnet før 
resten av landet. Å ligge i front betyr også at vi må 
våge å tenke nytt, ta sjanser, prøve ut nye løsninger 
og vise vei inn i en utslippsfri fremtid. Gjennom 
innovasjon og et aktivt samarbeid med næringslivet, 
innbyggerne, akademia og andre offentlige virksom- 
heter i inn- og utland skal Asker bidra til at hele 
Norge når lavutslippssamfunnet i 2050, og helst før.

Klimatiltak

Klimabudsjettet inneholder tiltak for hele Asker-
samfunnet, både rettet mot kommunen som 
organisasjon, innbyggerne og aktører i sivil-
samfunnet. 

Oversikten over de ulike klimatiltakene ligger som 
vedlegg til handlingsprogrammet. Tiltakene er 
kategorisert i henhold til de seks innsatsområdene  
i temaplan for handling mot klimaendringene: 

 → Endring, ledelse og kommunikasjon
 → Klimasmart mat
 → Bærekraftig forbruk
 → Fremtidsrettede bygg og anlegg
 → Grønn mobilitet
 → Naturen som karbonlager

De tiltakene som retter seg mot kommunen som 
organisasjon blir fulgt opp av de enkelte tjeneste-
områdene og virksomhetene, og blir innarbeidet i de 
administrative virksomhetsplanene. De fleste 
tiltakene gjennomføres innenfor ordinære drifts-
rammer i de ulike tjenesteområdene, mens enkelte 
tiltak er finansiert gjennom budsjettposter avsatt 
spesielt til klimatiltak. Det er også mulig å søke om 
midler gjennom støtteordninger som Klimasats eller 
ordningene til Enova.

Det er en rekke utfordringer knyttet til å beregne 
utslippsreduksjoner for de enkelte tiltakene, spesielt 
når det gjelder indirekte utslipp. Kommunen jobber 
videre med å utvikle metodikk for å kunne beregne 
effekten av klimagassutslipp fra blant annet forbruk, 
reguleringsbestemmelser, bygge- og anleggs- 
prosjekter og kommunale anskaffelser. Vi vil 
dermed i årene fremover få et stadig bedre grunnlag 
for å kunne fylle klimabudsjettet med konkrete tall 
for klimagassreduksjoner. 
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Kommunens 
tjenesteområder



Koronapandemien

Koronapandemien har rammet norsk økonomi, 
samfunnsliv og næringsliv hardt. Pandemien er 
alvorlig for liv og helse, og innføring av omfattende 
smitteverntiltak både i Norge og verden for øvrig har 
ført til et fall i verdiskapingen i norsk økonomi. 

Koronapandemien stiller kommunene overfor  
store utfordringer både på kort og lang sikt. De  
økonomiske konsekvensene er omfattende, da 
kommunene har fått betydelig økte kostnader og 
reduserte inntekter. Dette knytter seg blant annet til 
redusert skatteinngang, økte sosialhjelpsutgifter og 
økte utgifter til helse- og omsorgstjenestene. 

De økonomiske utfordringene medfører at Asker 
kommune i årene fremover må ha økt fokus på 
omstilling og effektivisering. Koronapandemien har i 
tillegg medført at arbeidet med flere prioriterte 
oppgaver har blitt helt eller delvis utsatt som en 
direkte konsekvens av krisehåndteringen. Dette 
gjelder blant annet deler av arbeidet med kultur- 
bygging og harmonisering av tjenester, samt ny 
politikkutforming gjennom utarbeidelse av 
temaplaner. Dette arbeidet vil få økt fokus i 2022  
og videre i perioden.

Harmonisering av tjenester

Harmonisering av tjenestetilbudet (tjenestestan-
dard, dekningsgrader, gebyrer og brukerbetalinger) 
har vært en viktig del av kommunesammenslåingen, 
og en forutsetning for at Asker kommune kan tilby 
likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av 
hvor de bor i kommunen. Arbeidet med harmoni-
sering vil foregå over flere år. 

I det første året i den nye kommunen har det vært 
fokus på harmonisering av de lovpålagte tjenestene. 
På noen områder er dette arbeidet forsinket som 
følge av koronapandemien, og arbeidet vil videre-
føres i neste handlingsprogramperiode. Harmoni-
sering av ikke-lovpålagte tjenester blir en viktig del 
av arbeidet med temaplaner. Dagens tjenestetilbud, 
ordninger og avtaler er videreført i en overgangsfase, 
frem til ny politikk foreligger. 

Kommunedirektøren gis i oppdrag å videreføre 
arbeidet med harmonisering av tjenestene i tråd 
med føringene i handlingsprogrammet.

Ambisjonen for Handlingsprogram 2022–2025 er å legge til rette for gode, likeverdige og 
fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som fore-
ligger. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, og kommunen skal satse 
på innovasjon, digitalisering, medborgerskap og samskaping for å møte fremtidens 
utfordringer. Det er en målsetting at velferdstjenestene skal være organisert så nær 
innbyggerne som mulig.

Kommunens driftsbudsjett for 2021 ble styrket vesentlig i 1. tertialrapport og dette er i all 
hovedsak videreført inn i ny handlingsprogramperiode. Dette betyr at kommunen har 
kommet langt i arbeidet med harmonisering og styrking av velferdstilbudet til prioriterte 
grupper. Styrkingen betyr videre at vi i stor grad allerede har disponert det økonomiske 
handlingsrommet som knytter seg til veksten i kommunens inntekter.
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Planarbeid i perioden

Store deler av den fremtidige tjenesteutviklingen og 
arbeidet med harmonisering må sees i sammen-
heng med de strategiske planprosessene. Gjennom 
å utarbeide og vedta strategiske planer, gir de folke- 
valgte retning og mål for utvikling av kommunen.

Kommunestyret vedtok i sak 29/20 en planstrategi 
som definerer hvilke strategiske planer som skal 
utarbeides i fireårsperioden. En rekke temaplaner er 
under utarbeidelse i 2020 og 2021, og flere vil bli 
utarbeidet videre i perioden. Noen temaplaner har 
imidlertid fått en forsinket oppstart som følge av 
koronapandemien. 

Det vises til vedlegg for en nærmere oversikt over 
temaplaner som skal utarbeides i perioden 2022–
2023, jf. planstrategien.

Felles for tjenesteområdene

Asker kommune er administrativt organisert i seks 
tjenesteområder. Tjenesteområdekapitlene 
beskriver utvalgte KOSTRA-tall, status, utfordringer 

og mål, samt innspill fra hovedutvalgene. I tillegg 
gis det en beskrivelse av prioriteringer i fireårs- 
perioden, økonomiske rammer og drifts- og 
investeringstiltak. Handlingsprogram 2022–2025 
bygger videre på de prioriteringene som ligger i 
Handlingsprogram 2021–2024.

Målene for tjenesteområdene er hentet fra de  
åtte satsingsområdene i kommuneplanen. Alle 
tjenesteområder har ansvar for å følge opp alle 
hovedmålene, da vi må arbeide sammen på tvers 
av sektorer for å oppnå den utviklingen vi ønsker. 
Det er imidlertid gjort en vurdering av hvilke delmål 
som er særlig relevante for hvert enkelt tjeneste-
område. 

I oversikten over KOSTRA-tall blir resultatene for 
Asker sammenlignet med Bærum kommune, 
Drammen kommune, ASSS-kommunene uten 
Oslo, samt KOSTRA-gruppe 12. Bærum og 
Drammen er valgt som sammenligningskommuner 
fordi de er nabokommuner og like Asker med tanke 
på demografi, inntekts- og utgiftsnivå. Asker inngår 
i kommunegruppe 12, og er i tillegg en del av 
ASSS-kommunene som består av de ti mest 
folkerike kommunene i landet. 
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Tjenesteområde Oppvekst består av tre kommunalsjef- 
områder. Disse er barnehage, grunnskole og barn, familie  
og inkludering. Kommunalsjefområde barn, familie og  
inkludering omfatter blant annet barnevern, avlastnings- 
tjenester, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsetjenester, 
voksenopplæring og tjenester for flyktninger.

Tjenesteområde Oppvekst har omkring 2600 årsverk fordelt 
på 54 virksomheter. Kommunen har 36 kommunale barne-
hager organisert i åtte virksomheter, 75 private barnehager 
og 40 kommunale grunnskoler. Det er ca. 22 000 barn i 
alderen 0–18 år i Asker kommune. 

Oppvekst
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KOSTRA-tall
Asker
2019

Asker 
2020 Bærum Drammen

ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud  
til førskolebarn (B) *) **)

741 471 710 740 792 735

Netto driftsutgifter per innbygger (213)  
voksenopplæring (B) *) **)

362 287 252 229 319 345

Netto driftsutgifter per innbygger 0–17 år,  
barnevernstjenesten (B) *) **)

9 787 9 295 7 829 10 162 9 841 9 958

Netto driftsutgifter per innbygger 1–5 år i kroner,  
barnehager (B) *) **)

155 675 161 031 165 932 165 746 162 794 163 850

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor  
(202, 215, 222, 223), per innbygger 6–15 år (B) *) **)

117 417 109 524 107 786 104 759 109 724 110 258

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215),  
per innbygger 6–9 år (B) *) **)

2 106 4 714 4 977 4 808 7 036 6 779

PRODUKTIVITET

Antall barn korrigert for alder per årsverk til  
basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)

5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8

Antall barn korrigert for alder per årsverk til  
basisvirksomhet i private barnehager (B)

5,5 5,6 5,8 5,7 5,8 5,8

Årstimer til spesialundervisning per elev med  
spesialundervisning  (antall)

484,2 154,7 150,2 135,0 137,1 132,8

DEKNINGSGRAD

Andel barn 1–2 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1–2 år (B)

84,3 % 84,5 % 90,4 % 81,4 % 85,6 % 86,2 %

Andel barn 3–5 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 3–5 år (B)

96,6 % 97,3 % 97,6 % 95,4 % 97,0 % 97,1 %

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere  
0–22 år (B)

3,2 % 3,0 % 2,1 % 3,7 % 3,1 % 3,1 %

Andel elever i grunnskolen som får  
spesialundervisning (B)

7,1 % 7,0 % 6,2 % 8,0 % 7,3 % 7,2 %

Andel innbyggere 6–9 år i kommunal og privat SFO (B) 73,3 % 68,2 % 75,9 % 49,9 % 61,5 % 63,6 %

Elever på mestringsnivå 3–5, nasjonale prøver  
i lesing 8.trinn (prosent)

 80,4 % 85,0 % 72,7 % 74,8 % 76,0 %

Elever på mestringsnivå 3–5, nasjonale prøver  
i regning 8.trinn (prosent)

 71,0 % 81,3 % 69,0 % 71,5 % 71,8 %

KVALITET

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 43,7 45,5 43,7 43,7 43,8

GRUNNLAGSDATA (NIVÅ 3)

1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall) 14,5 14,7 15,5 14,6 14,4 14,4

5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall) 17,0 17,7 19,1 18,3 17,9 17,9

8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall) 18,6 19,5 19,9 19,1 19,2 19,1

*) Inflasjonsjustert med deflator   **) Justert for utgiftsbehov
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Status og utfordringer

Tjenestene i Oppvekst skal være bærekraftige og 
sikre innbyggerne gode levekår og likeverdige 
tjenester. Asker har de nødvendige forutsetningene 
for å skape rammer som sørger for inkludering, god 
læring og god helse for alle. Undersøkelser og 
tilbakemeldinger vitner om at tjenestene holder god 
kvalitet. En viktig indikator på dette er at fullførings-
graden på videregående skole er høy, at ung-
dommer trives med lokalsamfunnet sitt, og at 
mange er med i et idrettslag eller en annen fritids- 
organisasjon. Tjenestene i Oppvekst arbeider for å 
etablere avtaler med lokale lag og foreninger for å 
styrke tilhørigheten til nærmiljøet og skape bedre 
sammenheng i oppveksten til barn og unge.

Det er imidlertid store ulikheter i helse, levekår og 
fullføringsgrad i videregående opplæring innad i 
kommunen. Det er fortsatt behov for harmonisering 
slik at den enkelte kan få rett hjelp til rett tid. Som i 
det nasjonale utfordringsbildet, har også Asker 
kommune utfordringer knyttet til barn og unges 
psykiske helse. Flere opplever å stå utenfor det 
sosiale fellesskapet og savner gode møteplasser på 
fritiden. Undersøkelser viser at barn og unge i Asker 
opplever press og har større rusutfordringer enn i 
landet for øvrig. 

Det bosettes færre nyankomne flyktninger enn det 
var planlagt med i henhold til prognosene. Konse-
kvensen er en reduksjon i de statlige tilskuddene og 
kostnadene knyttet til disse tjenestene, noe som vil 
kreve en betydelig omstilling av tjenestene.  

Samtidig med behovet for store omstillinger på 
grunn av lavere antall flyktninger, innføres det en ny 
lov om integrering. Den nye integreringsloven skal gi 
asylsøkere og innvandrere relevant kompetanse, 

tilgang til arbeidsmarkedet og muligheten til å bli 
økonomisk selvstendige. Dette stiller krav om at 
tjenestene blant annet skal kunne tilby mer  
differensierte opplæringsløp.

Koronapandemien har ført til utfordringer for 
tjenestene i Oppvekst, som alle har måttet forholde 
seg til ulike og skiftende smittevernnivåer. Mange 
elever har under pandemien hatt utfordringer med 
motivasjon og struktur i en uforutsigbar skole-
hverdag. I ungdomsskolen er det en generell 
bekymring for om elevene er klare for videregående 
opplæring. Helsesykepleiere og andre som jobber 
tett på barn og unge er bekymret for den psykiske 
helsen. I både lokale og nasjonale rapporter fremgår 
det at antall henvendelser til hjelpeapparatet har økt 
det siste året.

Etterarbeid som følge av koronapandemien vil være 
et satsningsområde i lang tid framover, muligens i 
flere år. Det vil være behov for tiltak på ulike nivåer 
og av ulik varighet – både for den enkelte, for 
virksomhetene, for lokalsamfunnene og kommunen. 
Det dreier seg både om å styrke eksisterende 
ordninger og iverksette nye tiltak.

Det er en økning i antall barn og unge som har behov 
for omfattende, langvarige og koordinerte tiltak 
innen omsorgstjenester og helsetjenester. Det er 
også flere foreldre og familier som trenger  
avlastningstiltak fra kommunen.

I et langsiktig perspektiv er det avgjørende at alle 
tjenestene i Oppvekst følger opp sårbare barn, unge 
og familier gjennom dialog, godt tverrfaglig sam- 
arbeid og treffsikre tiltak som evalueres jevnlig.
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Dette skal vi oppnå

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. 
Tabellen under viser hvilke delmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig 
relevante for tjenesteområde Oppvekst.

SATSINGSOMRÅDE OG HOVEDMÅL DELMÅL

Økonomi
Asker er en økonomisk robust og 
bærekraftig kommune 
 
 
 
 

Asker kommune har god økonomistyring og effektiv tjeneste-
produksjon. 

Medarbeidere
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. 

Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap 
utfører det unike samfunnsoppdraget og når kommunens mål, 
og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen. 

Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med god organisa-
sjonskultur som legger til rette for å tiltrekke seg og utvikle 
kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere og ledere. 

Asker kommune har medarbeidere og ledere som sammen 
finner smarte måter å jobbe på, finner løsninger på k 
ommunens utfordringer og viser endringsvilje.

Samarbeid for å nå målene
Askersamfunnet har virkemidler, 
partnerskap og samarbeid på tvers 
som sikrer en bærekraftig utvikling.

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

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

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

UTRYDDE
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SATSINGSOMRÅDE OG HOVEDMÅL DELMÅL

Bærekraftige byer  
og samfunn
Askersamfunnet har tettsteder og 
lokalsamfunn som er  inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og bære- 
kraftige, som er utviklet i god balanse 
mellom vekst og vern. 
 
 
 
 

Asker kommune forebygger og håndterer konsekvensene av 
uønskede hendelser. 

Askersamfunnet har minimale negative konsekvenser på det 
ytre miljøet.

Handling mot  
klimaendringene
Askersamfunnet handler umiddelbart 
for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem.

Askersamfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i tråd med 
internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale 
ambisjoner.

God helse
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.  

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

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

Asker kommune samarbeider aktivt med innbyggere, frivillig-
heten og næringslivet for å møte fremtidens helseutfordringer.
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SATSINGSOMRÅDE OG HOVEDMÅL DELMÅL

God utdanning
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.  

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. 

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

Barn og unge utvikler relevant kompetanse for fremtidens 
samfunn og arbeidsliv, med særlig vekt på yrkesrettede fag, 
teknologi, innovasjon og entreprenørskap.

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

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

Hovedutvalg for Oppvekst ga gjennom vedtak i sak 
26/21 sine innspill og prioriteringer til kommune-
direktørens arbeid med Handlingsprogram 
2022–2025. Hovedutvalgets vedtak fremgår av 
vedlegg til handlingsprogrammet. 

Kommunedirektøren vurderer og følger opp  
hovedutvalgenes innspill og prioriteringer gjennom 
budsjettet, temaplaner, politiske saker, tiltak i 
virksomhetene eller orienteringer, innenfor de 
økonomiske rammene som foreligger.

Kommunedirektøren vil særlig peke på at det i 
handlingsprogrammet er avsatt midler til arbeid 
med tverrfaglig satsing på den psykiske helsen til 
barn og unge etter koronapandemien. Det innføres 
ny barnevernsreform fra 2022. Det er avsatt midler 
til oppfølging av reformen, og det arbeides aktivt 
med å tilrettelegge for en god implementering i 
Asker kommune. 

Prioriteringer i perioden

Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag 
tjenesteområdet vil prioritere i fireårsperioden for å 
møte utfordringene, følge opp strategiene og nå 
målene i kommuneplanen.

Harmonisering
Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del 
av kommunesammenslåingen, og en forutsetning 
for at Asker kommune kan tilby gode og likeverdige 
tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. 
Arbeidet med harmonisering vil foregå over flere 
år. Kommunedirektøren gis i oppdrag å harmoni-
sere tjenestene i tråd med føringene i handlings-
programmet.

For tjenesteområde Oppvekst vil det fortsatt være 
viktig å harmonisere administrative og faglige rutiner, 
standarder og digitale systemer. I tillegg vil tjeneste-
området prioritere å bygge videre på felles kultur og 
videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet. I dette 
arbeidet inngår også å kartlegge og gjennomgå 
metoder, arbeidsmåter og arenaer for samhandling 
for å kunne prioritere hvordan tjenestene kan 
optimaliseres og utvikles i tiden fremover.

Overføring av oppgaver til kommunene 
Det innføres ny barnevernreform fra 2022. Reformen 

innebærer at kommunene får fullt økonomisk ansvar 
for ordinære fosterhjem, og kommunale egenandeler  
for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte 
fosterhjem, institusjoner og akuttiltak vil øke. Det 
betyr blant annet at kommunene må utvikle og 
etablere et bredere tilfang av barneverntiltak. God 
ledelse, styring og samhandling mellom tjenestene 
er viktige forutsetninger for å lykkes i arbeidet.

I den nasjonale opptrappingsplanen for barn og 
unges psykiske helse for perioden 2019–2024 er 
målet at flere skal oppleve god psykisk helse og 
god livskvalitet. Et tiltak er innføring av lovfestet 
pakkeforløp innen flere områder, slik at brukeren 
opplever helhet og sammenheng i helsehjelpen. 
Kommunene har ansvar for å bygge opp spesiali-
serte tjenester og metoder slik at behandling og 
oppfølging gir god effekt. 

Livsmestring og inkludering for alle 
Livsmestring handler om å ha kompetanse som 
fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir den 
enkelte mulighet til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- 
og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde 
og en trygg identitet særlig avgjørende. Det er av stor 
betydning for folkehelsen at samfunnet legger til 
rette for gode helsevalg.

Det er en økning i antall barn og unge som har behov 
for omfattende, langvarige og koordinerte tiltak innen 
omsorgstjenester og helsetjenester. Det er også flere 
foreldre og familier som trenger avlastningstiltak fra 
kommunen.

I samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger, 
oppretter barnehagene og skolene egne innsats- 
team mot mobbing. I tillegg utarbeides det lokale  
handlingsplaner for et godt psykososialt miljø i alle 
barnehager og skoler. Implementering av ny ramme-
plan for SFO bidrar også til å ivareta trygge og gode 
rammer for samvær, lek og læring. 

Alle virksomheter i Oppvekst skal se helse, læring og 
utvikling i sammenheng og forsterke en helsefrem-
mende praksis. Helsefremmende barnehager, skoler, 
voksenopplæring og flerfaglige tjenester bygger opp 
under inkluderende fellesskap hvor alle får utfolde 
seg og oppleve mestring, noe som er med på å 
fremme barn og unges psykiske helse. Det er også 
nødvendig å se på behovet for spesialavdelinger og 
alternative opplæringsarenaer i hele den nye  
kommunen. Dette er temaer som vil bli nærmere 
utredet i temaplanene for barnehage og skole og SFO.
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Tidlig innsats 
Målet med forebygging og tidlig innsats er å 
tilrettelegge for at barn og unge kan mestre egen 
hverdag og skolegang, inngå i sosiale relasjoner, 
etablere vennskap og ha et familieliv preget av 
omsorg og trygghet. 

Tidlig innsats handler om å gi rett hjelp til rett tid, for 
eksempel når det gjelder den enkeltes progresjon, 
utvikling og læring i barnehage og skole. Tidlig 
innsats kan også bety tidlig intervenering når 
utfordringer oppstår. Begge perspektiver er like 
viktige, og skal sikre at barn og unge opplever å være 
i et inkluderende fellesskap, når sitt potensial og 
opplever livsmestring. Dette emnet vil bli nærmere 
utredet i temaplanene for sektoren. 

Helhet og sammenheng
Tjenesteområde Oppvekst vil arbeide systematisk 
med organisasjonsbygging for å skape ny kunn-
skapsbasert praksis tilpasset morgendagens 
utfordringer og innbyggernes behov. Kommunens 
tjenester på oppvekstområdet organiseres og 
utvikles med utgangspunkt i felles mål om å ivareta 
grunnleggende rettigheter og komme fram til 
løsninger til beste for barn, unge og familier. Helhet 
og sammenheng handler om at vi ser tjenestene i 
sammenheng, og at vi har et helhetlig perspektiv på 
oppvekst og utvikling. 

Det vil i løpet av 2022 utarbeides en plan for 
overgangene i læringsløpet fra barnehage til skole 
og SFO, og fra barneskole til ungdomsskole. Målet 
er å styrke samarbeidet mellom enhetene, gi hvert 
enkelt barn en forutsigbar overgang og skape større 
helhet og sammenheng i barnets oppvekstmiljø. 
Innbyggere og brukere vil få mulighet til å evaluere 
om tjenestetilbudet er godt nok. Evalueringen skal 
brukes til å forbedre praksis og tjenestekvalitet.

Tilhørighet og medborgerskap  
Økende ulikhet i sosiale, kulturelle og økonomiske 
forhold kan utfordre demokratiet og føre til at færre 
deltar aktivt i samfunnet. Asker kommune skal 
tilrettelegge for inkludering, slik at innbyggerne 
opplever tilhørighet og tar medansvar. Tjenesteom-
råde Oppvekst har et viktig mandat i dette arbeidet. 
Barnehager, skoler og voksenopplæringen er viktige 
arenaer for demokratiopplæring, for samarbeid 
mellom kommunens tjenester og innbyggerne, og 
for å motivere til samfunnsengasjement.
Det er viktig at barn og unges stemme blir hørt. 
Tjenesteområde Oppvekst vil forsterke samarbeidet 

med barn og unge i tråd med FNs barnekonvensjon. 
Valgene som tas blir mer hensiktsmessige når 
planleggingen og gjennomføringen skjer i sam- 
arbeid med dem det gjelder. Derfor må tjenestene ta 
med barn og unges opplevelser i alle vurderinger 
som berører dem. På den måten styrkes relasjonen 
mellom tjenestene og innbyggerne, ansvarsforde-
lingen i tiltakene blir tydeligere, og barn og unge får 
et større eierskap til beslutninger som gjelder dem. 
Den årlige Askerkonferansen er eksempel på et tiltak 
hvor formålet er å øke kunnskapsnivået om FNs 
bærekraftsmål og få innspill fra ungdommene om 
hvordan kommunen skal utvikles for å bli mer 
bærekraftig i framtiden.

Bærekraftig utvikling 
Bærekraftig utvikling, respekt for naturen og 
miljøbevissthet er en del av verdigrunnlaget både i 
barnehagens rammeplan og skolens læreplanverk. 
Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på 
jorda og ta vare på behovene til mennesker i dag og i 
fremtiden. 

Barn og unge skal få mulighet til å utvikle verdier, 
kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å 
ta miljøbevisste valg. Gjennom samarbeid med 
andre tjenesteområder og aktører vil barn og unge få 
økt kompetanse og mulighet til å bidra. Alle barne-
hager og skoler skal styrke fokuset på bærekraftig 
utvikling i sine planer. Kompetanseplan for  
Oppvekst inkluderer sentrale temaer som Matvinn, 
skolehager og grønne klasserom, levende vassdrag 
og miljøsertifisering. 

Barn og unges rett til medvirkning er et viktig prinsipp  
i arbeidet med bærekraftig utvikling. Det er av- 
gjørende at undervisningen for bærekraftig utvikling 
bidrar til fremtidshåp med reelle handlingsalterna-
tiver og muligheter til å bidra. Tjenesteområde 
Oppvekst vil i samarbeid med andre gjennomføre 
de to utviklingsprosjektene Ung klimaledelse og 
Barnetråkk. I prosjektet Ung klimaledelse styrkes 
elevrådene, ungdomsrådet og De unges kommune-
styres posisjon og nedslagsfelt i klimaarbeidet i 
Asker kommune. Gjennom Barnetråkk vil barn og 
unge få bidra med kunnskap om hvordan de bruker 
og opplever sine nærområder.

Kompetanse og tjenesteinnovasjon 
Grunnlaget for tjenesteinnovasjon handler blant 
annet om å utvikle gode profesjonsfellesskap. 
Erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og 
refleksjon over teori og praksis er avgjørende for 
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utvikling av tjenestenes kvalitet. Tjenesteområde 
Oppvekst vil innrette tjenestene med riktig kompe-
tanse og kapasitet, slik at flere barn og unge 
opplever mestring i et inkluderende fellesskap. 
Dette innebærer kompetanseutvikling, styrket 
samarbeid med barn, unge og foresatte, samt 
styrket tverrfaglig samarbeid. 

På bakgrunn av stortingsmeldingen Tett på – tidlig 
innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, 
skole og SFO (Meld.St. nr. 6 2019–2020) har 
regjeringen satt i gang et kompetanseløft for 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
Satsingen skal bidra til at alle barn og unge har 
tilgang til faglig dyktige lærere og andre med 
spesialpedagogisk kompetanse i barnehager og 
skoler. Hovedfokus vil være at virksomhetene ser 
det allmennpedagogiske og det spesialpedago-
giske i sammenheng, og at tjenestene i oppvekst-
sektoren har kompetanse på både ordinære og 
mer sammensatte og komplekse utfordringer.

Rammeplanen for barnehagen og læreplanverket 
for grunnskolen viser hvilken kompetanse det er 
avgjørende at barn og unge utvikler for et godt 
personlig liv, og for fremtidens samfunn og 
arbeidsliv. Med nytt læreplanverk i skolen, som 
vektlegger dybdelæring, et bredt kompetanse- 
begrep og en fornyet forståelse av fagene, stilles 
det store krav til pedagogenes kompetanse og 

yrkesutøvelse. Arbeidet med å iverksette ramme-
planen og læreplanene videreføres. Veiledning og 
kompetanseutvikling blir viktige tiltak for å lykkes 
med dette også i tiden som kommer. 

For alle programområdene er det etablert nasjonale 
tilskuddsordninger for kompetansetiltak i sam- 
arbeid med universiteter og høgskoler. Dette bindes 
sammen i en felles kompetanseplan for Oppvekst. 
Planen inneholder alle kompetansehevingstiltak 
som er rettet mot ansatte i barnehager, skoler og 
tjenester innenfor barn, familie og inkludering.

Rekruttere og beholde arbeidskraft 
Asker kommune skal sørge for et systematisk 
rekrutteringsarbeid innenfor de tjenestene hvor 
det er høy konkurranse om arbeidskraften.  
Rekrutteringsarbeidet skal sikre god og likeverdig 
kvalitet i tjenestetilbudet og gjøre Asker til en 
attraktiv og innovativ kommune å jobbe i. Gode 
kompetansetiltak og muligheter for videre- 
utdanning og egenutvikling er viktige faktorer i 
rekrutterings arbeidet og i arbeidet med å beholde 
kvalifisert arbeidskraft. 

Kommunen har i dag rekrutteringsutfordringer 
innenfor mange områder i Oppvekst. Dette gjelder 
blant annet helsesykepleiere, barnehagelærere og 
lærere med god nok faglig kompetanse for de ulike 
trinnene i hele kommunen. Det skal utarbeides en 
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strategi for rekruttering hvor disse forholdene 
vektlegges. 

Kapasitet i barnehager og skoler
Asker kommune skal sikre tilstrekkelig antall 
barnehage- og skoleplasser, og dette krever 
langsiktig planlegging. Målet er å ha rett bygg, på 
rett sted, til rett tid. Dette er omtalt i temaplan for 
barnehage- og skolekapasitet.

Antall barn i barnehagealder har gått ned de siste 
årene, men vil ifølge SSBs prognoser være jevnt 
stigende fra 2023. Antall barn i grunnskolealder er 
jevnt stigende de kommende årene. Dette skyldes i 
hovedsak tilflytting av familier med barn i grunn- 
skolealder. Kapasiteten i barnehager og skoler er 
skjevt fordelt, slik at det i noen områder er for stor 
kapasitet og i andre områder for liten. Totalt sett har 
imidlertid Asker kommune nok barnehage- og 
skoleplasser. 

Utarbeidelse av temaplaner
Gjennom å utarbeide og vedta strategiske planer, 
gir de folkevalgte retning og mål for utvikling av 
kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 29/20 en 
planstrategi som definerer hvilke strategiske 
temaplaner som skal utarbeides i fireårsperioden. 
En rekke temaplaner er under utarbeidelse i 2021, 
og flere vil bli utarbeidet videre i perioden. Noen 
temaplaner har imidlertid fått en forsinket oppstart 
som følge av koronapandemien.

Tjenesteområde Oppvekst har et særlig ansvar for 
temaplan for barnehage, temaplan for grunnskole 
og SFO og temaplan for barne- og ungdomstid.
 Temaplan for personer med funksjonsnedset-
telser vil utarbeides i samarbeid med tjeneste- 
område Velferd. Mandatene for temaplan for 
barnehage og temaplan for grunnskole og SFO er 
vedtatt, og disse temaplanene skal ferdigstilles i 
løpet av 4. kvartal 2022. 

Temaplan for barnehage – og skolekapasitet ble 
vedtatt av kommunestyret 15. juni 2021. Strategiene 
i planen vil følges opp i kommende handlings- 
programmer, kommuneplanens arealdel og i 
forbindelse med utredning av skolekretsendringer.

Driftsbudsjett

Programområder
Tjenesteområde Oppvekst er budsjettmessig 
inndelt i tre programområder som vil være 
grunnlag for økonomistyring og -rapportering. 
Programområdene er Barnehage, Skole og Barn, 
familie og inkludering. Programområde Barnehage 
omfatter alle barnehagene og spesialpedagogiske 
tjenester for førskolebarn. Programområde Skole 
omfatter alle grunnskoler, inkludert skoler med 
spesialavdeling og Den alternative skolen.  
Programområde Barn, familie og inkludering 
omfatter virksomhetene Barne- og familietjenesten,  
Barneverntjenesten, Avlastnings- og omsorgs- 
tjenesten, Pedagogisk psykologisk tjeneste, samt 
Inkludering og mangfold hvor voksenopplæring og 
tjenester til flyktninger inngår.

Økonomiplan

Beløp i 1000
Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025

Barn, familie og inkludering 511 234 531 546 531 546 531 546 531 546

Barnehage 824 866 860 424 867 834 875 934 885 334

Skole 1 088 877 1 096 082 1 077 682 1 069 082 1 057 532

Sum 2 424 977 2 488 052 2 477 062 2 476 562 2 474 412

Tabellen viser fordeling av budsjettet på programområder.
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Økonomiplan

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025

Opprinnelig budsjett 2 424 977 2 424 977 2 424 977 2 424 977

Sum Tekniske justeringer 20 161 20 161 20 161 20 161

Sum Budsjettendringer inneværende år 2 429 2 429 2 429 2 429

TIDLIGERE VEDTATTE TILTAK

Barnehage – endring av antall barn 20 190 27 600 35 700 45 100

Grunnskole – endring av antall barn 13 400 12 200 20 900 25 500

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge –  
engangsbevilgning i statsbudsjettet 2021

-1 615 -1 615 -1 615 -1 615

Inntektsgradert foreldrebetaling for SFO 3.-4. trinn – 
helårseffekt statsbudsjettet 2021

510 510 510 510

Omstilling og effektivisering -20 800 -37 500 -54 800 -70 950

Sum Tidligere vedtatte tiltak 11 685 1 195 695 -1 455

Konsekvensjusteringer 34 275 23 785 23 285 21 135

Konsekvensjustert ramme 2 459 252 2 448 762 2 448 262 2 446 112

NYE TILTAK

Avlastningstjenester til barn og unge – underfinansiering –  
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)

26 000 26 000 26 000 26 000

Barnebolig (F-sak 90/21) 10 000 10 000 10 000 10 000

Barnevernsreformen 10 400 10 400 10 400 10 400

Bosetting av flyktninger – reduksjon i antall –  
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)

-23 100 -23 100 -23 100 -23 100

Psykisk helse etter korona – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21) 5 000 5 000 5 000 5 000

Sætre barneskole – engangsbevilgning trivselstiltak –  
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)

500 0 0 0

Sum Nye tiltak 28 800 28 300 28 300 28 300

Nye tiltak og realendringer 28 800 28 300 28 300 28 300

Ramme 2022–2025 2 488 052 2 477 062 2 476 562 2 474 412

Driftsbudsjett med endringer

Kommunens driftsbudsjett for 2021 ble styrket 
vesentlig i 1. tertialrapport gjennom satsinger på 
omkring 90 mill. kroner, som i hovedsak er videre-
ført inn i ny handlingsprogramperiode. Dette betyr 
at vi i stor grad allerede har disponert det økono-
miske handlingsrommet som knytter seg til veksten 
i kommunens inntekter. 

For Oppvekst er styrkningen fra 1. tertialrapport på 
28,6 mill. kroner. I tillegg foreslår kommunedirek-
tøren å styrke/harmonisere tjenesteområdet med 
34,5 mill. kroner i 2022. Totalt er netto styrking/
harmonisering innenfor Oppvekst på 63,1 mill. 
kroner i 2022. 

Tabellen viser en oversikt over driftsbudsjettet med 
endringer i tjenesteområdet.
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Tidligere vedtatte tiltak

Barnehage – endring av antall barn
Befolkningsprognosene viser at antall barn øker 
utover i perioden. I 1. tertialrapport 2021 ble ram-
mene justert opp som følge av at faktisk antall barn i 
barnehagene var høyere enn først antatt i progno-
sene. Budsjettet justeres opp i samsvar med dette.

Grunnskole – endring av antall barn
Befolkningsprognosene viser en økning i antall barn 
i grunnskole i perioden. Budsjettet justeres opp i 
samsvar med dette.

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og 
unge – engangsbevilgning i statsbudsjettet 2021
Regjeringen styrket i 2021 kommunenes ramme- 
tilskudd til barn og unge med nedsatt funksjons-
evne. Styrkingen er ikke videreført i perioden. 
Budsjettet justeres ned i samsvar med dette.

Inntektsgradert foreldrebetaling for SFO 
3.–4. trinn – helårseffekt statsbudsjettet 2021
Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i 
SFO ble utvidet til også å omfatte 3.–.4. trinn fra 
skoleåret 2021/2022. Asker kommune får som en 
følge av dette en økning i rammetilskuddet med 
helårsvirkning fra 2022. Budsjettet styrkes i 
samsvar med dette.

Omstilling og effektivisering
For å opprettholde kommunens økonomiske 
handlingsrom, legges det opp til en omstilling og 
effektivisering i Asker kommune på ytterligere 50 
mill. kroner i 2022. Omstillingsnivået utgjør 0,7 
prosent av tjenesteområdenes brutto driftsramme.

Tjenesteområdene i Asker kommune er store og 
robuste. Kommunen må i økende grad ha fokus på 
omstilling og søke å løse oppgaver på nye måter 
slik at kommunen får mer ut av ressursene. 
Effektiviseringskravet vil i størst mulig grad bli 
håndtert slik at dekningsgrader og kvalitet blir 
opprettholdt.

Kommunedirektøren har innarbeidet konkrete 
omstillings- og effektiviseringstiltak på 20,8 mill. 
kroner innenfor tjenesteområde Oppvekst. Tilta-
kene knytter seg til effektivisering og omstilling i 
hele Oppvekst. Programområde Skole reduseres 
med 11,3 mill. kroner fordelt på skolene. Program-
område Barnehage reduseres med 4,5 mill. kroner. 
Effektiviseringen vil også medføre noe lavere 

tilskuddssatser til private barnehager fra 2024. 
Programområde Barn, familie og inkludering 
reduseres med 5 mill. kroner.

Nye tiltak

Avlastningstjenester til barn og unge – under-
finansiering – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Avlastningstjenesten til barn og unge har hatt en 
økning i vedtak de siste årene. I tillegg har tjenesten 
fått flere brukere med svært omfattende behov. 
Budsjettet justeres opp i samsvar med dette.

Barnebolig (F-sak 90/21)
Det er vedtatt at det skal etableres 6 plasser i 
kommunal barnebolig. En barnebolig er en 
heldøgns omsorgsbolig for barn under 18 år. 
Budsjettet justeres i samsvar med dette.

Barnevernsreformen
I 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Formålet er 
at barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 
Kommunene får et større ansvar for barnevernet, og 
det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet 
må styrkes. Barnevernsreformen er derfor også en 
oppvekstreform. Reformen innebærer et mer 
helhetlig barnevernsansvar og dermed også økte 
utgifter for kommunene. Budsjettet justeres i 
samsvar med dette.

Bosetting av flyktninger – reduksjon i antall – 
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Det blir bosatt færre flyktninger i Asker enn tidligere, 
og det medfører redusert behov og en reduksjon i de 
statlige tilskuddene til disse tjenestene. Dette vil 
kreve en tilsvarende omstilling i de virksomhetene 
som yter tjenester til denne gruppen. Budsjettet 
justeres ned i samsvar med dette.

Psykisk helse etter korona – 1. tertial 2021 
(K-sak 33/21)
Det ble avsatt 5 mill. kroner i 1. tertialrapport 2021 
til tiltak knyttet til psykisk helse hos barn og unge på 
lang og mellomlang sikt som følge av korona- 
pandemien. Tiltaket videreføres i perioden.

Sætre barneskole – engangsbevilgning 
trivselstiltak – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Sætre skole har vedlikeholdsetterslep. Budsjettet 
styrkes i 2022 for å gi elever og lærere bedre 
arbeidsmiljø, bedre utomhusområder og ulike 
trivselstiltak.
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Barnebolig Bråsetveien 
Det ble i F-sak 90/21 vedtatt å etablere seks  
plasser i kommunal barnebolig ved å bygge om 
eksisterende bygg i Bråsetveien. Det ble i 1. tertial- 
rapport 2021 avsatt 5 mill. kroner til rehabilitering 
og ombygging av bygget. De resterende 19 mill. 
kroner innarbeides i Handlingsprogram 2022–
2025. Bevilgningen er totalt på 24 mill. kroner og 
med ferdigstillelse i 2022.

Barnehage – erstatte Søndre Borgen barnehage
I forbindelse med ombyggingen av Søndre Borgen 
helsehus er det behov for å erstatte Søndre Borgen 
barnehage. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2022 til et 
mulighetsstudie for å se på alternativer. 

Barnehage – kapasitetsøkning Borgen
Det er behov for nye barnehageplasser i Borgen- 
området. Det er utført en mulighetsstudie som 
anbefaler etablering av en ny 6 avdelings barnehage 
ved Bondivann stasjon, og at Østhellinga barnehage 
legges ned. Estimert budsjett er 98,65 mill. kroner. 
Prosjektet planlegges ferdigstilt i august 2026.

Barnehage – kapasitetsøkning Heggedal
Det er behov for nye barnehageplasser i Heggedals-
området. Det er utført en mulighetsstudie som 

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

OPPVEKST

Barnebolig Bråsetveien 2022 24 000 19 000 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0

Barnehage – erstatte Søndre Borgen barnehage 2022 1 500 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0

Barnehage – kapasitetsøkning Borgen 2026 98 650 1 000 3 000 10 000 70 000 84 000 14 650 0 0 0 0 0

Barnehage – kapasitetsøkning Heggedal 2028 118 100 0 1 000 0 3 000 4 000 0 10 000 97 100 6 000 0 0

Barnehage – utvidelse Føyka 2024 102 000 50 000 36 600 14 400 0 101 000 0 0 0 0 0 0

Barnehage – utvidelse Røyken 2026 104 000 2 000 2 000 50 000 50 000 104 000 0 0 0 0 0 0

Inventar og utstyr Oppvekst LØPENDE 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Koordineringspott bygg – Oppvekst LØPENDE 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Skole – ny sentrumsskole med idrettshall 2029 481 600 0 0 5 000 5 000 10 000 10 000 200 000 200 000 59 600 0 0

Skole – nye Sætre 2029 366 000 2 000 0 5 000 5 000 12 000 11 000 50 000 277 000 16 000 0 0

Skole – spesialavdeling Sydskogen 2022 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

Skole – utvidelse Hvalstad 2025 442 000 10 000 10 000 139 700 225 000 384 700 40 000 0 0 0 0 0

Skole – utvidelse Solvang 2028 300 000 0 0 4 000 4 000 8 000 53 000 150 000 88 500 0 0 0

Sum Oppvekst 2 042 850 108 500 70 600 246 100 380 000 805 200 146 650 428 000 680 600 99 600 18 000 18 000

anbefaler etablering av en ny 8 avdelings barnehage 
på Nyhustomta, og at Heggedalsskogen barnehage 
legges ned. Dette avklares nærmere i egen sak. 
Estimert budsjett er 118,1 mill. kroner. Prosjektet 
planlegges ferdigstilt i august 2028.

Barnehage – utvidelse Føyka
Det er behov for utvidelse av Føyka barnehage fra  
3 til 6 avdelinger. I utgangspunktet er dette en 4 
avdelings barnehage, men på grunn av byggets 
tilstand er en avdeling stengt. Det er utført en 
mulighetsstudie som har konkludert med at det bør 
bygges en ny barnehage. Estimert budsjett er 102 
mill. kroner med planlagt ferdigstillelse i 2023/2024.

Barnehage – utvidelse Røyken
Det er behov for en utvidelse av Røyken barnehage 
fra 3 til 8 avdelinger. Estimert budsjett er 104 mill. 
kroner. Prosjektet planlegges ferdigstilt i perioden 
2025–2026.

Inventar og utstyr Oppvekst
Det avsettes 3,0 mill. kroner årlig til inventar og 
utstyr for Oppvekst. Midlene skal også benyttes til 
mindre investeringer av utendørsarealer, inkludert 
nødvendig oppgradering og rehabilitering av 
lekeplassutstyr og ballbinger.
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Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

OPPVEKST

Barnebolig Bråsetveien 2022 24 000 19 000 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0

Barnehage – erstatte Søndre Borgen barnehage 2022 1 500 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0

Barnehage – kapasitetsøkning Borgen 2026 98 650 1 000 3 000 10 000 70 000 84 000 14 650 0 0 0 0 0

Barnehage – kapasitetsøkning Heggedal 2028 118 100 0 1 000 0 3 000 4 000 0 10 000 97 100 6 000 0 0

Barnehage – utvidelse Føyka 2024 102 000 50 000 36 600 14 400 0 101 000 0 0 0 0 0 0

Barnehage – utvidelse Røyken 2026 104 000 2 000 2 000 50 000 50 000 104 000 0 0 0 0 0 0

Inventar og utstyr Oppvekst LØPENDE 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Koordineringspott bygg – Oppvekst LØPENDE 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Skole – ny sentrumsskole med idrettshall 2029 481 600 0 0 5 000 5 000 10 000 10 000 200 000 200 000 59 600 0 0

Skole – nye Sætre 2029 366 000 2 000 0 5 000 5 000 12 000 11 000 50 000 277 000 16 000 0 0

Skole – spesialavdeling Sydskogen 2022 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

Skole – utvidelse Hvalstad 2025 442 000 10 000 10 000 139 700 225 000 384 700 40 000 0 0 0 0 0

Skole – utvidelse Solvang 2028 300 000 0 0 4 000 4 000 8 000 53 000 150 000 88 500 0 0 0

Sum Oppvekst 2 042 850 108 500 70 600 246 100 380 000 805 200 146 650 428 000 680 600 99 600 18 000 18 000

Koordineringspott bygg – Oppvekst
Det er vedtatt 15 mill. kroner årlig til koordine-
ringspott for Oppvekst. Midlene benyttes til 
mindre investeringer i bygningsmassen i skoler  
og barnehager.

Skole – ny sentrumsskole med idrettshall
For å imøtekomme befolkningsveksten i nordre del 
av kommunen, er det vedtatt å bygge en ny 4 
parallell barneskole på Hønsjordet, inkludert 
flerbrukshall. Det er foreløpig budsjettert med 481,6 
mill. kroner inkl. indeksregulering. Planlagt innflyt-
ting er i 2028. Utvendige idrettsanlegg og andre 
rekkefølgekrav er ikke tatt med i budsjettet. Det vil 
bli søkt om spillemidler til idrettshall/flerbrukshall.

Skole – nye Sætre
Det ble i Handlingsprogram 2021–2024 estimert et 
budsjett på 350 mill. kroner til ny skole i Sætre. 
Inkl. indeksregulering er budsjettet 366 mill. 
kroner. Prosjektet planlegges ferdigstilt i perioden 
2028–2030. Tomtevalg til ny skole vil bli politisk 
vurdert i 2021.

Skole – spesialavdeling Sydskogen
Det bevilges 5 mill. kroner til 10 nye plasser i en 
spesialavdeling som legges til Sydskogen skole.  

Ferdigstillelse er i 2022. Disse plassene var opp- 
rinnelig planlagt lagt til Hvalstad skole.

Skole – utvidelse Hvalstad
Hvalstad skole utvides fra en 2 parallell (inkl. 
paviljonger) til en fullverdig 4 parallell skole med 
idrettshall. Saken ble politisk behandlet våren 2021 
med et budsjett på 422 mill. kroner. Inkludert 
indeksregulering er budsjettet på 442 mill. kroner. 
Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025. Det vil bli 
søkt om spillemidler til idrettshall/flerbrukshall.

Skole – utvidelse Solvang
Som følge av utbygging på Hønsjordet er det 
behov for en utvidelse av Solvang skole fra en 4 
parallell til en 6 parallell skole. Det er foreløpig 
budsjettert med 300 mill. kroner, men prosjektet 
er ikke ferdig kostnadsestimert. Prosjektet er  
planlagt ferdigstilt i 2028.
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Tjenesteområde Velferd omfatter kommunale helse-, sosial- 
og omsorgstjenester, herunder habiliterings- og rehabili-
teringstjenester, allmennlegetjenester, hjemmebaserte  
tjenester, psykisk helse- og rustjenester, tjenester til per-
soner med funksjonsnedsettelser, heldøgnsomsorg og NAV. 
Tjenesteområdet yter tjenester til innbyggere over 18 år. 
Tjenesteområde Velferd har omkring 1840 årsverk fordelt på 
ni virksomheter.

Velferd
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KOSTRA-tall
Asker
2019

Asker 
2020 Bærum Lillestrøm

ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv.- 
og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. 
(B) *) **)

1 317 1 276 1 273 774 1 068 1 126

Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- 
og omsorgstjenester i institusjon (B) *) **)

6 838 6 316 7 631 7 836 7 595 7 494

Netto driftsutgifter per innbygger (281)  
økonomisk sosialhjelp (B) *) **)

786 720 1 218 1 164 1 246 1 203

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent 
av kommunens totale netto driftsutgifter (B)

29,4 % 30,6 % 32,2 % 30,5 % 30,0 % 30,0 %

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg  
pr. innbygger 67 år og over (B) *) **)

134 421 135 731 152 509 118 365 136 952 135 872

PRODUKTIVITET

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 
pr. mottaker (B) *)

46 232 48 175 67 475 56 093 56 771 56 283

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner) (B) *)

339 084 317 842 285 825 224 467 294 632 291 038

DEKNINGSGRAD

Andel brukere av hjemmetjenester 0–66 år 
(prosent)

 50,3 % 49,4 % 49,7 % 50,3 % 49,1 %

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent)

 24,3 % 24,7 % 26,9 % 25,9 % 25,8 %

Andel innbyggere 80 år og over som er  
beboere på institusjon (B)

9,8 % 9,6 % 11,4 % 10,3 % 12,4 % 12,3 %

Andelen sosialhjelpsmottakere 18–24 år,  
av innbyggerne (19)-24 år (B)

3,2 % 2,9 % 2,6 % 5,9 % 5,0 % 4,7 %

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere.  
Funksjon 241 (B)

8,1 7,7 8,6 8,3 8,7 8,6

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Status og utfordringer

Nasjonale reformer og omstillinger har gitt  
kommunen et tydeligere og større ansvar for 
befolkningens helse og for at alle skal få nødvendige 
tjenester. Velferdstjenestene i Asker kommune  
skal være bærekraftige og sikre innbyggerne gode 
levekår og likeverdige tjenester. I tråd med nasjonale 
utfordringer står helse- og omsorgstjenestene i 
kommunene overfor store oppgaver.

Kommunen skal legge til rette for god helse 
gjennom å forebygge og behandle sykdom og sikre 
likeverdige muligheter for helsefremmende aktivitet, 
fellesskap og samfunnsdeltakelse for innbyggere i 
alle aldre. Det er en viktig målsetting at flest mulig 
kan bo hjemme lengst mulig. Dette forutsetter en 
kultur hos de ansatte og holdninger i samfunnet 
som fremmer egenomsorg, mestring og bruker-
medvirkning. Kommunen skal vektlegge nærhet og 
tilgjengelighet til tjenestene, og skal utnytte de 
mulighetene og ressursene som finnes i nærmiljøet 
og sosiale nettverk.

Befolkningssammensetningen vil i årene fremover 
endre karakter. Samfunnet får en større andel eldre 
og flere som lever lenger, i kombinasjon med lavere 
fødselskull. Flere eldre vil også få god helse. Dersom 
Asker kommune skal ha en dekningsgrad på 21 
prosent, må det opprettes ca. 120 nye sykehjems- 
plasser annethvert år fra 2023. Å bygge ut i et slikt 
omfang er ikke bærekraftig. Dekningsgraden må 
sees i sammenheng med at de eldre er friskere og 
lever lenger. Nasjonalt er trenden å redusere 
dekningsgraden, kombinert med en oppbygging av 
ambulante tjenester og lavterskel-/støttetjenester, 
bruk av velferdsteknologiske løsninger, samt nye 
måter å jobbe på. Det kreves en bred og tverr- 
sektoriell innsats for å utvikle kommunen til et 
aldersvennlig samfunn.

Endringer i sykdomsbildet innebærer at det blir 
stadig flere brukere med sammensatte behov. 
Mange av disse er unge og trenger tjenester store 
deler av livet. Selv om det forventes at flere eldre vil 
ha bedre helse, vil også mange være syke og ha 
behov for helsetjenester. Demens og psykisk 

helse- og rusproblematikk antas å bli en økende 
utfordring. Endringer i spesialisthelsetjenesten, 
med sterkt reduserte liggetider og omlegging til 
dagpoliklinikk og dagbehandling, gir kommunen 
økte oppgaver, både med hensyn til kompetanse-
krav og omfang av tjenester som skal ytes.  
Kommunen forventer at denne utviklingen vil 
fortsette. I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023 og i helsefelleskapssamarbeidet er det fokus 
på å skape utadvendte sykehus. Dette innebærer at 
sykehus skal yte mer helsehjelp hjemme hos 
pasienten, og samarbeide mer både fysisk og 
virtuelt med kommunale helse- og omsorgs- 
tjenester. Dette vil få konsekvenser for de  
kommunale tjenestene fremover. Endringene  
krever helhetlige og koordinerte tjenester, både i 
kommunen, spesialisthelsetjenesten og i andre 
organisasjoner, hvor enkelte tilbud overlapper. 
Bedre samarbeid og koordinering vil gi et mer 
treffsikkert og helhetlig tilbud til den enkelte bruker, 
samt bidra til mer effektive tjenester av god kvalitet.

Det er nasjonalt anslått at behovet for fagpersonell 
i den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil 
vokse dramatisk fremover. Utviklingen stiller krav til 
høyere og endret kompetanse i kommunen, optimal 
og fleksibel utnyttelse av eksisterende kompetanse, 
samt god prioritering og riktig ressursbruk. For å 
sikre god kvalitet er det behov for mer kunnskap og 
praksisnær forskning på kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Videre vil innovasjon i tjenes-
tene, særlig knyttet til økt utnyttelse av teknologi, 
spille en sentral rolle for å utføre tjenestene på nye 
måter og støtte opp under egenmestring og økt 
livskvalitet. Velferdstjenestene må arbeide aktivt 
med å utvikle beste og neste praksis, og delta i nett-
verk, partnerskap og på delingsarenaer for å sikre 
innovativ kompetanse og gjennomføringskraft. 
Tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger skal 
tas i bruk og breddes ut for alle målgrupper. I 
tillegg vil flere universelle teknologiske løsninger 
være integrert i hjemmet.

For å redusere andelen innbyggere som mottar 
sosialhjelp, er det innrettet særlige tiltak mot 
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ungdom, innvandrere og personer med redusert 
arbeidsevne for å få flest mulig over i arbeid. I tillegg 
til en økende arbeidsledighet som følge av korona-
pandemien, er det mangel på relevante jobber til 
disse gruppene. 

Alle tjenester i Velferd har i 2020 og 2021 i stort 
grad vært berørt av koronapandemien. Tjeneste-
området har hatt ansvar for etablering av midlerti-
dige enheter som koronaklinikken med ansvar for 
testing, isolasjon, smittesporing og karantene 
(TISK), samt en egen koronaavdeling. I 2021 ble  
det besluttet å arbeide med en styrt avvikling av 
koronaklinikken og vaksinasjonsklinikken, og 
innlemme disse tjenestene i ordinær drift i tjeneste-
område Velferd. 
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Dette skal vi oppnå

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. 
Tabellen under viser hvilke delmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig 
relevante for tjenesteområde Velferd.

HOVEDMÅL DELMÅL

Økonomi
Asker er en økonomisk robust og 
bærekraftig kommune 
 
 
 
 

Asker kommune har god økonomistyring og effektiv  
tjenesteproduksjon.

Medarbeidere
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.

Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap 
utfører det unike samfunnsoppdraget og når kommunens mål, 
og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen.

Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med god organisa-
sjonskultur som legger til rette for å tiltrekke seg og utvikle 
kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere og ledere. 

Asker kommune har medarbeidere og ledere som sammen 
finner smarte måter å jobbe på, finner løsninger på kommu-
nens utfordringer og viser endringsvilje. 

Samarbeid for å nå målene
Askersamfunnet har virkemidler, 
partnerskap og samarbeid på tvers 
som sikrer en bærekraftig utvikling.

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

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR
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HOVEDMÅL DELMÅL

Bærekraftige byer og samfunn
Askersamfunnet har tettsteder og 
lokalsamfunn som er  inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og bære- 
kraftige, som er utviklet i god balanse 
mellom vekst og vern. 
 
 
 
 

Asker kommune forebygger og håndterer konsekvensene av 
uønskede hendelser. 

Handling mot klimaendringene
Askersamfunnet handler umiddelbart 
for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. 
 
 
 

Askersamfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i tråd med 
internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale 
ambisjoner.

God helse
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. 

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

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

Asker kommune samarbeider aktivt med innbyggere, frivillig-
heten og næringslivet for å møte fremtidens helseutfordringer.
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HOVEDMÅL DELMÅL

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

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

Hovedutvalg for Velferd ga gjennom vedtak i sak 
22/21 sine innspill og prioriteringer til kommune- 
direktørens arbeid med Handlingsprogram  
2022–2025. Hovedutvalgets vedtak fremgår av 
vedlegg til handlingsprogrammet. 

Kommunedirektøren vurderer og følger opp 
hovedutvalgenes innspill og prioriteringer gjennom 
budsjettet, temaplaner, politiske saker, tiltak i 
virksomhetene eller orienteringer, innenfor de 
økonomiske rammene som foreligger.

Kommunedirektøren vil særlig peke på at det i 
handlingsprogrammet er beskrevet hvordan 
tjenesteområde Velferd skal jobbe for å skape 
bærekraftig tjenester for fremtiden, blant annet 
gjennom fokus på tidlig innsats og forebyggende 
tjenester, pårørendestøtte, frivillighet og utviklingen 
av et aldersvennlig lokalsamfunn. Det er satt av 
midler til å styrke satsningen på ambulante tjenester 
til personer med nedsatt funksjonsevne og personer 
med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Det 
er videre satt av midler til å fortsette implemente-
ringen av velferdsteknologi, nytt sykehjem og 
arbeidet med nye bokonsepter. Det vises til beskri-
velsen av driftsbudsjettet for en nærmere oversikt.  

Prioriteringer i perioden

Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag 
tjenesteområdet vil prioritere i fireårsperioden for å 
møte utfordringene, følge opp strategiene og nå 
målene.

Harmonisering
Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del 
av kommunesammenslåingen, og en forutsetning 
for at Asker kommune kan tilby gode og likeverdige 
tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. 
Arbeidet med harmonisering vil foregå over flere 
år. Kommunedirektøren gis i oppdrag å harmoni-
sere tjenestene i tråd med føringene i handlings-
programmet.

Det er foretatt en betydelig harmonisering i tjeneste-
område Velferd som en del av kommunesammen-
slåingen gjennom innføring av en organisasjons- 
 modell med robuste virksomheter, innføring av ny 
finansieringsmodell og innføring av en-dør-inn-
prinsippet i Velferdsforvaltningen. En-dør-inn- 

prinsippet skal sikre likeverdig tildeling, vedtak og 
tjenester. For tjenesteområde Velferd vil det særlig 
være viktig å sikre effektive, fleksible og likeverdige 
tjenester av god kvalitet. Harmoniseringsarbeidet 
skjer lokalt i den enkelte virksomhet/avdeling. 

Forebygging
Tjenesteområdet skal arbeide målrettet med å dreie 
ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling til 
forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette gjelder 
alle målgrupper. Særlig innen rehabiliteringsfeltet 
forventes en ytterligere oppgaveoverføring fra 
spesialisthelsetjenesten, og hovedtyngden av 
rehabiliteringen skal skje i kommunen. Det vil derfor 
være viktig å videreutvikle lærings- og mestrings-
tiltak, med en bred tilnærming til mestring av 
sykdom eller funksjonssvikt, som sikrer at inn- 
byggere over tid tilegner seg verktøy for å håndtere 
hverdagen på en god måte. Samtidig skal det jobbes 
videre med hverdagsrehabilitering og bruk av 
velferdsteknologi.

Tjenesteområde Velferd har utarbeidet en innsats- 
trapp som verktøy for strategisk planlegging. 
Innsatstrappen skal bidra til å mobilisere ressurser i 
enkeltmennesket, og skal brukes i arbeidet med å 
endre tjenesteprofil og sikre fremtidig bærekraftige 
tjenester. Innsatstrappen har trinn som både er godt 
utviklet og lite utviklet i kommunen. En riktig 
dimensjonert innsatstrapp har tilstrekkelige 
tjenester som sikrer egenmestring og selvstendighet,  
med utgangspunkt i brukerens behov og hva som er 
viktig for den enkelte. Ønsket utvikling forutsetter en 
endret tjenesteprofil hvor man vil unngå, forebygge 
eller utsette vekst på de øverste trinnene i innsats- 
trappen. Dette oppnås ved å vektlegge forebygging 
og tidlig innsats, teknologi/innovasjon, sam- 
handling og medborgerskap på de lavere trinnene i 
trappen. Heldøgnsomsorg skal være et tilbud til 
innbyggere med omfattende og sammensatte 
behov, og dreiningen kan gi grunnlag for å redusere 
dekningsgraden. 

Helhet og samhandling
Tjenesteområdet skal arbeide for å sikre samarbeid 
og koordinering, både internt gjennom rutiner, men 
også mellom tjenesteområder og med spesialist-
helsetjenesten. Dette er særskilt viktig for at brukerne  
skal få et treffsikkert og helhetlig tilbud, men også 
for å sikre effektive tjenester av god kvalitet og med 
riktig ressursbruk. Teambasert arbeid skal videre- 
utvikles i tråd med primærhelsemeldingen og 
gjeldende føringer. Målet er å gi en effektiv og best 
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mulig koordinert og samordnet tjeneste, spesielt til 
brukere med behov for tverrfaglige tjenester. 

Medborgerskap, brukermedvirkning  
og samskaping 
Brukere og pårørende skal ha innflytelse på tjenes-
tene de mottar og på beslutninger som angår dem. 
Løsninger skal jobbes frem sammen med brukeren 
og brukerens nettverk/de pårørende med utgangs-
punkt i spørsmålet «hva er viktig for deg?». 

Samskaping, informasjon, forventningsavklaring og 
god kommunikasjon mellom brukeren, de pårørende 
og tjenesten er sentralt. Målet er at tjenestene skal 
treffe bedre, og at tjenestene skal bruke ressursene 
mest mulig effektivt. Mestringsfølelse og selvsten-
dighet er en viktig side ved god helse. Deltakelse og 
medvirkning i møte med helse- og omsorgs- 
tjenesten bidrar til å støtte opp under dette. 
Gjennom medborgerskap og samskaping skal  
nye fremtidsrettede løsninger utvikles.

Samarbeid med frivilligheten 
Frivillig sektor bidrar på flere måter til lokal samfunns- 
utvikling. Gjennom frivillig innsats og deltakelse i 
frivillige organisasjoner opplever mange inkludering  
i samfunnet, både gjennom fritidsaktiviteter, aktiv 
deltakelse og nettverksbygging. Tjenesteområde 
Velferd har behov for å videreutvikle arbeidet med 
frivillighet, både i samarbeid med Medborgerskap  
og med virksomhetene i tjenesteområdet. Å styrke 
samarbeidet med frivilligheten er et av flere elementer 
som kan bidra til å utvikle en bærekraftig velferds-
tjeneste og god folkehelse i Askers befolkning.

«Aktiv omsorg» for eldre i sykehjem og omsorgs-
boliger skal videreutvikles og harmoniseres. Målet 
er at beboere skal ha tilbud om verdige tjenester 
tilpasset sin kulturelle bakgrunn, tro og livssyn, ha 
mulighet for sosial kontakt, varierte og tilpassede 
aktiviteter, samt et godt ernæringstilbud.

Pårørendestøtte 
De pårørende er en uvurderlig ressurs både for sine 
nærmest og for helsevesenet. Pårørende er en viktig 
samarbeidspartner, også ved utvikling av helse-  
og omsorgstjenesten. Pårørende kan ha verdifull 
informasjon til bruk i arbeidet med kvalitetsforbe-
dring og tjenesteutvikling. Tjenesteområdet jobber 

med etablering av fleksible avlastningstilbud til 
pårørende til personer med demens. 

Innovasjon, velferdsteknologi, kompetanse og 
kvalitet
Tjenesteområdet skal jobbe med innovasjon og 
trinnvise forbedringer av tjenester, prosesser og 
organisasjonen. Velferdstjenestene skal delta i 
nettverk, partnerskap og på delingsarenaer for å 
sikre innovativ kompetanse og gjennomføringskraft. 
Asker kommune deltar i partnerskapet HelseHub, 
som er en samarbeidsplattform for helserelatert 
forskning og innovasjon. Viken fylkeskommune, 
Vestre Viken helseforetak, Universitetet i Sørøst- 
Norge, Lier kommune, Drammen kommune og Asker 
kommune inngår i samarbeidet. HelseHub arbeider 
mot en ambisjon om nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid for best mulig å stimulere miljøet i og 
rundt HelseHub. Det samarbeides om å identifisere 
og utvikle felles prosjekter, dele ny kunnskap og  
erfaringer, samt etablere felles møteplasser mellom 
helsetjenesten og næringsaktører i et utviklingsløp. 
HelseHubs fokusområder er VR-teknologi i helse, 
digital hjemmeoppfølgning, responssentertjenester, 
folkehelse og næringsutvikling. 

I tråd med sentrale føringer om at innbyggerne skal 
bo i eget hjem lengst mulig, er det vesentlig å styrke 
satsingen på velferdsteknologiske løsninger. Det er i 
tjenesteområde Velferd vedtatt et program for 
velferdsteknologi. Programmet inneholder blant 
annet bruk av lokaliseringstjenester, medisinerings-
støtte, eRom, digital hjemmeoppfølgning, digitalt 
tilsyn og videodialog. Programmet videreføres og 
videreutvikles. Ulik teknologi som kan benyttes for å 
kompensere for avstand mellom tjenestemottaker 
og hjelpeapparat er også under vurdering. 

I møte med fremtidens utfordringsbilde vil tjeneste-
området satse på kunnskap, forskning og kvalitets-
utvikling for å kunne levere trygge og pasientsikre 
tjenester. Denne satsningen vil koordineres gjennom 
en FOU-enhet (forskning, opplæring og utvikling) 
tilknyttet Senter for innovasjon og læring. Det skal 
utarbeides og implementeres en modell for strate-
gisk kompetansestyring som skal bidra til å sikre 
fremtidig kompetansebehov i velferdstjenesten i 
tråd med temaplanenes innsatsområder.  
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Planlegge for en økende andel eldre
Den nasjonale kvalitetsreformen «Leve hele livet» 
har som formål å skape et mer aldersvennlig 
samfunn. Arbeidet med temaplan for leve hele livet 
– eldre bygger på denne reformen, og planen 
forventes vedtatt i slutten av 2021. Strategiene i 
temaplanen vil være førende for Asker kommunes 
arbeid med å planlegge for en økende andel eldre og 
for utviklingen av bærekraftige helsetjenester. 
Temaplanen er tverrsektoriell og strategiene vil få 
betydning for de fleste tjenesteområdene i  
kommunen, og i særlig grad tjenesteområdene 
Samfunnsutvikling og Medborgerskap. 

De kommende årene vil kommunen satse særlig på 
utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn med 
flere møteplasser, samlokalisering av bygg og 
tjenester, boligutvikling, aldersvennlige transport- 
tjenester og økt fremkommelighet. Dette vil samtidig 
utgjøre en del av grunnlaget og forutsetningene for å 
utvikle bærekraftige helsetjenester. Kommunen skal 
utvikle helsetjenestene i en bærekraftig retning med 
fokus på forebygging på lave trinn i innsatstrappen, 
lavterskeltilbud, rehabilitering og tjenestedreining 
fra reparasjon til forebygging. Her er det viktig med 
læring og utvikling gjennom innovasjon og nettverk.  
I tillegg skal kommunen satse på rekruttering og 
utvikling av kompetanse innen helsetjenestene, 
velferdsteknologi, økt frivillighet og pårørendestøtte.

Mange eldre ønsker å bo lengst mulig i eget hjem. 
Boligens utforming og det omkringliggende bo- 
miljøet vil være av stor betydning for at eldre skal 
kunne opprettholde livskvaliteten og egenmestringen 
lengst mulig. Asker kommune skal bidra til å veilede 

innbyggerne til å planlegge for egen alderdom. Dette 
gjelder for eksempel å planlegge for å kunne bo 
hjemme lenge. 

Gode aktivitetstilbud og gode transportordninger 
gir økt mulighet for deltakelse i samfunnet. 
Ensomheten forsterkes ved redusert mobilitet, og 
gode transportmuligheter er en viktig del av målet 
om å skape en aldersvennlig kommune. Transport 
bidrar også til selvstendighet, mestring og livs- 
kvalitet for den enkelte. Asker er en stor kommune 
hvor mange innbyggere bor spredt. Skal man bygge 
attraktive og levende lokalsamfunn, må de gode 
tilbudene som finnes gjøres tilgjengelige for de 
som skal bruke dem. 

Asker kommune skal utvikle en helthetlig boligtrapp 
der også dekningsgraden for heldøgns omsorg og 
dimensjonering av tjenestetrappen skal gjennom- 
gås. Ved å gå ned på dekningsgrad må det parallelt 
skje en oppbygging av ambulante tjenester og 
lavterskel-/støttetjenester, bruk av velferds- 
teknologiske løsninger og nye måter å jobbe på.  

Tabellen under viser beregnet dekningsgrad for 
heldøgnsomsorg for eldre frem til 2025. Deknings-
graden er basert på prognose for antall innbyggere 
over 80 år.

Skal dekningsgraden ligge på omlag 19 prosent, 
må det bygges 110 plasser annethvert år fra 2025. I 
2026 er det lagt inn 100 nye sykehjemsplasser for 
sikre en forsvarlig dekningsgrad inntil det oppnås 
effekt fra innsats på de lave trinnene i innsats-
trappen. 

Dekningsgrad heldøgns omsorg for eldre 2022 2023 2024 2025 2026

Eksisterende og planlagte boliger 794 822 862 862 862

Planlagte plasser HP 2022–2025 28 40 0 0 100

Sum 822 862 862 862 962

Beregnet dekningsgrad 19,8 % 19,9 % 18,9% 17,6 % 18,4 %
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«Morgendagens generasjonssamfunn» er et av 
kommunens strategiske prosjekter som dreier seg 
om å utvikle nye bokonsepter for generasjoner på 
tvers, slik at eldre skal kunne bo lengst mulig i eget 
hjem. Kommunen skal legge til rette for pilot- 
prosjekter.

Asker kommune skal delta i kommunenettverket 
Aldersvennlig lokalsamfunn i regi av KS. Nettverket 
skal bidra til at kommuner kan lære av hverandre, 
samt gi mulighet for å medvirke til utvikling av 
modeller for aldersvennlige lokalsamfunn.

Tjenesteutvikling for personer med 
funksjonsnedsettelser
I tråd med NOU 2016:17 På lik Linje bør tjeneste-
trappen for personer med funksjonsnedsettelser 
bygges ut, med særlig fokus på ambulante tjenester. 
Dette skal bidra til at flere kan bo og motta tjenester 
i eget hjem og komme ut i meningsfullt arbeid og 
aktivitet. En dreining mot ambulante tjenester vil gi 
målgruppen større valgfrihet, fleksibilitet og 
selvstendighet i tråd med FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjons-

evne. FN-konvensjonen vil legges til grunn for den 
videre tjenesteutviklingen for målgruppen. 

Asker kommune deltar med tjenesteområdene 
Velferd og Oppvekst i et pilotprosjekt i regi av 
Kulturdepartementet, og med Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet som koordinator, om implemen-
tering av FNs konvensjon om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet 
har bakgrunn i regjeringens strategi for likestilling av 
mennesker med funksjonsnedsettelser for perioden 
2020–2030. Regjeringen har som mål at alle skal 
være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra 
og leve frie, selvstendige liv. 

Tjenesteområde Velferd vil i perioden fortsette 
arbeidet med harmonisering av arbeids- og 
aktivitetstilbudet. Fremtidig lokalisering av boliger 
skal sikre harmonisering av boligtilbudet til mål-
gruppen.

Tjenesteutvikling for personer med psykisk 
helse- og rusutfordringer
Tjenesteområdet vil i perioden fortsette harmonise-
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ringsprosessen innenfor området psykisk helse  
og rus for å sikre et likeverdig tjenestetilbud i  
kommunen. Dette knytter seg både til lavterskel-
tilbud innen tidlig innsats, kartlegging, behandling, 
feltsykepleie, ulike aktivitetstilbud, ambulante 
tjenester og differensierte botilbud. 

Det skal i 2022 utarbeides en temaplan for mål-
gruppen. Kommunen vil arbeide med å dreie 
tjenestene med særlig fokus på de nederste 
trinnene i innsatstrappen. Forebygging og tidlig 
innsats skal forhindre at psykiske problemer og 
begynnende rusproblemer utvikler seg og blir 
omfattende og langvarige. Tjenesteområdet vil 
videreføre satsingen på rask psykisk helsehjelp, 
erfaringskonsulenter og brukerstyrte tilbud som 
Grindestua, samt videreutvikle samarbeidet med 
brukerorganisasjoner og frivilligheten. Arbeidet med 
ambulante tjenester skal videreføres og styrkes, 
herunder arbeidet med en forsterket ambulant  
oppfølgingstjeneste for brukere med sammensatte 
behov. 

Utarbeidelse av temaplaner
Gjennom å utarbeide og vedta strategiske planer,  
gir de folkevalgte retning og mål for utvikling av 
kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 29/20 en 
planstrategi som definerer hvilke strategiske 
temaplaner som skal utarbeides i fireårsperioden. 
En rekke temaplaner er under utarbeidelse i 2021, 

og flere vil bli utarbeidet videre i perioden. Noen 
temaplaner har imidlertid fått en forsinket oppstart 
som følge av koronapandemien.

Tjenesteområde Velferd har et særlig ansvar for tre 
temaplaner. Temaplan for leve hele livet – et alders- 
vennlig Asker vil bli vedtatt høsten 2021. Temaplan 
for leve hele livet – personer med psykisk helse og 
rusutfordringer vil vedtas i høsten 2022, mens 
temaplan for leve hele livet – personer med  
funksjonsnedsettelser vil vedtas våren 2023.

Driftsbudsjett

Programområder
Tjenesteområde Velferd er budsjettmessig inndelt i 
fire programområder som vil være grunnlag for 
økonomistyring og -rapportering. Program- 
områdene er NAV, Hjemmetjenester og institusjon, 
Psykisk helse og rus, samt Tjenester til personer 
med funksjonsnedsettelser. Programområde 
Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser 
inkluderer virksomheten Velferdsforvaltningen. 
Virksomheten Helse og rehabilitering inngår i 
programområde Hjemmetjenester og institusjon.

Tabellen viser fordeling av budsjettet på program-
områder.

Økonomiplan

Beløp i 1000
Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025

Tjenester til personer med  
funksjonsnedsettelser

569 267 559 261 559 891 567 483 570 653

NAV 129 627 131 434 131 194 130 894 130 604

Hjemmetjenester og institusjon 1 061 470 1 115 116 1 129 036 1 142 716 1 136 591

Psykisk helse og rus 171 130 176 396 183 496 180 896 178 402

Sum 1 931 495 1 982 207 2 003 617 2 021 989 2 016 250
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Økonomiplan

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025

Opprinnelig budsjett 1 931 495 1 931 495 1 931 495 1 931 495

Sum Tekniske justeringer 16 439 16 439 16 439 16 439

Sum Budsjettendringer inneværende år -174 -174 -174 -174

TIDLIGERE VEDTATTE TILTAK

Eldre – hjemmebaserte tjenester – økning i antall eldre 6 000 9 000 12 000 15 000

Eldre – reetablering av heldøgns omsorgsplasser 22 400 22 400 22 400 22 400

Helsehus – Søndre Borgen 0 20 000 40 000 40 000

Hurum bo- og omsorgssenter 8 100 8 100 8 100 8 100

Omstilling og effektivisering -17 200 -30 900 -45 200 -59 029

Personer med funksjonsnedsettelser – ambulante tjenester 1 000 1 000 1 000 1 000

Personer med funksjonsnedsettelser – arbeid og aktivitet 1 303 4 313 7 485 10 575

Personer med funksjonsnedsettelser – boliger på Nedre Sem 0 0 6 500 6 500

Psykisk helse og rus – ambulante tjenester 1 000 1 000 1 000 1 000

Psykisk helse og rus – boliger på Klokkarstua 0 9 600 9 600 9 600

Sum Tidligere vedtatte tiltak 22 603 44 513 62 885 55 146

Konsekvensjusteringer 38 868 60 778 79 150 71 411

Konsekvensjustert ramme 1 970 363 1 992 273 2 010 645 2 002 906

NYE TILTAK

Akuttpsykiatrisk helsetilbud – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21) 3 200 3 200 3 200 3 200

Beregning av sosialhjelp – endret praksis – 1. tertial 2021 
(K-sak 33/21)

5 000 5 000 5 000 5 000

Eldre – aktiv omsorg i sykehjem – harmonisering 2 500 2 500 2 500 2 500

Eldre – sykehjem/boliger med heldøgns omsorg 0 0 0 2 000

Fastleger – basistilskudd – RNB 2021 1 244 1 244 1 244 1 244

Prosjekt alternative boformer 500 0 0 0

Redusert bosetting av flyktninger – reduksjon i sosialhjelp – 
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)

-2 600 -2 600 -2 600 -2 600

Velferdsteknologi 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum Nye tiltak 11 844 11 344 11 344 13 344

Nye tiltak og realendringer 11 844 11 344 11 344 13 344

Ramme 2022–2025 1 982 207 2 003 617 2 021 989 2 016 250

Driftsbudsjett med endringer

Kommunens driftsbudsjett for 2021 ble styrket 
vesentlig i 1. tertialrapport gjennom satsinger på 
omkring 90 mill. kroner, som i hovedsak er videre-
ført inn i ny handlingsprogramperiode. Dette betyr 
at vi i stor grad allerede har disponert det økono-
miske handlingsrommet som knytter seg til veksten 
i kommunens inntekter. 

For Velferd er styrkningen fra 1. tertialrapport på 5,6 
mill. kroner. I tillegg foreslår kommunedirektøren å 
styrke/harmonisere tjenesteområdet med 45,1 mill. 
kroner i 2022. Totalt er netto styrking/harmonisering  
innenfor Velferd på 50,7 mill. kroner i 2022.

Tabellen viser en oversikt over driftsbudsjettet med 
endringer i tjenesteområdet.
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Tidligere vedtatte tiltak

Eldre – hjemmebaserte tjenester – økning 
i antall eldre
Befolkningsprognosene viser en økning i alders-
gruppen 67 år og eldre i handlingsprogramperioden.  
Budsjettet til hjemmebaserte tjenester styrkes i 
henhold til dette.

Eldre – reetablering av heldøgns omsorgsplasser
Det avsettes midler til reetablering av 28 heldøgns 
omsorgsplasser på Solgården bo- og omsorgs-
senter fra 2022.

Helsehus – Søndre Borgen
Det etableres 40 nye plasser i nytt helsehus ved 
Søndre Borgen fra 2023. 

Hurum bo- og omsorgssenter
Hurum bo- og omsorgssenter åpner høsten 2021  
og med totalt 110 plasser. Det avsettes midler til 
helårsvirkning av driften fra 2022.

Omstilling og effektivisering
For å opprettholde kommunens økonomiske 
handlingsrom, legges det opp til en omstilling og 
effektivisering i Asker kommune på ytterligere 50 
mill. kroner i 2022. Omstillingsnivået utgjør 0,7 
prosent av tjenesteområdenes brutto driftsramme.

Tjenesteområdene i Asker kommune er store og 
robuste. Kommunen må i økende grad ha fokus på 
omstilling og søke å løse oppgaver på nye måter slik 
at kommunen får mer ut av ressursene. Effektivise-
ringskravet vil i størst mulig grad bli håndtert slik at 
dekningsgrader og kvalitet blir opprettholdt.

Kommunedirektøren har innarbeidet konkrete 
omstillings- og effektiviseringstiltak på 17,2 mill. 
kroner innenfor tjenesteområde Velferd. Alle 
programområdene har tiltak knyttet til organisa-
sjons- og tjenesteutvikling i form av omlegging av 
turnuser, harmonisering av vedtak og effektivisering 
av innkjøpsrutiner. Programområde Hjemme- 
tjenester og institusjon reduseres med 7,6 mill. 
kroner. Programområde Tjenester til personer med 
funksjonsnedsettelser reduseres med 6,1 mill. 
kroner. Programområde NAV reduseres med 0,3 
mill. kroner. Programområde Psykisk helse og rus 
reduseres med 3,2 mill. kroner.

Personer med funksjonsnedsettelser – ambulante 
tjenester
For å sikre at flere kan bo i egen bolig, styrkes 
satsningen på ambulante tjenester slik at de kan 
leve et mest mulig selvstendig liv. For å kunne tilby 
en fleksibel tiltakskjede avsettes økte budsjettmidler 
til ambulante tjenester fra 2022. Ambulante 
tjenester kan tilbys personer som bor selvstendig 
eller hjemme hos pårørende, slik at de kan leve et 
mest mulig selvstendig liv. Tiltaket skal legge til rette 
for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, så 
fremt det er forsvarlig.

Personer med funksjonsnedsettelser – arbeid og 
aktivitet
Det avsettes driftsmidler til arbeids- og aktivitets-
tilbud for personer med funksjonsnedsettelser i 
handlingsprogramperioden, inklusiv 20 nye plasser 
på Nedre Sem fra 2024.

Personer med funksjonsnedsettelser – boliger 
på Nedre Sem
Det avsettes midler til drift av 6 omsorgsboliger på 
Nedre Sem fra 2024.

Psykisk helse og rus – ambulante tjenester
For å sikre at flere kan bo i egen bolig styrkes 
satsningen på ambulante tjenester til psykisk helse 
og rus. 

Psykisk helse og rus – boliger på Klokkarstua 
Det avsettes midler til drift av 12 boliger på Klokkar-
stua fra 2023.

Nye tiltak

Akuttpsykiatrisk helsetilbud – 1. tertial 2021 
(K-sak 33/21)
I henhold til vedtak i 1. tertialrapport 2021,  
opprettes et forsterket psykiatrisk helseteam og 
akuttpsykiatrisk helsetilbud i 2021. 

Beregning av sosialhjelp – endret praksis – 
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Asker kommune har endret praksis slik at barne-
trygden ikke regnes som inntekt ved beregning av 
sosialhjelp, jf. vedtak i utvalg for velferd i sak 17/20 
og utvalg for oppvekst i sak 24/20. For NAV betyr 
dette en økt kostnad til sosialhjelp. Budsjettet 
styrkes i tråd med dette.
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Eldre – aktiv omsorg i sykehjem – harmonisering
«Aktiv omsorg» for eldre i sykehjem og omsorgs-
bolig skal videreutvikles og harmoniseres. Målet er 
at beboere skal ha tilbud om verdige tjenester 
tilpasset sin kulturelle bakgrunn, tro og livssyn, ha 
mulighet for sosial kontakt, varierte og tilpassede 
aktiviteter, samt et godt ernæringstilbud.

Eldre – sykehjem/boliger med heldøgns omsorg 
Det planlegges et nytt bo- og omsorgssenter med 
ca. 100 plasser fra 2026. Til planlegging av oppstart 
avsettes det midler i 2025.

Fastleger – basistilskudd – RNB 2021
Det ble i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2021 
fastsatt å styrke basistilskuddet til fastlegene fra  
1. juli 2021. Budsjettet styrkes i tråd med dette.

Prosjekt alternative boformer 
Asker kommune arbeider med nye bokonsepter for 

å møte fremtidens behov. Blant annet skal det 
utformes en helhetlig boligtrapp som knyttes til de 
ulike trinnene i innsatstrappen. Det avsettes 
prosjektmidler til arbeidet i 2022.

Redusert bosetting av flyktninger – reduksjon i 
sosialhjelp – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Det blir bosatt færre flyktninger i Asker kommune 
enn tidligere, og det medfører redusert behov for 
sosialhjelp til flyktninger. Budsjettet justeres ned i 
samsvar med dette.

Velferdsteknologi 
Asker kommune har et program for velferds- 
teknologi. Programmet inneholder blant annet bruk 
av lokaliseringstjenester, medisineringsstøtte, 
eRom, digital hjemmeoppfølging, digital tilsyn og 
videodialog. Det avsettes midler for å videreføre og 
videreutvikle programmet.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

VELFERD

Bråset bo- og omsorgssenter – varmeanlegg 2023 10 175 0 8 300 0 0 8 300 0 0 0 0 0 0

Eldre – sykehjem/boliger med heldøgns omsorg 2030 1 060 000 2 000 3 000 5 000 300 000 310 000 300 000 0 0 225 000 225 000 0

Helsehus – Søndre Borgen 2023 234 750 108 000 101 750 0 0 209 750 0 0 0 0 0 0

Hurum bo- og omsorgssenter 2022 618 100 5 600 0 0 0 5 600 0 0 0 0 0 0

Inventar og utstyr – Velferd LØPENDE 550 550 550 550 2 200 550 550 550 550 550 550

Koordineringspott bygg – Velferd LØPENDE 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Personer med funksjonsnedsettelser – Omsorgsboliger - 

Bleikerfaret

2026 46 050 0 0 14 100 14 100 28 200 16 850 0 0 0 0 0

Personer med funksjonsnedsettelser – Omsorgsboliger – 

Nedre Sem låve

2024 102 000 30 000 55 500 11 500 0 97 000 0 0 0 0 0 0

Personer med funksjonsnedsettelser – Omsorgsboliger 2026 2026 42 600 1 000 2 000 2 000 16 000 21 000 21 600 0 0 0 0 0

Personer med funksjonsnedsettelser – Omsorgsboliger 2028 2028 53 300 0 0 1 000 1 000 2 000 20 000 20 000 11 300 0 0 0

Psykisk helse og rus – Omsorgsboliger 2023 2023 51 000 21 000 26 000 0 0 47 000 0 0 0 0 0 0

Psykisk helse og rus – Omsorgsboliger 2028 2028 57 100 0 0 1 000 1 000 2 000 20 000 20 000 15 100 0 0 0

Varmestua – reetablering 2022 76 500 22 000 0 0 0 22 000 0 0 0 0 0 0

Velferdsteknologi – infrastruktur og utstyr 2024 12 000 0 5 000 3 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0

Sum Velferd 2 363 575 198 150 210 100 46 150 340 650 795 050 387 000 48 550 34 950 233 550 233 550 8 550

96 Asker kommune

Kommunens tjenesteområder



Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

VELFERD

Bråset bo- og omsorgssenter – varmeanlegg 2023 10 175 0 8 300 0 0 8 300 0 0 0 0 0 0

Eldre – sykehjem/boliger med heldøgns omsorg 2030 1 060 000 2 000 3 000 5 000 300 000 310 000 300 000 0 0 225 000 225 000 0

Helsehus – Søndre Borgen 2023 234 750 108 000 101 750 0 0 209 750 0 0 0 0 0 0

Hurum bo- og omsorgssenter 2022 618 100 5 600 0 0 0 5 600 0 0 0 0 0 0

Inventar og utstyr – Velferd LØPENDE 550 550 550 550 2 200 550 550 550 550 550 550

Koordineringspott bygg – Velferd LØPENDE 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Personer med funksjonsnedsettelser – Omsorgsboliger - 

Bleikerfaret

2026 46 050 0 0 14 100 14 100 28 200 16 850 0 0 0 0 0

Personer med funksjonsnedsettelser – Omsorgsboliger – 

Nedre Sem låve

2024 102 000 30 000 55 500 11 500 0 97 000 0 0 0 0 0 0

Personer med funksjonsnedsettelser – Omsorgsboliger 2026 2026 42 600 1 000 2 000 2 000 16 000 21 000 21 600 0 0 0 0 0

Personer med funksjonsnedsettelser – Omsorgsboliger 2028 2028 53 300 0 0 1 000 1 000 2 000 20 000 20 000 11 300 0 0 0

Psykisk helse og rus – Omsorgsboliger 2023 2023 51 000 21 000 26 000 0 0 47 000 0 0 0 0 0 0

Psykisk helse og rus – Omsorgsboliger 2028 2028 57 100 0 0 1 000 1 000 2 000 20 000 20 000 15 100 0 0 0

Varmestua – reetablering 2022 76 500 22 000 0 0 0 22 000 0 0 0 0 0 0

Velferdsteknologi – infrastruktur og utstyr 2024 12 000 0 5 000 3 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0

Sum Velferd 2 363 575 198 150 210 100 46 150 340 650 795 050 387 000 48 550 34 950 233 550 233 550 8 550

97Handlingsprogram 2022–2025

Velferd



Bråset bo- og omsorgssenter – varmeanlegg
Det avsettes 8,3 mill. kroner i 2023 for å skifte ut 
energibrønnene til Bråset bo- og omsorgssenter.

Eldre – sykehjem/boliger med heldøgns omsorg
Siste del av langtidsbudsjettet er basert på  
eksisterende og planlagte boliger til målgruppen. 
Temaplan for eldre – Leve hele livet i et aldersvennlig 
Asker, blir politisk behandlet i 2021. Temaet må 
også sees i sammenheng med alternative boformer 
for eldre. Dersom kommunen skal ha en deknings-
grad for heldøgnsomsorg for eldre på 19 prosent, vil 
det medføre behov for omkring 110 plasser eller 
andre boformer annet hvert år fra 2025. Det er 
funnet hensiktsmessig å dele prosjektet i to trinn, 
med ca. 100 plasser i perioden 2025–2026 til 610 
mill. kroner og trinn 2 i 2030 med 75 plasser. Totalt 
estimert budsjett er 1.060 mill. kroner i perioden 
2025–2030. Det vil bli søkt tilskudd fra Husbanken.

Helsehus – Søndre Borgen
Prosjektet omfatter etablering av helsehus i form av 
et nybygg som skal inkludere 40 nye heldøgns-
plasser. I en senere fase vil det vurderes hva som 
skal gjøres med eksisterende bygningsmasse der 
det blant annet er sykehjem og barnehage i dag. 
Drift av eksisterende bygningsmasse søkes videre-
ført inntil det er avklart hva som gjøres med denne. 
Det er avsatt en bevilgning på 234,75 mill. kroner 
inkludert prisstigning. Nødvendige midler til inventar 
og utstyr må avklares. Prosjektet planlegges 
ferdigstilt i løpet av 2023.

Hurum bo- og omsorgssenter
Det er tidligere vedtatt å bygge et nytt bo- og 
omsorgssenter med 110 sykehjemsplasser, 
dagsenter, aktivitetstilbud, produksjonskjøkken og 
servicetilbud på Filtvet. Kostnadsrammen er 618,1 
mill. kroner inkl. indeksregulering. Det nye bo- og 
omsorgssenteret skal erstatte 87 plasser med 
heldøgnsbemanning på Filtvet og Klokkarstua. 
Bygget skal ha høy miljøstandard (BREEAM- 
sertifisering) og oppføres som plusshus. Husbanken 
har gitt tilsagn på 210 mill. kroner i investerings- 
tilskudd. Prosjektet er innflytningsklart høsten 2021.

Inventar og utstyr – Velferd
Det er avsatt 0,55 mill. kroner årlig til kjøp av utstyr 
for Velferd.

Koordineringspott bygg – Velferd
Det avsettes 8 mill. kroner årlig til koordineringspott 
for Velferd. Midlene benyttes til mindre investeringer 
i eksisterende bygningsmasse.

Personer med funksjonsnedsettelser – 
Omsorgsboliger – Bleikerfaret
Det er tidligere vedtatt å etablere 6 omsorgsboliger 
med personalbase for personer med nedsatt 
funksjonsevne på Bleikerfaret. Det bevilges 46,05 
mill. kroner inkludert prisstigning. Det vil bli søkt om 
tilskudd fra Husbanken. Prosjektet planlegges 
ferdigstilt høsten 2026.

Personer med funksjonsnedsettelser – 
Omsorgsboliger – Nedre Sem låve
Det er tidligere vedtatt å utvikle låven på Nedre Sem 
gård til et arbeidssenter med ca. 20 nye plasser, i 
kombinasjon med 6 leiligheter og base til personer 
med nedsatt funksjonsevne. Det bevilges 102 mill. 
kroner inkl. prisstigning. Løst inventar, maskiner og 
utstyr er ikke inkludert i bevilgningen. Det vil bli søkt 
om tilskudd fra Husbanken. Prosjektet planlegges 
ferdigstilt ved årsskiftet 2023/2024. 

Personer med funksjonsnedsettelser – 
Omsorgsboliger 2026
Det er behov for ny omsorgsbolig med 8 plasser til 
personer med nedsatt funksjonsevne. Lokalisering 
er ikke avklart. Estimert budsjett er 42,6 mill. kroner 
inkl. prisstigning. Det vil bli søkt tilskudd fra Hus-
banken. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2026.

Personer med funksjonsnedsettelser – 
Omsorgsboliger 2028
Det er behov for ny omsorgsbolig med 10 plasser til 
personer med nedsatt funksjonsevne. Lokalisering 
er ikke avklart. Estimert budsjett er 53,3 mill. kroner. 
Det vil bli søkt tilskudd fra Husbanken. Prosjektet 
planlegges ferdigstilt i 2028.

Psykisk helse og rus – Omsorgsboliger 2023
Det er behov for omsorgsbolig med 12 plasser til 
personer med utfordringer knyttet til psykisk helse 
og rus, blant annet for å redusere bruk av utenbys-
plasser. Det planlegges 8 boliger i eksisterende 
bygningsmasse på Klokkarstua med ferdigstillelse 
våren 2022. For de resterende 4 boligene er  
lokasjon ikke avklart. Estimert budsjett er 51 mill.  
kroner inkl. prisstigning. Det vil bli søkt tilskudd fra  
Husbanken. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2023.
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Psykisk helse og rus – Omsorgsboliger 2028
Det er behov for omsorgsbolig/boliger med 8 
plasser til personer med utfordringer knyttet til 
psykisk helse og rus. Lokalisering er ikke avklart. 
Estimert budsjett er 57,1 mill. kroner inkl. pris- 
stigning. Det vil bli søkt tilskudd fra Husbanken. 
Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2028.

Varmestua – reetablering
Det er tidligere vedtatt å etablere nye lokaler for 
Varmestua på Askerholmen. Kostnadsrammen er 
endret fra 43,95 mill. kroner til 76,5 mill. kroner inkl. 

prisstigning. Det mottas i tillegg økt tilskudd fra 
Husbanken. Økningen i kostnadsramme skyldes at 
antall plasser økes fra 8 til 10, samt tiltak knyttet til 
grunnforhold og uteområdet. Prosjektet planlegges 
ferdigstilt høsten 2022.

Velferdsteknologi – infrastruktur og utstyr
Økt bruk av velferdsteknologi er viktig for å sikre en 
trygg og effektiv tjenesteproduksjon. Det avsettes  
12 mill. kroner til velferdsteknologi (infrastruktur og 
utstyr) i perioden 2021–2024. Midlene skal benyttes 
til etablering av mottak og alarmsentral i egen regi.
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Tjenesteområde Samfunnstjenester omfatter utvikling, 
forvaltning og drift av kommunale bygg og eiendommer, 
offentlig infrastruktur som vei, vannforsyning og avløps- 
håndtering, håndtering av overvann, flomveier og dammer, 
samt brann- og redningstjenesten. Videre har tjeneste- 
området ansvar for klima og miljø, samferdsel, kyst- og 
fjordressurser, natur- og kulturlandskap, viltforvaltning, 
landbruk, parker og friluftsområder, samt forvaltning og  
drift av renovasjon. Transporttjenester for mennesker med 
funksjonsnedsettelser, renholdstjenester og praktisk bistand 
ligger også til tjenesteområdet.

Kommunen har organisert en rekke tekniske tjenester 
gjennom interkommunale samarbeid. De viktigste er Vest-
fjorden avløpsselskap (VEAS), Asker og Bærum vannverk 
IKS, Glitrevannverket IKS og Asker og Bærum brann og 
redning IKS. Tjenesteområdet har et viktig grensesnitt mot 
kommunens eiendomsutviklingsselskap Askerhalvøya 
Eiendom AS.

Tjenesteområde Samfunnstjenester har omkring 425 årsverk  
fordelt på seks virksomheter.

Samfunns-
tjenester
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KOSTRA-tall
Asker
2019

Asker 
2020 Bærum Drammen

ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, 
konsern (1000 kr) *)

 927 780 812 976 975

Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av 
eiendommer (F121) per innbygger (B) *) **)

334 565 453 395 308 327

PRODUKTIVITET

Avløp – Årsgebyr for avløpstjenesten  
(gjelder rapporteringsåret+1) *)

4 004 3 776 2 970 5 230 3 313 3 590

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal  
eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)

96 115 113 192 121 134

Årsgebyr for avfallstjenesten – ekskl. mva. (kr) *)  3 319 3 187 2 831 2 756 2 876

Årsgebyr for vannforsyning – ekskl. mva.  
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) *)

10 761 2 698 2 250 3 335 2 155 2 375

DEKNINGSGRAD

Andel av total kommunal vannleveranse til  
lekkasje (prosent)

 27,6 % 28,0 % 38,9 % 31,9 %  

Andel fornyet kommunalt ledningsnett,  
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)

 0,7 % 0,1 % 0,7 % 0,7 %  

Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle  
kommunale veier (prosent)

 32,8 % 33,2 % 33,8 % 22,8 % 23,0 %

Andel kommunale veier og gater med belysning i  
prosent av alle kommunale veier og gater

 82,1 % 99,5 % 100,0 % 93,4 % 92,7 %

KVALITET

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 17,9 % 1,6 % 0,0 % 4,0 % 4,8 %

Andel levert til materialgjenvinning inklusiv  
biologisk behandling

46,3 % 49,9 % 52,3 % 38,5 % 37,3 %

GRUNNLAGSDATA (NIVÅ 3)

Antall bygningsbranner (antall) 43 36 47 50 65 650

Formålsbygg, kommune Alle energityper Energibruk  
per m2 eid areal (kWh)

147 124 146 126 138  

*) Inflasjonsjustert med deflator   **) Justert for utgiftsbehov
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Status og utfordringer

Nødvendig infrastruktur i form av kommunal- 
tekniske anlegg og formålsbygg er en forutsetning 
for utvikling av tettsteder og boligområder. Det er en 
målsetting at kommunen skal sørge for utbygging 
av teknisk infrastruktur og formålsbygg i tråd med 
den utbyggingstakten kommuneplanen legger opp 
til. Kommunens infrastruktur må søkes utnyttet 
maksimalt med hensyn til bolig- og nærings- 
utvikling, og investeringer for nye områder må 
prioriteres i henhold til kommuneplanens arealdel.

Global oppvarming og tap av biologisk mangfold 
truer livsgrunnlaget vårt og krever kraftfulle tiltak. 
Tjenesteområde Samfunnstjenester har et særskilt 
ansvar for å utvikle og dreie kommunens virksomhet 
i en miljøvennlig retning, samt drive holdnings- 
skapende arbeid i Askersamfunnet. Tjeneste- 
området skal også sikre at kommunen er best  
mulig rustet for klimaendringer ved å forebygge og 
redusere konsekvensene av dem. 

Asker har en unik natur og kystlinje. Det er viktig å 
sørge for bærekraftig bruk av kyst- og jordressur-
sene, ivareta den blå-grønne strukturen, begrense 
tap av biologisk mangfold, ta vare på kulturland-
skapet, samt tilrettelegge for et aktivt jordvern, 
skogbruk og lokal matproduksjon. 

Asker kommune preges i dag av høy trafikkbelast-
ning på veinettet, noe som medfører utfordringer 
knyttet til kø, trafikksikkerhet, støy og forurensing. 
For å bedre trafikksituasjonen for innbyggerne, må 
fremtidige transportbehov løses på en annen måte 
enn i dag. Det handler både om å redusere behovet 
for transport, gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og 
reise kollektivt, samt å utnytte alle transportmidler 
bedre. Forutsigbarhet i reisetid er en viktig kvalitet. 
Der det ikke finnes bedre alternativer enn bil- 
transport, må kapasiteten på veinettet utvikles og 
parkeringsmulighetene utnyttes bedre. 

Å sikre fremkommelige og trygge veier, sikker og 
pålitelig vannforsyning, miljøriktige avfallsløsninger, 
trivelige friområder og godt vedlikeholdte kommu-
nale bygninger og uteområder, er blant kommunens 
kjerneoppgaver. Samferdsel er delt mellom flere 
offentlige forvaltningsnivåer. Kommunen har en 
viktig koordinerings- og pådriverrolle overfor staten, 
fylket og kollektivselskapene.

Tilstanden på infrastrukturen knyttet til vann og 
avløp varierer i kommunen. Det er behov for 
betydelige investeringer i årene fremover, for å sikre 
en akseptabel kvalitet på dagens ledningsnett og 
behandlingsanlegg for drikkevann og avløp, og for å 
imøtekomme de store utbyggingsbehovene og 
ønsket om utvikling og vekst i tråd med kommune-
planen.

Kommunen får drikkevann fra Glitrevannverket, 
Asker og Bærum vannverk, fra kommunens eget 
vannverk ved Sandungen (Hurum) og fra to private 
anlegg på Tofte. Sætre og Slemmestad mangler 
tilfredsstillende løsning for reservevann. Det meste 
av avløpet fra kommunen håndteres av rense- 
anlegget på VEAS. Kommunens egne renseanlegg  
i Åros, på Lahell og Rulleto på Tofte har dårlig 
kapasitet, tilfredsstiller ikke rensekravene og er en 
begrensning for videre utvikling og utbygging i disse 
områdene. 

Gode tjenester er avhengig av gode formålsbygg.  
En effektiv drift av tjenestene avhenger av riktig 
funksjon og utforming av byggene. Kommunens 
formålsbygg har i all hovedsak god standard og 
kapasitet og imøtekommer tjenestenes behov, men 
harmonisering er nødvendig. Verdibevarende 
vedlikehold av byggene skal sørge for riktig  
standard i framtiden.

Koronapandemien har ført til et stort trykk på 
renholdstjenestene i kommunale bygg, samt drift av 
kommunale havner, friområder og strender.
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Dette skal vi oppnå

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. 
Tabellen under viser hvilke delmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig 
relevante for tjenesteområde Samfunnstjenester.

HOVEDMÅL DELMÅL

Økonomi
Asker er en økonomisk robust og 
bærekraftig kommune 
 
 
 
 

Asker kommune har god økonomistyring og effektiv tjeneste-
produksjon. 

Medarbeidere
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.

Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap 
utfører det unike samfunnsoppdraget og når kommunens mål, 
og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen.

Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med god organisa-
sjonskultur som legger til rette for å tiltrekke seg og utvikle 
kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere og ledere. 

Asker kommune har medarbeidere og ledere som sammen 
finner smarte måter å jobbe på, finner løsninger på kommu-
nens utfordringer og viser endringsvilje. 

Samarbeid for å nå målene
Askersamfunnet har virkemidler, 
partnerskap og samarbeid på tvers 
som sikrer en bærekraftig utvikling.

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

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

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

103Handlingsprogram 2022–2025

Samfunns tjenester



HOVEDMÅL DELMÅL

Bærekraftige byer og samfunn
Askersamfunnet har tettsteder og 
lokalsamfunn som er  inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og bære- 
kraftige, som er utviklet i god balanse 
mellom vekst og vern. 
 
 
 
 

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

Alle innbyggere har tilgang til rent drikkevann og et  
tilfredsstillende avløpssystem, og en effektiv og miljøvennlig 
renovasjons- og avfallshåndtering. 

Asker kommune forebygger og håndterer konsekvensene av 
uønskede hendelser. 

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

Askersamfunnet har minimale negative konsekvenser på det 
ytre miljøet

Askersamfunnet verner om og sikrer naturmangfoldet,  
kulturmiljøer og et aktivt og levende  landbruk.

Handling mot klimaendringene
Askersamfunnet handler umiddelbart 
for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. 
 
 
 
 
 

Askersamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg  
konsekvensene av klimaendringer. 

Askersamfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i tråd med 
internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale 
ambisjoner.

God helse
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. 

Asker kommune samarbeider aktivt med innbyggere, frivillig-
heten og næringslivet for å møte fremtidens helseutfordringer.
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HOVEDMÅL DELMÅL

God utdanning
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.  

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

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

Askersamfunnet har en sikker digital infrastruktur av høy 
kvalitet

Askersamfunnet har et attraktivt og innovativt næringsliv  
som bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping. 
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Innspill fra hovedutvalget

Hovedutvalg for Samfunnstjenester ga gjennom 
vedtak i sak 32/21 sine innspill og prioriteringer til 
kommunedirektørens arbeid med Handlings- 
program 2022–2025. Hovedutvalgets vedtak 
fremgår av vedlegg til handlingsprogrammet. 

Kommunedirektøren vurderer og følger opp 
hovedutvalgenes innspill og prioriteringer gjennom 
budsjettet, temaplaner, politiske saker, tiltak i 
virksomhetene eller orienteringer, innenfor de 
økonomiske rammene som foreligger.

Kommunedirektøren vil særlig peke på at det er 
avsatt driftsmidler til ivaretagelse av kysten, friom-
råder og havner, og bekjempelse av stillehavsøsters. 
For samferdsel er det avsatt en rekke investerings-
midler for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, 
mobilitetstiltak, nye sykkelveier og utbedring av 
kommunale veier. Temaplan for handling mot 
klimaendringene følges opp gjennom investerings-
potter for klimatiltak og flomtiltak/klimatilpasning, 
og driftsmidler for tilrettelegging for sirkulærøko-
nomi og grønn mobilitet. Det vises til beskrivelsen 
av drifts- og investeringsbudsjettet, samt kommu-
nens klimabudsjettet, for en nærmere oversikt. 

Kommunedirektøren legger i dette handlings- 
programmet frem en ny handlingsregel for verdi- 
bevarende vedlikehold i eide formålsbygg som viser 
kommunens budsjetterte nivå på vedlikehold knyttet 
til formålsbygg. Vedlikeholdet per m2 i eide formåls- 
bygg er under de budsjetterte forutsetninger på 127 
kroner per m2 i 2022, og økende til 137 kroner per 
m2 i 2025.

Prioriteringer i perioden

Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag 
tjenesteområdet vil prioritere i fireårsperioden for å 
møte utfordringene, følge opp strategiene og nå 
målene.

Harmonisering
Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del av 
kommunesammenslåingen, og en forutsetning for 
at Asker kommune kan tilby gode og likeverdige 
tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. 
Arbeidet med harmonisering vil foregå over flere år. 
Kommunedirektøren gis i oppdrag å harmonisere 

tjenestene i tråd med føringene i handlings- 
programmet.

Innenfor tjenesteområde Samfunnstjenester er de 
fleste forskrifter, gebyrer og tekniske standarder 
harmonisert. Arbeidet i 2021 har vært preget av 
kartlegging av tjenestene, samt tilstandsvurdering 
av bygg og anlegg. Dette har gitt viktig kunnskap og 
grunnlag for arbeidet med temaplaner og hvordan 
tjenestene bør prioritere fremover. 

Gebyrene for renovasjonstjenester og åpningstider 
på gjenvinningsstasjonene er harmonisert. Det 
arbeides med etablering av adgangskontroll ved 
gjenvinningsstasjonene, blant annet for å gjøre det 
enklere å skille mellom nærings- og privatkunder. 
Det gjenstår fortsatt noe harmonisering som vil 
søkes løst gjennom avklaring av prinsipper i anskaf-
felse av nytt innsamlingsanbud for avfall, samt for 
tømmegebyr på gjenvinningsstasjonene Yggeset og 
Follestad. Ny kontrakt for innsamling og behandling 
av husholdningsavfall forberedes i 2022 og  
iverksettes i 2023. Det arbeides for å etablere ny 
omlastningshall for innsamlet avfall fra hele Asker 
kommune på Yggeset. 

Det er i dag ulik veistandard og driftsnivå i kom-
munen. For å harmonisere driften og få en ensartet 
utvikling av det kommunale veinettet, er det vedtatt 
standard for drift og vedlikehold av kommunale 
veier og gater. Standarden danner grunnlag for 
inngåelse av nye driftskontrakter. Kartlegging av 
tilstanden på det kommunale veinettet ble påbegynt 
i 2021 og videreføres i 2022. Kartleggingen vil danne 
grunnlag for prioritering av vedlikeholdet framover. 
Videre vil det utarbeides felles retningslinjer (vei- og 
gatenormal) for bygging. 

Harmonisering av kommunens parkeringspolitikk 
gjøres gjennom særskilte vedtak knyttet til hvert 
enkelt sted det er aktuelt å innføre avgiftsbetaling.

Klima og miljø
Asker kommune skal ha en offensiv klima- og 
miljøpolitikk og være en foregangskommune for 
lavutslippssamfunnet. Temaplan for handling mot 
klimaendringene, som ble vedtatt i 2021, definerer 
innsatsområder og strategier for å redusere 
klimagassutslippene i Asker. Temaplanen viser 
hvordan både kommunen og Askersamfunnet må 
bidra for å redusere direkte og indirekte utslipp for å 
nå målene. Tiltak følges opp gjennom kommunens 
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klimabudsjett som inngår som en del av handlings-
programmet. 

Asker kommune skal bidra til klimagassreduksjon 
gjennom sin rolle som planmyndighet, eiendoms-
besitter, arbeidsgiver, innkjøper, tjenesteleverandør 
og samfunnsutvikler. Gjennom samarbeid med 
innbyggerne, næringslivet, organisasjonene og 
frivilligheten skal kommunen være en pådriver for 
nye løsninger og vaner som reduserer miljøavtrykket 
fra Askersamfunnet.

Kommunen skal tilrettelegge for miljøvennlige 
transportformer, og få på plass mobilitetsløsninger 
som både reduserer personbiltransporten og 
klimagassutslippene. Det er etablert tilskudd til 
etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for 
lading av el- og hybridbiler i boligselskaper i 
kommunen. Kommunen inngikk en samarbeidsav-
tale med Ruter AS i 2021 om et mikromobilitets-
tilbud i form av elektriske sparkesykler og bysykler 
på utvalgte steder i Asker. Prosjektet evalueres i 
2022.

Kommunen har etablert en samlet kommunal 
kjøretøyforvaltning med en målsetting om 100 
prosent nullutslippsbiler, noe som vil redusere 
utslipp fra kommunens tjenestereiser. For å 
realisere dette skal kommunen etablere flere 
ladepunkter for kommunale tjenestebiler. I 2021  
ble det etablert et prosjekt med bildeling av  
kommunens tjenestebiler i Asker sentrum.  
Prosjektet vil være i full drift i 2022.

For å redusere energibruken i Askersamfunnet 
videreføres tilbudet om energirådgivning til  
husholdninger. Kommunen øker innsatsen for å 
systematisere og følge opp energieffektivisering og 
satsing på miljøvennlig energi (solceller mm.) i 
kommunale bygg og anlegg.

Gode avfallsløsninger og en gradvis overgang til en 
sirkulær økonomi er en viktig del av klima- og 
miljøarbeidet. Det er vedtatt høye ambisjoner for 
avfalls- og gjenvinningsfeltet framover, blant annet 
økt satsing på sirkulærøkonomi og reduksjon i 
avfallsmengder. Dette vil kreve innsats og sam- 
arbeid både internt i kommunen, men også  
regionalt og nasjonalt.

Kommunen skal arbeide for å redusere avfalls-
mengden gjennom å tilby et sikkert og effektivt 

renovasjonstilbud med vekt på avfallsreduksjon og 
kildesortering. Det er særlig fokus på å øke andelen 
avfall til materialgjenvinning, samt gjenbruk og 
redesign. 

Det jobbes for å profesjonalisere ombrukstilbudet 
til innbyggerne, gjøre ombruk og reparasjon mer 
tilgjengelig og attraktivt, og stimulere til økt grønn 
næringsutvikling. Mulighetsstudien «Arena for 
bærekraftig forbruk» ble gjennomført i 2021 i 
samarbeid med Bærum kommune, og med støtte 
fra Miljødirektoratet. Kommunen er i dialog med 
lokalt næringsliv for å utvikle konseptet. Målet er å 
etablere et ombruksenter i 2022. 

Det er et viktig mål å redusere matsvinn, legge til 
rette for økt bruk av klimavennlig og kortreist mat i 
kommunen og i Askersamfunnet, og samarbeide 
med landbruksnæringen om å redusere utslipp.
Kommunen har betydelig påvirkningskraft på 
markedet gjennom sine anskaffelser, og skal 
benytte sin rolle som en stor offentlig byggherre  
til å redusere klimafotavtrykket fra kommunens  
bygg- og anleggsprosjekter, og være pådriver for  
at private utbyggere gjør tilsvarende.

Asker kommunes videre deltakelse i det regionale 
innovasjonsprogrammet FutureBuilt 2.0 ble vedtatt 
av kommunestyret i 2020 (sak 04/20). Gjennom 
fullskala forbildeprosjekter skal kommunen demon-
strere innovative løsninger, strekke seg mot null- 
utslipp og samtidig bidra til et godt bymiljø og sosial 
bærekraft. Kommunen skal også høste erfaringer 
med svanemerkede bygg, BREEAM-sertifisering og 
andre miljøstandarder for å utvikle miljøvennlige 
løsninger og redusere utslippene knyttet til bygg- og 
anleggsvirksomhet. Sammen med strategiene for 
bygg- og anleggsvirksomhet i temaplan for handling 
mot klimaendringene, vil temaplan for eiendom, 
som starter opp i 2022, være med å definere 
retningen og omfanget av dette arbeidet. 

Samferdselsløsninger
Veinettet i kommunen består av både private, 
kommunale, regionale og statlige veier. Kommunen 
har en pådriverrolle overfor staten og regionen. 
Videreutvikling av kollektivtilbudet har stor  
betydning for utvikling av tettstedene i Asker. 

Personbiltransport bidrar til støy, lokal luftforurens-
ning og forurensning til jord og vann. Biltransport er 
den største kilden til klimagassutslipp i kommunen, 
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og slitasje av bildekk er den største kilden til 
mikroplast i havet. Det er viktig å tilrettelegge for 
andre transportformer og få på plass mobilitets- 
løsninger som både reduserer personbiltransporten 
og klimagassutslippene. 

Det arbeides for å etablere et miljøvennlig hurtig-
båttilbud på Oslofjorden med flere avganger. 
Kommunen vil legge til rette for å utvikle tilstrekkelig 
infrastruktur på land, og tilrettelegge for økt bruk av 
hurtigbåttilbudet.

Kommunen har en viktig rolle i trafikksikkerhets- 
arbeidet både som ansvarlig for de kommunale 
veiene, som skole- og barnehageeier, gjennom sitt 
ansvar i arealplanleggingen, og som arbeidsgiver og 
transportkjøper. Kommunen skal samordne 
innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet for å redusere 
ulykker og styrke trygghetsfølelsen, spesielt hos 
myke trafikanter. 

Gamle Asker og Røyken kommuner inngikk sykkel- 
by-/sykkelbygdavtaler med fylkeskommunen og 
Statens vegvesen om å tilrettelegge for økt sykkel-
trafikk. Arbeidet er ikke lenger organisert gjennom 
sykkelbyavtaler, men samarbeidet fortsetter i andre 
former. Det er behov for politisk forankring av 
kommunens sykkelarbeid, samt utvikle sam- 
arbeidet videre med Viken fylkeskommune og 
Statens vegvesen, spesielt med tanke på utvikling  
av sykkeltilbudet langs fylkesveiene. 

Strategier for arbeidet med trafikksikkerhet og 
sykkel vil ivaretas i temaplan for samferdsel og 
mobilitet som starter opp i 2022. Temaplanen vil 
være et viktig grunnlag for å sikre helhet og riktige 
prioriteringer innenfor disse områdene.

Etablering av system for håndtering av snø er et 
prioritert område. I kommuneplanens arealdel er 
det avsatt arealer for deponering av snø, som også 
skal sikre massehåndtering for den daglige driften, 
som sandfang og strøgrus.

Transporttjenesten har ansvar for transport til og fra 
arbeids- og aktivitetssentra for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Transporttjenesten styrkes 
for å kunne opprettholde og gjennomføre et like-
verdig transporttilbud i hele den nye kommunen. 

Vann og vannmiljø
Arbeidet med temaplan for vann og vannmiljø startet 

i 2020 og sluttføres i 2022. Det er gjort et betydelig 
arbeid med å få oversikt over det kommunale 
vann- og avløpssystemet, private anlegg, flom- og 
overvannsystemer og vannforekomster i kommunen. 
I dette arbeidet er det i deler av kommunen avdekket 
store mangler i datagrunnlag, både når det gjelder 
VA-kartverk og tilstanden på infrastrukturen. I 
temaplanen er det lagt vekt på strategier for hvordan 
disse utfordringene skal håndteres og forslag til 
prioritering av oppgaver framover. 

Ivaretagelse av lovpålagte krav, sikkerhet og 
beredskap har høy prioritet. Godkjente reserve- 
løsninger for vannforsyning i hele kommunen må 
prioriteres. Løsning for reservevann for Sandungen 
vannverk pågår i samarbeid med Glitrevannverket. 
Dette dekker områdene Sætre, Klokkarstua, Verket 
og Holmsbu. Utredning av vannforsyning til 
Storsand pågår. For avløpshåndteringen haster det 
med å få på plass tilfredsstillende renseløsninger 
for flere av områdene som ikke leverer avløpet til 
VEAS. Det jobbes med ny løsning for Åros rense- 
anlegg, der kapasiteten er nær sprengt. Det  
vurderes ulike alternativer for avløpsrenseløsning 
for Lahell rensedistrikt, noe som er en forutsetning 
for videre utvikling og utbygging i Spikkestad. 

Stedvis store lekkasjer på ledningsnettet er en 
sikkerhetsrisiko for vannforsyningen og innebærer et 
stort tap av drikkevann. For avløpsnettet innebærer 
lekkasje en fare for forurensning og overløp av 
kloakk til bekker og vassdrag. Arbeidet med 
lekkasjesøk og lekkasjetetting må intensiveres, og 
gjennom arbeidet med temaplan for vann og 
vannmiljø vil årlig prosentvis fornyingstakt for 
ledningsnettet defineres.

Vannforsyning er en kritisk infrastruktur, og krever 
særskilt oppmerksomhet med tanke på sikkerhet 
mot forurensning, avbrudd og sabotasje. Tilstrek-
kelig sikring vil være en prioritert oppgave framover. 
I områder med spredt bebyggelse er det en stor 
andel private vann- og avløpsløsninger, og  
manglende kommunal infrastruktur. Kommunen  
vil gjennomføre tilsyn på disse anleggene og gi 
pålegg om nødvendige utbedringer.

Kommunen må tilpasse seg et endret klima. 
Hovedutfordringen for Asker er håndtering av 
ekstremnedbør. Dette legges som en viktig premiss 
ved ny arealdisponering gjennom arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. I eksisterende  
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bebyggelse må det etableres trygge og sikre 
flomveier.I tråd med vannforskriften fastsetter 
regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken 
miljømål for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. 
Kommunen skal sikre god økologisk og kjemisk 
tilstand i alle vannforekomster innen 2027. Dette 
skal oppnås ved systematisk overvåkning av 
vannkvaliteten, sporing av forurensningskilder og 
ved gjennomføring av ulike tiltak. Temaplan for vann 
og vannmiljø vil også omfatte dette arbeidet. 

Brann og redning
I tillegg til forebyggende arbeid og beredskap knyttet 
til brann og redning, utgjør Asker og Bærum brann 
og redning IKS (ABBR) førsteinnsatsen ved akutt 
forurensning i kommunen. I tillegg er det betydelige 
ressurser innenfor kort geografisk avstand knyttet til 
interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA) i 
region indre Oslofjord og region Buskerud, og ved 
Kystverkets stasjon i Horten. 

Det er opprettet et samarbeid mellom de  
kommunaltekniske tjenestene i Asker og Bærum 
kommuner, ABBR og 110-sentralen for å utnytte 
kapasiteten bedre ved akutte hendelser som flom, 
skred, trevelt og akutt forurensning. 

Etablering av ny brannstasjon på Tofte er et av flere 
tiltak som styrker beredskapen i Asker sør. 

Natur- og kystområder
Asker har unike natur- og kystområder som  
blant annet er viktige for rekreasjon og aktivitet. 
Områdene har ulik grad av tilrettelegging, som 
parkeringsplasser, gjestehavner, toaletter, avfalls-
ordninger, grøntanlegg, badebrygger, stupetårn, 
lekeapparater, stier, skiløyper og serveringssteder. 
Pandemien har bidratt til økt bruk av disse  
områdene. 

Det er store forventninger til kommunens utvikling 
og ivaretakelse av friområder og havner, samtidig 
som kommunen har begrensede ressurser til å 
utvikle og drifte områdene på en god måte. Et 
samarbeid med innbyggere, frivillige organisasjoner 
og næringslivet er derfor viktig. Kommunen vil i 
2022 starte arbeidet med en egen temaplan for 
kysten, marka og friluft, som vil definere innsats- 
områder og strategier for dette arbeidet.

Asker kommune har omtrent 170 kilometer med 
kystlinje og et stort antall båthavner. Noen av disse 

er større kommersielle havner, mens de fleste er 
mindre havner som drives av lokale lag og 
foreninger. Kommunen driver selv to småbåthavner 
i Filtvet og Holmsbu, og to gjestehavner i Sætre og 
Holmsbu. På bakgrunn av gjennomført forvaltnings-
revisjon av båthavner på kommunal grunn, vil det i 
2022 arbeides med prinsipper og retningslinjer for 
utleie av kommunal grunn til båthavner, samt 
reglement for leie og bruk av kommunale arealer  
til dette formålet. Videre etableres det rutiner for 
kommunens administrasjon, drift og forvaltning  
opp mot båthavner på kommunal grunn.

Asker kommune ønsker å gjøre flere områder 
tilgjengelig for innbyggerne gjennom kjøp av arealer, 
avtaler med grunneiere og tilrettelegging for 
aktiviteter. Dette må skje i god balanse til kravet om 
å sikre uberørte naturområder, uten tilrettelegging. 
Arbeidet med å sikre biologisk mangfold skal 
styrkes gjennom temaplan for naturmangfold som 
ble påbegynt i 2021, samt aktiv opplæring av 
utbyggere og innbyggere. Det pågår et samarbeid 
med Oslofjorden friluftsråd og frivillige organisa-
sjoner om bekjempelse av stillehavsøsters langs 
strender og badeplasser. 

Landbruk
Dyrket og dyrkbar mark er under stort press, og et 
aktivt jordvern er avgjørende for å sikre et bære-
kraftig samfunn med aktiv bruk av land-, kyst- og 
fjordressursene. I kommuneplanens samfunnsdel 
er det vedtatt at Asker kommune skal unngå 
nedbygging av dyrket mark. Skogbruk og jordbruk er 
viktig for verdiskapningen i kommunen, og har en 
sentral plass som grunnlag for næringsutvikling, 
turisme og lokal vekst. Sammen med kulturland-
skap og kulturmiljøer er de viktige faktorer for 
Askersamfunnets særpreg, innbyggernes trivsel, 
tilhørighet og opplevelser.

Kommunens tilrettelegging for landbruket er 
organisert i et eget landbrukskontor med fokus på 
tverrfaglig kompetanse, og med vekt på nærings- 
utvikling, naturforvaltning, viltforvaltning og kultur-
landskap. Kommunen søker samarbeid med andre 
fagmiljøer (for eksempel fylket, andre landbruks-
kontorer og relevante utdanningsmiljøer) for å styrke 
støtten til å utvikle landbruksnæringen i kommunen. 
Forvaltningen av kommunens egne landbruks- 
eiendommer vil skje etter samme prinsipper som  
de private, men med stor vekt på tilrettelegging for 
allmennheten.
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Hensiktsmessige formålsbygg og  
kommunale boliger
Arbeidet med temaplan for eiendom starter opp i 
2022. Temaplanen skal definere strategisk retning 
for eiendomsområdet de neste årene, inkludert 
investeringer, standarder, leieforhold, forvaltning, 
drift, vedlikehold og utvikling av kommunal  
bygningsmasse og grunneiendom. 

Investeringer i bygg og anlegg utgjør en betydelig 
andel av kommunens anskaffelser. Kvalitet i 
anskaffelser, kompetanse på prosjektgjennomføring 
og rom for å jobbe med utvikling og innovasjon, er 
sentrale elementer for å sikre at kommunen gjør 
riktige og gode investeringer for fremtiden.

Det er utarbeidet enhetlige standarder for rom- og 
funksjonsprogram for barnehager og skoler, og 
enhetlig standard for omsorgsboliger planlegges 
ferdigstilt i 2022. Standardene skal sikre fremtids- 
rettede bygg som gir optimale forutsetninger for 
effektiv tjenesteproduksjon og brukernes behov. De 
skal bidra til en helhetlig utvikling og forvaltning av 
kommunens eiendommer, inkludert hensiktsmessig 
arealdisponering og bruk. Prinsipper for bærekraftig 
utvikling og langsiktig lønnsomhet (livssyklus- 
kostnader) skal legges til grunn for nyinvestering, 
rehabilitering og gjenbruk av kommunale bygg.

Kartlegging av tilstanden på den kommunale 
bygningsmassen og tilhørende uteområder ble 
gjennomført i 2021, og gir et godt kunnskaps-
grunnlag for arbeidet med temaplan for eiendom. I 
sak om strategiske mål og økonomiske rammer for 
Handlingsprogram 2022–2025 (sak 35/21) er det 
fastsatt foreløpige handlingsregler for verdi- 
bevarende vedlikehold av kommunale formålsbygg. 
Handlingsreglene skal bidra til en planmessig 
forvaltning av bygningsmassen, forlenget levetid og 
sunne, tilpassede bygg for merbruk og flerbruk. 

Asker kommune disponerer om lag 1400 kommu-
nale boliger for vanskeligstilte, med og uten stedlig 
bemanning. En samlet forvaltning og utvikling av 
kommunale boliger skal sikre at leietakerne opplever 
å bo i godt vedlikeholdte og trygge boliger. Prinsipper 
for vedlikeholdsstandard av boliger vil legges fram 
for politisk behandling.

Brannberedskap og brannsikre kommunale bygg 
skal fortsatt være et prioritert område. Det er lagt 
opp til en utvidelse og styrking av investeringer 
knyttet til brannforebyggende tiltak i kommunale 
boliger i tidligere Røyken og Hurum kommuner, etter 
standard fra gjennomførte prosjekter i Asker. 

Omkring halvparten av renholdstjenestene i  
kommunens bygningsmasse utføres av kommunalt 
ansatte, mens den andre halvparten utføres ved kjøp 
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av eksterne renholdstjenester. Kvalitetsstandarden 
for renhold er samordnet for å sikre lik kvalitet i alle 
bygg, uavhengig av leverandør og utfører.

I Asker er det totalt 14 kirkebygg. Tilstandsvurdering 
og vedlikehold av kirkebyggene finansieres gjennom 
kommunen. Flere av byggene har behov for opp- 
gradering og rehabilitering. I 2022/2023 er det 
planlagt større vedlikehold av Røyken, Hurum og 
Holmsbu kirker, og det er satt av midler til mindre 
rehabilitering av øvrige kirkebygg.

Handlingsprogrammet forutsetter et betydelig salg 
av kommunal eiendom. Prinsippene for salg av 
kommunal eiendom er fastsatt av kommunestyret i 
egen sak i 2020 (sak 27/20).

Digitalisering 
Asker kommune skal være utviklingsorientert og 
satse på ny teknologi og innovasjon. Det er et mål å ta i 
bruk ny teknologi og digitale løsninger der dette kan 
effektivisere og øke kvaliteten på tjenestene. Det 
jobbes med flere digitaliseringsprosjekter innenfor 
tjenesteområdet, og dette er et område det vil satses 
mer på i årene som kommer. Det er for eksempel 
innført elektronisk avlesning av vannmålere i  
kommunen. Videre planlegges det et pilotprosjekt 
med bruk av sensorteknologi i gulvmatter for blant 
annet å måle svevestøv og CO2 i bygg, for på denne 
måten å sikre et målrettet renhold der behovet er 
størst. 

Utarbeidelse av temaplaner
Gjennom å utarbeide og vedta strategiske planer,  
gir de folkevalgte retning og mål for utvikling av 
kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 29/20 en 
planstrategi som definerer hvilke strategiske 

temaplaner som skal utarbeides i fireårsperioden. 
En rekke temaplaner er under utarbeidelse i 2021, 
og flere vil bli utarbeidet videre i perioden. Noen 
temaplaner har imidlertid fått en forsinket oppstart 
som følge av koronapandemien.

Tjenesteområde Samfunnstjenester har et særlig 
ansvar for temaplan for handling mot klima-
endringene, temaplan for vann og vannmiljø, 
temaplan for naturmangfold, temaplan for eiendom, 
samt temaplan for kysten, marka og friluft. I tillegg 
har tjenesteområdet bidratt med kunnskap om 
temaet landbruk i temaplan for næring. Temaplan 
for handling mot klimaendringene ble vedtatt av 
kommunestyret i 2021 (sak 44/21). Temaplan for 
vann og vannmiljø og temaplan for naturmangfold 
skal vedtas i 2022. Temaplan for eiendom og 
temaplan for kysten, marka og friluft skal ferdig- 
stilles i 2023. 

Driftsbudsjett

Programområder
Tjenesteområde Samfunnstjenester er budsjett-
messig inndelt i fire programområder som vil være 
grunnlag for økonomistyring og -rapportering. 
Programområdene er Felles samfunnstjenester 
inklusiv brann og redning, Eiendom, Vann og avløp, 
samt Miljø og samferdsel. Programområde Eiendom 
inkluderer virksomhetene Renhold og praktisk 
bistand, samt Prosjekt og utvikling. Virksomheten 
Asker drift inngår i programområde Miljø og 
samferdsel.

Tabellen viser fordeling av budsjettet på program-
områder.

Økonomiplan

Beløp i 1000
Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025

Felles samfunnstjenester inklusive  
brann og redning

75 241 75 043 70 643 67 033 62 238

Eiendom 316 955 332 576 335 716 343 986 346 986

Vann og avløp 7 705 6 568 6 568 6 568 6 568

Miljø og samferdsel 114 097 133 543 133 543 133 543 133 543

Sum 513 997 547 730 546 470 551 130 549 335
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Tabellen viser netto budsjettramme for de ulike 
programområdene. Tjenesteområde Samfunns- 
tjenester har en rekke selvkostområder hvor 
kommunens totalkostnader ikke fremgår av 
tabellen. De største selvkostområdene er vann, 

avløp og renovasjon. Programområde Vann og avløp 
har en bruttoramme på 333,9 mill. kroner. Program-
område Miljø og samferdsel har en bruttoramme på 
352,2 mill. kroner.

Økonomiplan

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025

Opprinnelig budsjett 513 997 513 997 513 997 513 997

Sum Tekniske justeringer 10 232 10 232 10 232 10 232

Sum Budsjettendringer inneværende år 711 711 711 711

TIDLIGERE VEDTATTE TILTAK

Driftskonsekvenser av investeringer – FDV-kostnader 15 290 18 430 26 700 29 700

Hurum helsehus – innsparing energi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Omstilling og effektivisering -5 600 -10 000 -13 610 -18 405

Sum Tidligere vedtatte tiltak 8 690 7 430 12 090 10 295

Konsekvensjusteringer 19 633 18 373 23 033 21 238

Konsekvensjustert ramme 533 630 532 370 537 030 535 235

NYE TILTAK

Bekjempelse av stillehavsøsters – 1. tertial 2021  
(K-sak 33/21)

250 250 250 250

Kysten, friområder og havner – styrking 1 000 1 000 1 000 1 000

Leikvoll C – husleieinntekter og refusjon av FDV-kostnader 
fra Bleiker videregående (F-sak 41/21)

-900 -900 -900 -900

Risenga idrettspark – renhold (F-sak 41/21) 2 800 2 800 2 800 2 800

Sirkulærøkonomi – tilrettelegging 3 000 3 000 3 000 3 000

Transporttjenesten – harmonisering – 1. tertial 2021  
(K-sak 33/21)

2 950 2 950 2 950 2 950

Utslippsfrie mobilitetstiltak (F-sak 94/21) 5 000 5 000 5 000 5 000

Sum Nye tiltak 14 100 14 100 14 100 14 100

Nye tiltak og realendringer 14 100 14 100 14 100 14 100

Ramme 2022–2025 547 730 546 470 551 130 549 335

Driftsbudsjett med endringer

Kommunens driftsbudsjett for 2021 ble styrket 
vesentlig i 1. tertialrapport gjennom satsinger på 
omkring 90 mill. kroner, som i hovedsak er videre-
ført inn i ny handlingsprogramperiode. Dette  
betyr at vi i stor grad allerede har disponert det  
økonomiske handlingsrommet som knytter seg til 
veksten i kommunens inntekter. 

For Samfunnstjenester er styrkningen fra 1. tertial-
rapport på 3,2 mill. kroner. I tillegg foreslår kommu-
nedirektøren å styrke/harmonisere tjenesteområdet 
med 30,5 mill. kroner i 2022. Totalt er netto styrking/ 
harmonisering innenfor Samfunnstjenester på 33,7 
mill. kroner i 2022. 

Tabellen viser en oversikt over driftsbudsjettet med 
endringer i tjenesteområdet.
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Tidligere vedtatte tiltak

Driftskonsekvenser av investeringer – 
FDV-kostnader
Investeringsbudsjettet medfører økte forvaltnings-, 
drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV) knyttet til 
formålsbyggene. Driftskonsekvensen øker i planpe-
rioden som en følge av høyt investeringsnivå. Midler 
til renhold er også lagt inn.

Hurum helsehus – innsparing energi
Hurum Helsehus ferdigstilles høsten 2021. 
Omsorgsbygget er et plusshus som er forutsatt å  
gi besparelser på energikostnadene fra 2022.  
Budsjettet er justert ned som en følge av dette.  

Omstilling og effektivisering
For å opprettholde kommunens økonomiske 
handlingsrom legges det opp til en omstilling og 
effektivisering i Asker kommune på ytterligere 50 
mill. kroner i 2022. Omstillingsnivået utgjør 0,7 
prosent av tjenesteområdenes brutto driftsramme.

Tjenesteområdene i Asker kommune er store og 
robuste. Kommunen må i økende grad ha fokus på 
omstilling og søke å løse oppgaver på nye måter slik 
at kommunen får mer ut av ressursene. Effektivise-
ringskravet vil i størst mulig grad bli håndtert slik at 
dekningsgrader og kvalitet blir opprettholdt.

Kommunedirektøren har innarbeidet konkrete  
tiltak på 5,6 mill. kroner innenfor tjenesteområde 
Samfunnstjenester. Beløpet er fordelt med 0,7 mill. 
kroner innenfor programområde Felles samfunns- 
tjeneste inklusiv brann og redning, 3 mill. kroner 
innenfor programområde Eiendom, 0,1 mill. kroner 
innenfor programområde Vann og vannmiljø, samt 
1,8 mill. kroner innenfor programområde Miljø og 
samferdsel. Tiltakene knytter seg primært til 
effektivisering innenfor programområdene.

Nye tiltak

Bekjempelse av stillehavsøsters – 1. tertial 2021 
(K-sak 33/21)
Utvalg for Samfunnstjenester behandlet sak om 
bekjempelse av stillehavsøsters i egen sak i 2020. 
Kommunen bevilger 0,25 mill. kroner. I tillegg 
forutsettes det tilskudd fra ekstern tilskudds- 
ordning. Tiltaket gjennomføres i nært samarbeid 
med Oslofjorden friluftsråd og andre frivillige 
organisasjoner.

Kysten, friområder og havner – styrking
Det avsettes driftsmidler til å styrke kommunens 
ivaretakelse av friluftsområder og havner mm. 

Leikvoll C – husleieinntekter og refusjon av 
FDV-kostnader fra Bleiker videregående 
(F-sak 41/21)
Idrettshallen Leikvoll C vil bli ferdigstilt i 2022. I 
henhold til avtalen med Viken fylkeskommune, 
forskutterer de husleien de neste 40 årene gjennom 
sitt bidrag på 49 mill. kroner til investerings- 
prosjektet. Det budsjetteres med en estimert årlig 
refusjon av forvaltnings-, drifts- og vedlikeholds- 
kostnader fra Viken fylkeskommune. 

Risenga idrettspark – renhold (F-sak 41/21)
Formannskapet vedtok i sak 41/21 å bevilge midler 
til renhold av Risenga idrettspark.

Sirkulærøkonomi – tilrettelegging
Det avsettes midler til ulike ordninger innenfor 
sirkulærøkonomi, samt midler til å få satt i gang og 
legge til rette for ombrukssenter.

Transporttjenesten – harmonisering – 
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Transporttjenesten styrkes og harmoniseres for å 
kunne opprettholde og gjennomføre et likeverdig 
transporttilbud i hele den nye kommunen, samt 
ivareta et økende antall vedtak om transport- 
tjenester. Budsjettet styrkes i tråd med dette. 

Utslippsfrie mobilitetstiltak (F-sak 94/21)
Formannskapet vedtok i sak 94/21 at Asker 
kommune inngår samarbeidsavtale med Ruter AS 
om etablering av et mikromobilitetstilbud i Asker. 
Det etableres et tilbud i Asker sentrum, ved Risenga 
og Vollen, samt i Slemmestad og Røyken. Målset-
ningen er blant annet å tilrettelegge for økt bruk av 
hurtigbåt i Slemmestad og Vollen.
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Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

SAMFUNNSTJENESTER

Asker Drift – investeringer LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Brannforebygging – formålsbygg LØPENDE 4 200 6 000 6 000 6 000 22 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Brannforebygging – kommunale boliger 2024 26 400 5 000 5 000 5 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0

Brannstasjon Hurum 2023 96 600 72 700 13 900 0 0 86 600 0 0 0 0 0 0

Eiendomsutvikling LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Gamle Røyken rådhus – rehabilitering av ytterkledning 2023 10 000 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – mellomromsprosjekt Risenga 2022 43 500 32 500 0 0 0 32 500 0 0 0 0 0 0

Klimatiltak LØPENDE 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

Klimatiltak – ENØK LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Klimatiltak – mobilitet formålsbygg LØPENDE 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Klimatiltak – mobilitet rettet mot Askersamfunnet LØPENDE 1 000 2 000 2 000 2 000 7 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Koordineringspott – administrasjonsbygg LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Koordineringspott – flomtiltak/klimatilpasning LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slemmestad 2024 394 250 150 000 100 000 59 250 0 309 250 0 0 0 0 0 0

Områdeutvikling – Føyka – Kirkeveien, delområde 1 2023 90 825 31 000 6 750 0 0 37 750 0 0 0 0 0 0

Områdeutvikling – Risenga infrastruktur 2022 45 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Områdeutvikling Høn-Landås 2024 107 300 24 000 20 000 10 800 0 54 800 0 0 0 0 0 0

Samferdsel – gang- og sykkelbro Nesøya 2023 31 600 10 000 15 100 0 0 25 100 0 0 0 0 0 0

Samferdsel – oppfølging av sykkelstrategi inkl. FutureBike/bygg LØPENDE 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Samferdsel – oppgradering veilysanlegg LØPENDE 7 000 5 000 2 000 2 000 16 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Samferdsel – parkering LØPENDE 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Samferdsel – trafikksikringstiltak LØPENDE 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Samferdsel – utbedring kommunale veier LØPENDE 32 000 18 600 22 000 22 000 94 600 21 000 27 000 27 000 26 500 27 000 27 000

Spikkestad sentrum – vann, avløp og vei i Teglverksveien 2022 55 100 27 000 4 900 0 0 31 900 0 0 0 0 0 0

Stikkledninger – rehabilitering LØPENDE 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Tettstedsutvikling LØPENDE 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Torg og park Heggedal 2022 42 400 17 400 0 0 0 17 400 0 0 0 0 0 0

Turveier og friområder LØPENDE 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Universell utforming LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

VAR – miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjoner LØPENDE 8 000 2 000 2 000 2 000 14 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

VAR – omlastestasjon Yggeset 2023 50 000 0 50 000 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0

VAR – rehabilitering vann- og avløpsanlegg LØPENDE 145 000 145 000 145 000 145 000 580 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000

VAR – utbygging vann- og avløpsanlegg LØPENDE 30 000 30 000 30 000 53 000 143 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000

VAR – vann- og avløp Slemmestad sentrum 2024 103 000 67 000 5 000 20 000 0 92 000 0 0 0 0 0 0

Sum Samfunnstjenester 1 095 974 729 050 494 500 359 300 287 250 1 870 100 286 250 292 250 293 250 292 750 293 250 293 250
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Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

SAMFUNNSTJENESTER

Asker Drift – investeringer LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Brannforebygging – formålsbygg LØPENDE 4 200 6 000 6 000 6 000 22 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Brannforebygging – kommunale boliger 2024 26 400 5 000 5 000 5 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0

Brannstasjon Hurum 2023 96 600 72 700 13 900 0 0 86 600 0 0 0 0 0 0

Eiendomsutvikling LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Gamle Røyken rådhus – rehabilitering av ytterkledning 2023 10 000 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – mellomromsprosjekt Risenga 2022 43 500 32 500 0 0 0 32 500 0 0 0 0 0 0

Klimatiltak LØPENDE 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

Klimatiltak – ENØK LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Klimatiltak – mobilitet formålsbygg LØPENDE 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Klimatiltak – mobilitet rettet mot Askersamfunnet LØPENDE 1 000 2 000 2 000 2 000 7 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Koordineringspott – administrasjonsbygg LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Koordineringspott – flomtiltak/klimatilpasning LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slemmestad 2024 394 250 150 000 100 000 59 250 0 309 250 0 0 0 0 0 0

Områdeutvikling – Føyka – Kirkeveien, delområde 1 2023 90 825 31 000 6 750 0 0 37 750 0 0 0 0 0 0

Områdeutvikling – Risenga infrastruktur 2022 45 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Områdeutvikling Høn-Landås 2024 107 300 24 000 20 000 10 800 0 54 800 0 0 0 0 0 0

Samferdsel – gang- og sykkelbro Nesøya 2023 31 600 10 000 15 100 0 0 25 100 0 0 0 0 0 0

Samferdsel – oppfølging av sykkelstrategi inkl. FutureBike/bygg LØPENDE 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Samferdsel – oppgradering veilysanlegg LØPENDE 7 000 5 000 2 000 2 000 16 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Samferdsel – parkering LØPENDE 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Samferdsel – trafikksikringstiltak LØPENDE 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Samferdsel – utbedring kommunale veier LØPENDE 32 000 18 600 22 000 22 000 94 600 21 000 27 000 27 000 26 500 27 000 27 000

Spikkestad sentrum – vann, avløp og vei i Teglverksveien 2022 55 100 27 000 4 900 0 0 31 900 0 0 0 0 0 0

Stikkledninger – rehabilitering LØPENDE 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Tettstedsutvikling LØPENDE 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Torg og park Heggedal 2022 42 400 17 400 0 0 0 17 400 0 0 0 0 0 0

Turveier og friområder LØPENDE 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Universell utforming LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

VAR – miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjoner LØPENDE 8 000 2 000 2 000 2 000 14 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

VAR – omlastestasjon Yggeset 2023 50 000 0 50 000 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0

VAR – rehabilitering vann- og avløpsanlegg LØPENDE 145 000 145 000 145 000 145 000 580 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000

VAR – utbygging vann- og avløpsanlegg LØPENDE 30 000 30 000 30 000 53 000 143 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000

VAR – vann- og avløp Slemmestad sentrum 2024 103 000 67 000 5 000 20 000 0 92 000 0 0 0 0 0 0

Sum Samfunnstjenester 1 095 974 729 050 494 500 359 300 287 250 1 870 100 286 250 292 250 293 250 292 750 293 250 293 250
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Asker Drift – investeringer
For å ivareta behovet for utskifting og oppgradering 
av maskinparken, avsettes det 5 mill. kroner årlig til 
investeringer i Asker Drift. 

Brannforebygging – formålsbygg
Det avsettes 4,2 mill. kroner i 2022 og deretter en 
årlig bevilgning på 6 mill. kroner årlig til gjennom- 
føring av brannsikringstiltak i den kommunale 
bygningsmassen, som følge av økt bygningsmasse 
på grunn av kommunesammenslåingen.

Brannforebygging – kommunale boliger
Det er tidligere vedtatt å gjennomføre brannfore- 
byggende tiltak i kommunale boliger i gamle Asker 
kommune. Prosjektet fikk 11,4 mill. kroner. Pro-
sjektet sees i sammenheng med tjenesteområdets 
vedlikeholdsbudsjett. Fra 2022 utvides prosjektet til 
å gjelde alle kommunale boliger i hele den nye 
kommunen og budsjettet økes med 5 mill. kroner i 
årlig bevilgning i årene 2022–2024. Det fremmes 
egen politisk sak høsten 2021. Prosjektet planlegges 
ferdigstilt i 2024.

Brannstasjon Hurum
Det er tidligere vedtatt å bygge ny brannstasjon på 
Tofte, da nåværende brannstasjon ikke tilfredsstiller 
krav til HMS, garderobefasiliteter, areal mm. Den er 
også ugunstig plassert i forhold til kjørevei (skolevei) 
og utrykningstid. I F-sak 119/20 ble kostnads-
rammen økt fra 60,4 mill. kroner til 96,6 mill. kroner 
inkl. prisstigning. Lokaliseringen er nå avklart, og 
brannstasjonen er planlagt ferdigstilt i 2022/2023.

Eiendomsutvikling
Det avsettes 2 mill. kroner årlig til generelt grunn- 
erverv. Midlene benyttes til kjøp av mindre eien-
dommer som det er hensiktsmessig at kommunen 
erverver, samt til eiendomsutvikling av kommunens 
egne eiendommer.

Gamle Røyken rådhus – rehabilitering 
av ytterkledning
Det er behov for rehabilitering av ytterkledningen på 
gamle Røyken rådhus. Det avsettes 10 mill. kroner til 
dette i 2023 med ferdigstillelse samme år.
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Idrett – mellomromsprosjekt Risenga
Mellomromsprosjektet skal ivareta de delene av 
Risenga idrettspark og omliggende områder som 
ikke omfattes av prosjektomfanget for pågående 
prosjekter i området. Estimert budsjett for  
prosjektet er 43,5 mill. kroner etter at bevilgningen 
ble økt med 5 mill. kroner i 1. tertialrapport 2021.

Klimatiltak
Det avsettes en årlig bevilgning på 1,25 mill. kroner 
til gjennomføring av ulike klimatiltak. Dette kan blant 
annet være flere ladepunkter for kommunale elbiler. 
Det vil komme egen bevilgning for oppfølging av 
temaplan for handling mot klimaendringene.

Klimatiltak – ENØK
Det avsettes 2 mill. kroner årlig til ENØK-tiltak for å 
følge opp temaplan for handling mot klima-
endringene.

Klimatiltak – mobilitet formålsbygg
Det avsette 1 mill. kroner årlig til mobilitet i formåls-
bygg for å følge opp temaplan for handling mot 
klimaendringene.

Klimatiltak – mobilitet rettet mot Asker- 
samfunnet
Det avsettes 1 mill. kroner i 2022, og deretter 2 mill. 
kroner årlig, til tiltak knyttet til mobilitet rettet mot 
Askersamfunnet, for å følge opp temaplan for 
handling mot klimaendringene.

Koordineringspott – administrasjonsbygg
Det er behov for en årlig koordineringspott for 
kontor- og administrasjonsbygg. Midlene vil bli 
benyttet til mindre investeringer i denne type 
bygningsmasse. Det avsettes en årlig bevilgning på 
2 mill. kroner.

Koordineringspott – flomtiltak/klimatilpasning
Det er nødvendig å gjøre flomtiltak og klima- 
tilpasninger utover det som dekkes av vann- og 
avløpsmidlene. Rassikring inngår i dette. Det 
avsettes 5 mill. kroner årlig.

Områdeplan for fremtidig infrastruktur  
Slemmestad
Områdeplanen for Slemmestad krever betydelige 
investeringer. Det er avsatt 85 mill. kroner i 2021, 
deretter 150 mill. kroner i 2022, 100 mill. kroner i 
2023 og 59,25 mill. kroner i 2024. Totalt må det 
bevilges 394 mill. kroner for å ferdigstille planen 

innen 2031. I tillegg kommer privat finansiering i 
henhold til utbyggingsavtale.

Områdeutvikling – Føyka – Kirkeveien,  
delområde 1
Reguleringsplanen for Føyka/Elvely krever at 
Kirkeveien med tilhørende anlegg er opparbeidet før 
Føyka og Elvely kan bebygges. Prosjektet er derfor et 
rekkefølgekrav. Det er tidligere vedtatt en total 
budsjettramme på 90,825 mill. kroner. Det er avsatt 
53,075 mill. kroner til og med 2021, 31 mill. kroner i 
2022 og 6,75 mill. kroner i 2023. Bygging er igang-
satt med ferdigstillelse i 2023. Akershus fylkes- 
kommune har bevilget 40 mill. kroner til prosjektet.

Områdeutvikling – Risenga infrastruktur
Det er tidligere vedtatt 10 mill. kroner årlig i perioden  
2019–2022 til koordinering av alle de store bygge-
prosjektene på Risenga. Total kostnadsramme er 45 
mill. kroner etter tilføring av midler i 1. tertialrapport 
2021. Det skal gjennomføres rekkefølgekrav knyttet 
til nye veier og adkomstområder, overvanns- 
håndtering og energisystem for hele området.

Områdeutvikling Høn-Landås
Det planlegges utbygging av omkring 1600 nye 
boliger på Hønsjordet og 600 nye boliger i Asker 
sentrum. For å tilrettelegge for utbyggingen, er det 
tidligere vedtatt å avsette totalt 107,3 mill. kroner til 
grunnerverv og felles infrastruktur frem til 2024. 
Kommunen eier deler av området, og det forventes 
derfor at salgsinntektene vil være vesentlig større 
enn utgiftene. Dette vil benyttes til å finansiere ny 
skole mm.

Samferdsel – gang- og sykkelbro Nesøya
Formannskapet vedtok i sak 97/20 å innarbeide 
31,6 mill. kroner inkl. prisstigning til ny gang- og 
sykkelbro på Nesøya, for å ivareta trafikksikkerheten 
for gående og syklende til og fra Nesøya. Prosjektet 
planlegges ferdigstilt i 2023.

Samferdsel – oppfølging av sykkelstrategi  
inkl. FutureBike/bygg
Asker har status som sykkelby, og ønsker å øke 
andelen syklister og sikkerheten for de syklende. 
Asker får som sykkelby tildelt statlige midler til ulike 
tiltak, forutsatt at kommunen også prioriterer midler 
til dette. Det avsettes 15 mill. kroner årlig til opp- 
følging av sykkelstrategien. Midlene skal benyttes 
både til bygg- og veianlegg.
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Samferdsel – oppgradering veilysanlegg 
Det er tidligere vedtatt oppgradering av veilysanlegg 
i perioden 2020–2030. Budsjettrammen er totalt 59 
mill. kroner. 

Samferdsel – parkering
Det avsettes 1,0 mill. kroner årlig til gjennomføring 
av tiltak i hovedplan for parkering.

Samferdsel – trafikksikringstiltak
Det avsettes 7,5 mill. kroner årlig til trafikksikrings-
tiltak.

Samferdsel – utbedring kommunale veier
Det avsettes 32 mill. kroner i 2022, 18,6 mill. kroner 
i 2023 og 22 mill. kroner i 2024 og 2025 til utbedring 
av kommunale veier, jf. vedtatte planer fra de tre 
tidligere kommunene.

Spikkestad sentrum – vann, avløp og vei i 
Teglverksveien
Teglverksveien skal rettes opp og bygges ut med 
tosidig fortau og ensidig gang- og sykkelvei i 
henhold til reguleringsplan. Prosjektet omfatter også 
nytt kryss med Industriveien og Teglen, park foran 
kulturkirken og 110 parkeringsplasser for Bane NOR 
og kommunen. Prosjektets ramme er 55,1 mill. 
kroner inkl. prisstigning med ferdigstillelse i 2022.

Stikkledninger – rehabilitering
Det avsettes 1,5 mill. kroner årlig til rehabilitering av 
stikkledninger i kommunale bygg.

Tettstedsutvikling
Det avsettes 6 mill. kroner årlig til tettstedsutvikling. 
Når prosjekter i Asker sentrum, Dikemark, Slemme-
stad, Holmen m.fl. er avklart, vil man søke å finne 
egne bevilgninger til dette. Utviklingen av Føyka/
Elvely er ikke omfattet av denne bevilgningen.

Torg og park Heggedal
Det er tidligere vedtatt å etablere torg og park i 
Heggedal sentrum. Prosjektet totale kostnad er 
beregnet til 42,4 mill. kroner inkl. prisstigning. 
Videre fremdrift og gjennomføring koordineres med 
Tandberg Eiendom, som er utbygger av sentrums- 
tomta. Prosjektet ferdigstilles i 2022.

Turveier og friområder
Det avsettes 4 mill. kroner årlig til investeringer i 
turveier og friområder. Midlene benyttes til  
opparbeidelse/etablering og rehabilitering av stier, 
turveier, skiløyper og friområder.

Universell utforming
Det er behov for investeringer for å øke tilgjengelig-
heten i den kommunale bygningsmassen. Det 
avsettes 2 mill. kroner årlig til universell utforming. 

VAR – miljøtiltak Yggeset og Follestad  
gjenvinningsstasjoner
Det avsettes 8,0 mill. kroner i 2022 og deretter  
2 mill. kroner årlig for å gjennomføre tiltak på 
Follestad og Yggeset gjenvinningsstasjoner, blant 
annet nytt renseanlegg etter pålegg fra stats- 
forvalteren, samt andre tiltak for å oppfylle miljø-  
og arbeids miljøtiltak.

VAR – omlastestasjon Yggeset
Det er vedtatt at det skal bygges en omlastestasjon 
på Yggeset. Omlastningen skal kunne skje innvendig 
i en egen hall. Budsjettet er 50 mill. kroner i 2023.

VAR – rehabilitering vann- og avløpsanlegg
De kommunale vann- og avløpsanleggene må ha en 
jevn rehabiliteringstakt for å opprettholde levetiden 
for anleggene. Det er også et stort behov for å 
redusere lekkasjene fra avløps- og vannlednings-
nettet og bedre robustheten og leveringssikker-
heten. Det avsettes 580 mill. kroner i perioden 
2022–2025 til rehabilitering av vannforsynings- 
anlegg og avløpsanlegg. Dette inngår i selvkost- 
området.

VAR – utbygging vann- og avløpsanlegg
Det er behov for nye vann- og avløpsanlegg for å 
styrke kapasitet og leveringssikkerhet, og for å legge 
til rette for nye utbyggingsområder. Det avsettes 143 
mill. kroner i perioden 2022–2025 til nybygging av 
vann- og avløpsanlegg. Dette inngår i selvkost- 
området.

VAR – vann- og avløp Slemmestad sentrum
Kommunen har inngått utbyggingsavtale med 
utbyggere om utvikling av Slemmestad sentrum.  
I henhold til avtalen skal kommunen bygge  
kommunal VA-infrastruktur. Budsjettrammen er 
103 mill. kroner. Prosjektet startet i 2019 og 
planlegges ferdigstilt i 2024. Dette inngår i selv- 
kostområdet.
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Tjenesteområde Samfunnsutvikling har det overordnede 
ansvaret for bærekraftig samfunns-, areal- og transport- 
utvikling. Dette utøves gjennom arbeidet med planstrategien 
og kommuneplanen, som danner grunnlag for prioriterin-
gene i de årlige økonomiplanene og handlingsprogrammene. 

Samfunnsutvikling har et særlig ansvar for å implementere 
bærekraftsmålene i samfunnsplanleggingen. Tjeneste- 
områdets arbeidsområde omfatter kommunens areal- og  
transportplanlegging, langsiktig arealbruk, steds- og  
sentrumsutvikling, bolig- og næringsutvikling, kulturminner, 
grønnstruktur og sjøområder. Dette ivaretas blant annet 
gjennom plan- og reguleringsprosesser, byggesaks- 
behandling, delesak, oppmåling og seksjonering. I tillegg 
inkluderer tjenesteområdet beredskap, næringsutvikling og 
samfunnshelse, inkludert kommuneoverlegefunksjonen. 
Tjenesteområdet leverer også karttjenester og geografiske 
analyser for hele kommunen. 

Tjenesteområde Samfunnsutvikling har omkring 115 årsverk 
fordelt på tre virksomheter.

Samfunns-
utvikling
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KOSTRA-tall
Asker
2019

Asker 
2020 Bærum Drammen

ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Netto driftsutgifter per innbygger (301)  
plansaksbehandling (B) *) **)

281 197 393 237 249 246

Netto driftsutgifter per innbygger (302)  
byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) *) **)

42 69 18 74 6 12

Netto driftsutgifter per innbygger (325) tilrettelegging  
og bistand for næringslivet (B) *) **)

103 103 37 152 150 158

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger 
(B) *) **)

136 180 80 142 76 78

GRUNNLAGSDATA (NIVÅ 3)

Søknader i samsvar med plan med 12 ukers  
frist Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig  
saksbehandlingstid (dager)

 84 49 51 46 46

Søknader i samsvar med plan med 3 ukers  
frist Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig  
saksbehandlingstid (dager)

 21 22 26 17 17

Total I alt Nye foretak 0 1 402 2 100 1 378 1 852  

ANDRE NØKKELTALL

Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt  
av kommunen siste år (B)

16 11 10 13 15 154

KOMMUNEKASSE

Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. 
Konsern. Kroner (B) (Kommunekasse) *) **)

460 447 491 453 330 336

*) Inflasjonsjustert med deflator   **) Justert for utgiftsbehov
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Status og utfordringer

Asker kommunes satsningsområder er utledet av 
FNS bærekraftsmål og ligger til grunn for all plan- 
legging og utvikling i Asker. Gjennom bærekraftige 
og samordnede bolig- og transportløsninger vil 
kommunen arbeide for å nå bærekraftsmålet om 
bærekraftige byer og samfunn. Handling mot 
klimaendringene ligger som et premiss for all 
utvikling og utbygging i kommunen. Asker- 
samfunnet skal være et levende lokaldemokrati der 
innbyggere i alle aldre deltar sammen med frivillige 
lag og organisasjoner, næringslivet og andre aktører 
som har interesse for, og ønsker å medvirke til, 
utviklingen av kommunen. Dette er i tråd med 
bærekraftsmålet om samarbeid for å nå målene, i 
tillegg til å være et satsningsområde for Asker 
kommune.

Asker har i dag tre arealdeler fra de tidligere 
kommunene Hurum, Røyken og Asker. Disse 
arealdelene er utarbeidet med ulike utfordringer og 
ulike politiske mål. Dette er krevende både for 
innbyggerne og forvaltningen. Det er derfor viktig å 
harmonisere de tre planene med felles plankart og 
bestemmelser for den nye kommunen, samt sikre 
en arealbruk i tråd med føringene fra kommune- 
planens samfunnsdel og planprogrammet til 
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens 
samfunnsdel ble vedtatt i 2020. 

Kommuneplanens arealdel er under arbeid og vil bli 
endelig behandlet i 2022. Arealdelen skal sikre en 
tydelig politisk retning for kommunens samfunns-
utvikling gjennom en enhetlig forvaltning og utvikling 
av kommunens arealer og en videreføring av 
utviklingen i prioriterte vekstområder. I arealdelen 
foreslås det å videreføre arbeidet med område-
planer for bærekraftige og aldersvennlige tettsteder 
i Tofte, Sætre, Slemmestad, Asker og Røyken. Det er 
utarbeidet et eget tettstedsutviklingprogram som 
går nærmere inn på utvikling av disse stedene og en 
rekke andre tettsteder i kommunen. Stedenes 
historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen, 
og legger til rette for flere lokale arbeidsplasser i 
nær tilknytning til attraktive boområder.

Arealdelen legger til grunn at det ikke skal være 
økning i personbiltrafikken i Asker nord, men at 
veksten i transportbehovet skal tas innen gange, 
sykkel eller kollektivtrafikk. Å bygge boliger og 
servicetilbud rundt kollektivknutepunkter er 

bærekraftig fordi det reduserer innbyggernes behov 
for å bruke bil for å komme seg til arbeid, skole,  
barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud. Det 
skaper også mindre støy og forurensning, samtidig 
som det gir tryggere ferdsel for gående, syklende og 
andre trafikanter. Arealdelen vil også inkludere 
forvaltning og utvikling av kommunens landbruks- 
og skogsområder.

Asker har en definert senterstruktur der Asker 
sentrum er sentrum i kommunen. Tofte, Sætre, 
Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, 
Holmen, Vollen og Dikemark er lokalsentre. Disse 
ligger i nær tilknytning til skoler, kollektivknute-
punkter, handel og andre aktiviteter som kultur og 
idrett. I tillegg består Asker av mange etablerte 
mindre lokalsamfunn der befolkningen har sine 
møtepunkter og fellesskap. I senterstrukturen 
defineres disse som nærsentre. Mange i kommunen 
knytter identiteten sin og opplevelsen av tilhørighet 
til disse stedene. 

Kommunen er avhengig av god og bærekraftig 
infrastruktur. Dette omfatter både sosial infra-
struktur som skoler og helseinstitusjoner, og teknisk 
infrastruktur som veier, havner, vann- og avløpsan-
legg og renovasjon. Flere av lokal- og nærsentrene i 
kommunen mangler tilstrekkelig infrastruktur. Det 
er behov for investeringer knyttet til infrastruktur for 
videre utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel 
inneholder en prioritering av hvilke tettsteder som 
skal utvikles de neste årene, og dette følges opp i et 
tettstedsutviklingsprogram og i kommuneplanens 
arealdel.

Koronapandemien har vært svært krevende for 
næringslivet. Arbeidsledigheten har økt og mange 
bedrifter har måttet stenge eller nedskalere  
virksomheten. Asker kommune har gjennom 
Askerpakke 1 og 2 tatt en aktiv rolle for å støtte 
lokalt næringsliv. Tiltakene er rettet mot næringer 
som er direkte berørt av samfunnets nedstengning. 
Gjennom hele pandemien har det vært et tett og 
godt samarbeid mellom kommunen, Asker 
Næringsforening og AskersHus næringshage. 
Temaplan for næring, som ble vedtatt i 2021, peker 
på åtte innsatsområder for en bærekraftig og 
innovativ utvikling i kommunen. Asker har et stort 
potensial for bærekraftige, miljøvennlige og kunn-
skapsbaserte næringer, og har gode forutsetninger 
for å etablere lokale arbeidsplasser og utvikle 
landbruks- og reiselivsnæringen. 
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Koronapandemien har vist nødvendigheten av god 
beredskap i kommunen når det gjelder uforutsette 
og uønskede hendelser. Dette kan også inkludere 
naturkatastrofer, ekstremvær og politisk og/eller 
sosial uro som Asker, i likhet med andre kommuner, 
må ha en beredskap for å håndtere. Det er  
utarbeidet en kommunal beredskapsplan for 
samfunnssikkerhet og beredskap med utgangs-
punkt i en overordnet ROS-analyse. Koronapande-
mien vil kunne påvirke hvordan kommunen utvikler 
beredskapsarbeidet fremover. Koronapandemiens 
langvarighet har vist hvor viktig det er å ha et robust 
beredskapsarbeid over tid. Konsulentselskapet 
PwC har evaluert kommunens håndtering av 
koronapandemien. Evalueringen peker på at det har 
vært gjort mye godt arbeid til tross for krevende 
omstendigheter, ny organisasjon som følge av 
kommunesammenslåingen, store nasjonale krav og 
høyt forventningspress. Det blir spesielt trukket 
frem at ansatte i kommunen har gjort en betydelig 
innsats i en tid med høy usikkerhet, og at de har vist 
stor evne til endring, omstilling og samarbeid.

Koronapandemien har også preget arbeidet for 
kommuneoverlegefunksjonen, som er organisert 
under tjenesteområde Samfunnsutvikling. Arbeidet 
knytter seg til smittesporing, informasjon om 
smittevern og vaksine, implementering av tiltak for å 
begrense spredning og gjennomføring av vaksine-
program. Arbeidspresset for kommuneoverlegene 
har vært stort, og andre oppgaver knyttet til  
kommuneoverlegenes arbeidsområde har blitt  
satt på vent som følge av akutte behov knyttet til 
pandemien. 

Asker ble, som resten av landet, preget av skred- 
katastrofen i Gjerdrum ved årsskiftet 2020/2021. 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
gjennomførte en regional kvikkleirekartlegging for 
tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner i 
perioden 2007–2018. Resultatet av kartleggingen 
viser at det ikke er funnet mulige skredfarlige soner 
eller kvikkleire i tidligere Asker og Hurum kommune. 
Det er registrert et større kvikkleireområde på Kana i 
Hurum. Faregraden er imidlertid lav. I tidligere 
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Røyken kommune er det kartlagt kvikkleiresoner, 
men ingen i høyeste risikoklasse. Kommuneplanene 
for de tre kommunene viser de registrerte områdene 
med hensynssoner. Det skal ikke være avsatt 
fremtidige boligområder i kjente skredutsatte 
områder i kommunen. Det foretas en analyse av 
hensynssoner mot fremtidige boligområder, samt 
utsjekk mot NVEs aktsomhetskart, skredkart og 
andre data. Arealer som ligger i skredutsatte 
områder tas ut av kommuneplanens arealdel til 
førstegangsbehandling av planen. Nyere 
grunnundersøkelser viser at det er behov for 
aktsomhet knyttet til kvikkleire ved utvikling av 
steder i kommunen, og dette vil være et prioritert 
arbeidsområde fremover.

Asker vil i løpet av de nærmeste årene ha en 
befolkning med en større andel eldre og relativt sett 
færre skolebarn og barnefamilier enn tidligere. Dette 
vil påvirke utviklingen av kommunens tjenester og 
prege samfunnsutviklingen. Det vil være viktig for 
Asker kommune å utvikle tettsteder tilpasset ulike 
aldersgrupper, og som dekker behov i hele livsløpet. 

Asker kommune har som mål å skape attraktive 
bomiljøer, blant annet gjennom utvikling av nye 
boformer. Arbeidet med sosiale boformer er 
forankret i den nasjonale kvalitetsreformen «Leve 
hele livet», temaplanen med samme navn og 
kommuneplanens samfunnsdel. Målet er å skape 
morgendagens generasjonssamfunn gjennom å 
bidra til at eldre kan bli boende hjemme lengre og 
leve gode, aktive liv. Dette gjøres blant annet ved å 
tenke annerledes rundt utviklingen av boliger. I 
arealdelen er det foreslått nye bestemmelser om 
sosiale boformer, med mål om at boligutviklere 
utforsker sosiale boformer og bidrar til mangfold og 
kvalitet i boligmarkedet.

Det er et mål at ulike befolkningsgrupper som 
førstegangsetablerere, småhusholdninger og 
lavinntektsgrupper har mulighet til å etablere seg i 

kommunen. Det er et udekket behov for boliger til 
økonomisk vanskeligstilte. For å sikre en god 
balanse i boligsammensetningen er det behov for 
flere mindre boliger og leiligheter, og kommunen 
arbeider med å planlegge for dette. 

Folkehelseloven slår fast at kommunen skal 
fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale 
og miljømessige forhold, og bidra til å jevne ut 
ulikheter i miljø- og samfunnsforhold som har 
betydning for helsen. Det er generelt god folkehelse i 
kommunen. Likevel er det ulikheter i levekår internt i 
Asker, det er inntektsforskjeller mellom innbyggerne 
og mellom de ulike stedene, og en del innbyggere 
har et høyt alkoholkonsum. Asker har også hatt flere 
dødsfall og sykehusinnleggelser som følge av 
koronapandemien. Det er viktig med bred s 
amfunnsmedisinsk kompetanse for å sikre god 
folkehelse i hele befolkningen. 

Asker er en spredtbygd kommune med lange 
avstander. Hovedveinettet er tungt belastet. Dette gir 
store forsinkelser, forurensning og støyproblemer i 
rush-tiden. Kvaliteten på kommunens veianlegg er 
varierende. Fylkesveinettet er sammenhengende, 
mens anlegg for fotgjengere og syklister ikke er 
gjennomgående. Asker sentrum har et godt 
kollektivtilbud. I Asker nord er kollektivtilbudet 
generelt godt, men i rushperiodene forsinkes 
bussene av bilkøer. Lenger sør i kommunen består 
kollektivtilbudet for en stor del av høyfrekvent 
busstilbud langs Slemmestadveien mellom Sætre 
og Oslo, samt lokaltog på Spikkestadbanen. Helt  
sør i kommunen er det et begrenset busstilbud.  
Kollektivandelen i kommunen er under 5 prosent, 
bortsett fra arbeidsreiser til Oslo, Lysaker og 
Fornebu. Det samme gjelder sykkelandelen som er 
under 5 prosent. Bilandelen er høy både på arbeids- 
og fritidsreiser. For å sikre en klimavennlig og 
bærekraftig samfunnsutvikling må andelen reisende 
som bruker kollektivtilbudet og/eller sykkel og 
gange økes.
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Dette skal vi oppnå

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. 
Tabellen under viser hvilke delmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig 
relevante for tjenesteområde Samfunnsutvikling.

HOVEDMÅL DELMÅL

Økonomi
Asker er en økonomisk robust og 
bærekraftig kommune 
 
 
 
 

Asker kommune har god økonomistyring og effektiv tjeneste-
produksjon. 

Medarbeidere
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.

Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap 
utfører det unike samfunnsoppdraget og når kommunens mål, 
og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen.

Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med god organisa-
sjonskultur som legger til rette for å tiltrekke seg og utvikle 
kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere og ledere. 

Asker kommune har medarbeidere og ledere som sammen 
finner smarte måter å jobbe på, finner løsninger på kommu-
nens utfordringer og viser endringsvilje. 

Samarbeid for å nå målene
Askersamfunnet har virkemidler, 
partnerskap og samarbeid på tvers 
som sikrer en bærekraftig utvikling.

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

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

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

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND
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MINDRE 
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BYER OG
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HOVEDMÅL DELMÅL

Bærekraftige byer og samfunn
Askersamfunnet har tettsteder og 
lokalsamfunn som er  inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og bære- 
kraftige, som er utviklet i god balanse 
mellom vekst og vern. 
 
 
 
 

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

Alle innbyggere har tilgang til rent drikkevann og et  
tilfredsstillende avløpssystem, og en effektiv og miljøvennlig 
renovasjons- og avfallshåndtering. 

Asker kommune forebygger og håndterer konsekvensene av 
uønskede hendelser. 

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

Askersamfunnet har minimale negative konsekvenser på det 
ytre miljøet

Askersamfunnet verner om og sikrer naturmangfoldet,  
kulturmiljøer og et aktivt og levende  landbruk.

Handling mot klimaendringene
Askersamfunnet handler umiddelbart 
for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. 
 
 
 
 
 

Askersamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg  
konsekvensene av klimaendringer. 

Askersamfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i tråd med 
internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale 
ambisjoner.

God helse
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. 

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

Asker kommune samarbeider aktivt med innbyggere, frivillig-
heten og næringslivet for å møte fremtidens helseutfordringer.
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HOVEDMÅL DELMÅL

God utdanning
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.  

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

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

Askersamfunnet har en sikker digital infrastruktur av høy 
kvalitet

Askersamfunnet har et attraktivt og innovativt næringsliv som 
bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping. 
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Prioriteringer i perioden

Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag 
tjenesteområdet vil prioritere i fireårsperioden for å 
møte utfordringene, følge opp strategiene og nå 
målene.

Harmonisering
Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del av 
kommunesammenslåingen, og en forutsetning for 
at Asker kommune kan tilby gode og likeverdige 
tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. 
Arbeidet med harmonisering vil foregå over flere år. 
Kommunedirektøren gis i oppdrag å harmonisere 
tjenestene i tråd med føringene i handlings- 
programmet.

De tre kommunene som ble slått sammen i 2020 
hadde ulik saksbehandling, og arbeidet med å sikre 
harmoniserte tjenester for den nye kommunen 
pågår fortsatt. Nytt byggesakssystem vil bli prioritert 
i 2022. Den nye kommunens første arealplan vil 
ferdigstilles i 2022 og være bestemmende for 
arealplanlegging, utbygging og vern i kommunen. 
Det er krevende å få til en enhetlig forvaltning før 
felles kommuneplan blir vedtatt. Inntil ny arealdel til 
kommuneplanen blir vedtatt, er det kommune- 
planene for de tre tidligere kommunene som er 
retningsgivende. Kommuneplanens samfunnsdel 
ble vedtatt i juni 2020. 

Asker kommunes digitale kart må utarbeides på 
nytt som følge av kommunesammenslåingen. 
Digitale kart er sentrale i utarbeidelsen av  
kommuneplanens arealdel, samt i den digitale 
innbyggerdialogen. Det er utfordrende for regule-
ringsarbeidet i kommunen at historiske arkiv og 
kartverktøyene fra de tre tidligere kommunene er 
vanskelig tilgjengelig. Det er behov for å styrke 
teknisk og digital kompetanse for å sikre opp- 
daterte kart for alle deler av den nye kommunen, 
samt videreutvikle geodatatjenestene. Det er også 
behov for at tjenesteområdet kommer ajour med 
restanser innen oppmåling. 

Effektiv og enhetlig plan- og byggesaksbehandling
Kommunen skal tilby enhetlige tjenester etter 
plan- og bygningsloven. Det skal tas i bruk gjen-
nomgående forvaltnings- og driftssystemer, 

inkludert gode verktøy, karttjenester og innovative 
metoder for å sikre gode tjenester etter loven. Det 
skal etableres døgnåpen forvaltning med digitale 
selvbetjeningsløsninger der det er mulig, for 
eksempel døgnåpen plan- og byggesaksforvaltning 
(digital dialog). Det legges opp til en styrking av 
arbeidet med å fornye og videreutvikle kommunens  
hjemmeside/selvbetjening på nett for å øke 
brukervennligheten, øke selvbetjeningsgraden og 
avlaste byggesaksbehandlerne. 

Asker kommune arbeider videre med å innføre et 
e-byggesakssystem som skal bidra til raskere, 
digital og mer enhetlig saksbehandling. Dette er 
avgjørende også for å sikre kommunens gebyr- 
inntekter innenfor byggesak. Konsulentselskapet 
PwC har sett på hvorvidt Asker kommune har et 
robust selvkostregnskap for byggesak, og på hvilke 
områder det kan være potensiale for forbedring og 
effektivisering av rutiner og prosesser. Byggesaks-
området har hatt en del turnover blant ansatte, og 
det har vært satt i gang tiltak for å rekruttere og 
beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette arbeidet 
videreføres i 2022. I dag er Asker kommunes 
byggesaksbehandling innenfor gjeldende tidsfrister. 

Innbyggermedvirkning og medborgerskap i 
samfunnsutviklingen
Å utvikle gode arenaer for innbyggermedvirkning og 
medborgerskap er en prioritert oppgave for tjeneste- 
området. Asker kommune skal legge til rette for at 
innbyggerne kan leve friske og sunne liv der de deltar 
og tar medansvar i samfunnet og felleskapet. Som 
følge av koronapandemien, og for å møte innbyg-
gernes digitale hverdag, er det utviklet digitale 
løsninger for medvirkning til kommuneplanens 
arealdel. I områdeutviklingen av Tofte har det vært et 
godt samarbeid mellom kommunen, lokalsam-
funnsutvalget, nærmiljøet og utbyggerne, og denne 
formen for medvirkning vil utvikles videre i andre 
områdeutviklingsprosjekter. Slik bidrar tjeneste- 
område Samfunnsutvikling til å fremme og styrke 
samarbeidet om og eierskapet til stedsutviklingen. 
Kommunen har som mål å utvikle trygge,  
inkluderende og aktivitetsfremmende tettsteder.

Bærekraftig områdeutvikling 
Det pågår ulike plan- og utredningsprosesser knyttet 
til stedsutvikling i hele kommunen. Parallelt med det 
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pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel, 
forberedes arbeidet med kommunedelplanen for 
det sentrale Asker. I tillegg pågår større plan- 
prosesser på Trekanten, Elvely, Føyka, Landås og 
Høn, samt større kommunale plan- og utrednings-
prosesser på Dikemark, i Slemmestad, Røyken, 
Sætre og Tofte. 

Det er startet opp, eller planlagt, viktige plan- og 
utredningsprosesser i tilknytning til mange av 
nærsentrene, blant annet på Slependen, Berger, 
Billingstad, Hvalstad, Høn, Vettre, Åros, Storsand, 
Klokkarstua, Filtvet og Holmsbu. Større plan- og 
utredningsprosesser er også igangsatt eller under 
forberedelse for store bolig- og næringsområder 
på Slependen, Billingstadsletta, Blakstad 
(sykehus), Bjerkås og Røyken næringspark. 
Billingstad-området er Asker kommunes største 
utviklingsområde for boliger. På vestre Billingstad 
bygges det 1650 boliger og på Billingstadsletta 
bygges ytterligere 6–700. I løpet av den nærmeste 
tiden vil det også bygges mellom 800 og 1000 
boliger på Nesbru og Holmen. 

Stedsutviklingen i Asker sentrum, Slemmestad og 
Sætre skjer gjennom en organisering som definerte 
stedsutviklingsprosjekter. Tettstedene er samfunnets  
viktigste møteplasser og arenaer for service og 
tjenester. Tettstedenes utforming og innhold har 
betydning for oss alle. Tettstedene har et stort behov 
for bedre og mer helhetlige mobilitets-, miljø- og 
samferdselsløsninger mellom stedene og i bo- og 
arbeidsregionen. Ny utslippsfri fergerute er sentral i 
en bærekraftig tettstedsutvikling. Tettsteds- 
utviklingen er kompleks, med mange interessenter 
og mange hensyn som skal ivaretas. Tettsteds- 
utviklingen berører både private, kommunale, 
regionale og statlige interesser, og skal tilrettelegge 
for mennesker i alle aldre og fra alle kulturer, for 
frivilligheten og kulturlivet. 

Tettstedsutviklingen er ressurskrevende. Det stilles 
krav til kvalitet, og det faller et stort ansvar på 
kommunen. En mer helhetlig organisering av 
tettstedsutviklingen kan gi positive synergieffekter 
knyttet til samarbeid og ressursbruk. Tettsteds-
utviklingsprosjektene med tilhørende prosjekt- 
organisasjon gir tydeligere politisk styring av 
stedsutviklingen, og tre steder vil organiseres på 

denne måten i perioden. Ordningen vil bli evaluert 
når planperioden 2021–2024 utløper. 

Arbeidet med kommunedelplan for det sentrale 
Asker er igangsatt og vil være ett av tettstedsutvik-
lingsprosjektene. Området strekker seg fra Høn til 
Drengsrud og sørover mot Gullhella. Tjeneste- 
område Samfunnsutvikling har prosjektledelse for 
prosjektet.

Utbyggingen av Høn/Landås startet opp sommeren 
2019. Utbyggingsområdet ligger i umiddelbar 
nærhet til Asker sentrum. Områdeplanen ble vedtatt 
høsten 2018, og det ble inngått utbyggingsavtale 
våren 2019. Områdeplanen åpner for ca. 1600 
boenheter, ny 4-parallell barneskole med flerbruks-
hall, uteområder for skole, ny 8-avdelings barne-
hage og nærsenter med torg. Områdeplanen og 
utbyggingsavtalen er basert på prinsipper om grønn 
mobilitet, med fokus på gange, sykkel, kollektiv- 
trafikk og deleordning for bil, noe som vil redusere 
behovet for bilkjøring. Utbyggingsavtalen legger til 
rette for aldersvennlige boliger og bofellesskap for 
ulike brukergrupper innen psykisk helse.

Områdeplanen for Slemmestad ble vedtatt høsten 
2017. Slemmestad sentrum er i ferd med å utvikles 
til en levende by med nærhet til fjorden og grønne, 
attraktive rekreasjonsområder. Det er fokus på å 
etablere klimavennlige og bærekraftige løsninger. 
Dette innebærer blant annet bedre bussforbin-
delser, gode løsninger for sykkel og gange, bruk av 
klimavennlig hurtigbåt og planer for bussforbin-
delse til tog på Heggedal stasjon. Områdeplanen 
legger opp til om lag 1300 boliger, mens regule-
ringsplanen for Vaterland inneholder ca. 250 
boliger. Det er vedtatt en utbyggingsavtale for hele 
området som omfatter investeringer i infrastruktur 
for omkring 500 mill. kroner. Reguleringsplan for 
Norcems nye anlegg, som inkluderer arealer for kai 
til hurtigbåt, ble behandlet i 2020. Slemmestad er et 
av tettstedsutviklingsprosjektene. Prosjektledelse vil 
bli ivaretatt av tjenesteområde Samfunnstjenester, 
da prosjektet har gått fra planleggingsfasen over i en 
implementeringsfase.

I Spikkestad sentrum er målet å skape en levende 
og bærekraftig stasjonsby med høy arkitektonisk 
kvalitet og identitet, og med fysisk og visuelt 
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tyngdepunkt rundt et nytt stasjonsområde. Område-
planen ble vedtatt i 2011. Flere detaljregulerings-
planer er vedtatt, og noen av utbyggingsområdene er 
ferdigstilt. Området har et potensial på ca. 1200 
leiligheter. Det er satt rekkefølgekrav om opp- 
arbeiding av blant annet teknisk infrastruktur i 
reguleringsplanene og det er inngått flere utbygging  s- 
avtaler. Videre utvikling av Spikkestad vil kreve 
kommunale bidrag knyttet til teknisk infrastruktur 
som vann og avløp, flere barnehager og på sikt økt 
barneskolekapasitet. Spikkestad er tilknyttet Lahell 
renseanlegg som har begrenset vann- og avløps- 
kapasitet. Investeringskostnadene knyttet til 
infrastruktur som vei, vann og avløp er beregnet til 
totalt ca. 400 mill. kroner. Det er ikke satt av midler 
til dette i 2022, men ny renseløsning for Lahell 
renseområde er under utvikling. 

Utbyggingen av Sætre sentrum startet i 2017. Det er 
planlagt en utbygging i tre trinn, hvor de to første 
innebærer etablering av ca. 150 leiligheter og ca. 
1000 kvadratmeter næringsareal. Det tredje 
utbyggingstrinnet er avhengig av regulering av 
tilstøtende område der blant annet sprengstof- 
fabrikken på Engene ligger. Sammen med regule-
ringsplanen ble det utformet en estetisk veileder 
som gir føringer for materialvalg og utforming. 
Hurum kommune var byggherre for infrastrukturen i 
første byggetrinn og utbygger betalte anleggsbidrag. 
Hittil har infrastrukturen kostet ca. 70 mill. kroner og 
utbygging av leilighetene ca. 600 mill. kroner. 
Hvordan Sætre tettsted skal utvikles videre er et av 
de tre tettstedsutviklingsprosjektene, og tjeneste-
område Samfunnsutvikling har prosjektledelsen. 
Prosjektet inkluderer Åros. Sikkerhet er et viktig tema 
knyttet til området rundt sprengstoffabrikken.

Handling mot klimaendringene
De globale klima- og miljøutfordringene krever 
omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer 
innenfor naturens tålegrenser. Tjenesteområdet har 
et særlig ansvar for å bidra til et lavutslippssamfunn 
i all areal- og transportplanlegging, og støtte 
omstilling til det grønne skiftet gjennom strategisk 
næringsutvikling. Tjenesteområdet har videre ansvar 
for å legge til rette for et klimavennlig hurtigbåttilbud 
på Oslofjorden.

Arealplanleggingen skal forhindre ytterligere 

nedbygging av matjord og landbruksarealer, sikre 
biologisk mangfold, god forvaltning av strandsonen, 
ivareta sammenhengende grønnstruktur i bygge-
sonen og følge intensjonen i markaloven. Dette er 
temaer som er belyst i kommuneplanens sam-
funnsdel og som følges opp i kommuneplanens 
arealdel. Temaplaner under tjenesteområde 
Samfunnstjenester vil drøfte disse problem- 
stillingene særskilt. 

Kommunen har en målsetting om å etablere gode 
løsninger for håndtering, lagring og gjenbruk av 
masser fra bygg- og anleggsaktivitet. Lokaliseringen 
av slike arealer må ta hensyn til transportavstander, 
trafikkbelastning og avstand til bebyggelse. 
Arbeidet med temaplan for masseforvaltning, som 
starter opp i 2022, vil ivareta dette.

Flom, ras og kvikkleire
Det er etablert et prosjekt hvor fagpersoner fra 
tjenesteområdene Samfunnsutvikling og Samfunns- 
tjenester samarbeider for å gjennomføre ytterligere 
kartlegging så raskt som mulig. I denne prosessen 
legges det også opp til en tett dialog med Viken 
fylkeskommune, Norges vassdrags- og energi- 
direktorat (NVE) og Norges geologiske undersø-
kelse (NGU). Tjenesteområdene vil i 2022 bli tilført 
ressurser til et samarbeid om en geotekniker som 
skal inneha særskilt kompetanse på fagområdet 
kvikkleire.

Bærekraftig næringsutvikling
Kommunen bidrar til en bærekraftig næringsutvikling  
gjennom planlegging, tilrettelegging, samarbeid 
med næringsråd og innovasjonsmiljøer, samt 
gjennom tilskudd til utviklingsprosjekter. Etablering 
av ulike typer næringer kobles opp mot kommune-
planens arealdel slik at utviklingen er forutsigbar og 
i tråd med overordnede målsetninger. 

Asker har et stort potensial for en bærekraftig, 
miljøvennlig og kunnskapsbasert næringsutvikling. 
Tilgangen på arbeidskraft er svært god, og kom-
munen har god strategisk beliggenhet ved Spikke-
stadbanen, E18 og E134. Gjennom å satse på lokale 
arbeidsplasser, landbruk, reiseliv og nye grønne 
næringer skal hele kommunen tas i bruk. Det 
utarbeides en strategisk temaplan for næring, og 
denne skal vedtas i 2021. Temaplanen skal tilrette-
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legge for at næringslivet får en utvikling som 
understøtter kommunens mål om at Asker skal 
være ledende i landet på næringsutvikling. 

Det pågår samtidig et arbeid med å konkretisere 
temaplanen i målbare tiltak. Koronapandemiens 
konsekvenser for næringslivet på kort og lang sikt er 
en problemstilling som vil prioriteres også i 2022. 
Næringslivet i Asker gir uttrykk for at en rask og 
forutsigbar byggesaksbehandling er blant de 
tiltakene kommunen selv kan bidra med for å 
fremme vekst og sysselsetting. Tjenesteområdet 
følger opp dette blant annet gjennom innføring av et 
ebyggesakssystem. 

Folkehelse for alle befolkningsgrupper
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å 
påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk 
og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 
beskytter mot helsetrusler. Å ivareta folkehelse- 
perspektivet i planlegging er en kommunal oppgave, 
og er sentralt i arbeidet med å skape gode vilkår for 
helse for alle. I planstrategien er det vedtatt at 
folkehelse skal inngå som et tverrgående tema i alle 
temaplaner i perioden.

Kommuneoverlegefunksjonen skal bidra aktivt i 
arbeidet med å sikre god folkehelse for befolk-
ningen, blant annet når det gjelder å begrense 
smittespredning. Kommuneoverlegen har fortsatt 
en vesentlig rolle i Asker kommunes håndtering av 
koronapandemien. 

Beredskap og samfunnssikkerhet
Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og 
trygghet, og skal jobbe systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhet på tvers av tjenesteområder og 
sektorer. Det overordnede målet er å redusere 
risikoen for tap av liv eller skade på helse, miljø og 
materielle verdier.

Tjenesteområde Samfunnsutvikling har hoved- 
ansvaret for kommunens strategiske beredskaps- 
arbeid. Forebygging er kommunens viktigste 
oppgave når det gjelder hendelser som truer 
sentrale samfunnsinstitusjoner, samfunnets 
sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Siden 
våren 2020 har koronapandemien påvirket tjeneste-

området betydelig, og pandemien vil også påvirke 
beredskapsarbeidet fremover. Høsten 2020 ble det 
utarbeidet en beredskapsplan for Asker kommune 
basert på en overordnet ROS-analyse. Det vil i 2022 
være et prioritert arbeid å utarbeide nye og opp- 
daterte beredskapsplaner for alle tjenesteområder, 
og aktivt følge opp disse. Anbefalingene i rapporten 
fra PwC ble behandlet politisk i juni 2021, og vil bli 
fulgt opp i tråd med vedtaket.

Mobilitet og infrastruktur
Asker kommune er ikke samferdselsmyndighet, men  
arbeider for å påvirke overordnede myndigheter  
og samarbeidende instanser som Viken fylkes- 
kommune, Ruter og BaneNor om gode løsninger for 
kommunens innbyggere og næringsliv.

Asker kommune prioriterer vekst og utvikling i 
prioriterte vekstområder og implementerer en 
nullvekstlinje for personbiltrafikk i kommune- 
planens arealdel. Nord for nullvekstlinjen er målet at 
all trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og 
gange, og det skal ikke tillates utvikling som med- 
fører økt personbiltrafikk. Fremtidige utbyggings-
områder er derfor konsentrert i nærheten av 
eksisterende senterstruktur og kollektivakser som 
begrenser behovet for bilkjøring. 

Kommunen vil videreføre dialogen med BaneNor og 
Jernbanedirektoratet for å legge forholdene bedre 
til rette for en positiv utvikling på Spikkestadbanen, 
Askerbanen og Drammensbanen. Dette inkluderer 
løsninger som vendespor på Asker stasjon, 
10-minutters frekvens på lokalbanen Asker-Lille-
strøm og 20-minutters frekvens på Spikkestad-
banen. Det er dialog om å oppgradere Høn stasjon 
koordinert tidsmessig med utbyggingen på Høn/
Landås. Det arbeides også for å utvikle et opplegg 
for takst og sone i sammenheng med parkerings- 
avgift på stasjonene. 

Det er viktig for Asker å styrke dialogen med Viken 
fylkeskommune for å få til bedre kollektivløsninger 
innen buss og båt slik at flere reiser kollektivt og 
bidrar til et mer bærekraftig samfunn. I perioden vil 
kommunen gjennomføre pilotprosjekter for å erfare 
virkninger av ulike tiltak, eksempelvis buss fra 
Slemmestad til Asker sentrum (Lensmannslia) via 
Langenga, matebuss til ekspressbusstopp sør i 
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kommunen og samkjøring, eksempelvis for kom-
munens ansatte. Det er svært viktig å kommunisere 
kommunens behov for bussfremkommelighet inn 
mot kollektivknutepunkt, spesielt langs Drammens- 
veien, Kirkeveien og Røykenveien frem til Asker 
stasjon. I tillegg er det viktig å sikre bussfrem- 
kommelighet langs kollektivstammen, spesielt 
Slemmestadveien og Røykenveien.

Kommunen er inne i en prøveperiode med hyppi-
gere båtavganger på strekningen Sætre-Slemme-
stad-Vollen-Aker brygge. Prosjektet er påvirket av 
lavere reiseaktivitet under koronapandemien, men 
er viktig for å bidra til redusert biltrafikk og avlaste et 
overbelastet veinett i deler av kommunen. Innbyg-
gerne vil også få flere alternative kollektivtilbud, noe 
som kan bidra til god og bærekraftig mobilitet.

Kommunen vil i perioden søke å realisere tiltak som 
definert i vedtatte sykkelstrategier og temaplaner, 
samt realisere manglende delstrekninger i 
hovedsykkelveinettet. Anlegg inn mot sentre, skoler, 
fritidsarenaer og høyfrekvente kollektivtilbud skal 
prioriteres. Vedtatte sykkelstrategier og temaplaner 
fra de tre tidligere kommunene legges til grunn  
inntil nye blir vedtatt. Kommunen vil være en aktiv 
pådriver overfor Statens vegvesen, fylkeskommunen 
og andre regionale myndigheter med mål om 
forbedring av sykkelanlegg langs fylkesveiene.

Utarbeidelse av temaplaner og  
kommuneplanens arealdel
Gjennom å utarbeide og vedta strategiske planer,  
gir de folkevalgte retning og mål for utvikling av 
kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 29/20 en 
planstrategi som definerer hvilke strategiske 
temaplaner som skal utarbeides i fireårsperioden. 

En rekke temaplaner er under utarbeidelse i 2021, 
og flere vil bli utarbeidet videre i perioden. Noen 
temaplaner har imidlertid fått en forsinket oppstart 
som følge av koronapandemien.

Tjenesteområde Samfunnsutvikling vil i 2022 starte 
arbeidet med temaplan for samferdsel og mobilitet, 
temaplan for masseforvaltning og temaplan for 
bolig. Planene vil bli ferdigstilt i 2023.

Det pågår et omfattende arbeid med kommune- 
planens arealdel. Arbeidet involverer store deler av 
kommunens organisasjon og omfatter samarbeid 
mellom ulike fagmiljøer. Digitale medvirknings- 
prosesser for å innhente innspill fra innbyggere, 
utbyggere og andre interessenter har blitt videre- 
utviklet under arbeidet. Når arealdelen for den nye 
kommunen er vedtatt, vil det kunne effektivisere 
arbeidet med byggesak, områdeplaner og detalj-
planer, som da ikke lenger vil måtte forholde seg til 
tre ulike arealplaner.

Driftsbudsjett

Programområder
Tjenesteområde Samfunnsutvikling er budsjett-
messig inndelt i to programområder som vil være 
grunnlag for økonomistyring og -rapportering. 
Programområdene er Strategi, næring og analyse  
og Plan og bygg. Programområde Plan og bygg  
inkluderer virksomhetene Samfunnsplanlegging og 
Byggesak.

Tabellen viser fordeling av budsjettet på program-
områder.

Økonomiplan

Beløp i 1000
Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025

Strategi, næring og analyse 47 179 48 706 46 806 46 436 45 649

Plan og bygg 178 10 183 10 183 10 183 10 183

Sum 47 357 58 888 56 988 56 618 55 831
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Økonomiplan

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025

Opprinnelig budsjett 47 357 47 357 47 357 47 357

Sum Tekniske justeringer -1 168 -1 168 -1 168 -1 168

TIDLIGERE VEDTATTE TILTAK

Omstilling og effektivisering -900 -1 700 -2 070 -2 857

Sum Tidligere vedtatte tiltak -900 -1 700 -2 070 -2 857

Konsekvensjusteringer -2 068 -2 868 -3 238 -4 025

Konsekvensjustert ramme 45 288 44 488 44 118 43 331

NYE TILTAK

Byggesaksgebyr – kompensasjon for reduserte inntekter 10 000 10 000 10 000 10 000

Kommunegeotekniker 1 000 1 000 1 000 1 000

Prosjekt publikumstjenester 1 100 0 0 0

Stedsutvikling – planlegging og utredning – 1. tertial 2021 
(K-sak 33/21)

1 500 1 500 1 500 1 500

Sum Nye tiltak 13 600 12 500 12 500 12 500

Nye tiltak og realendringer 13 600 12 500 12 500 12 500

Ramme 2022–2025 58 888 56 988 56 618 55 831

Driftsbudsjett med endringer

Kommunens driftsbudsjett for 2021 ble styrket 
vesentlig i 1. tertialrapport gjennom satsinger på 
omkring 90 mill. kroner, som i hovedsak er videre-
ført inn i ny handlingsprogramperiode. Dette betyr 
at vi i stor grad allerede har disponert det økono-
miske handlingsrommet som knytter seg til veksten 
i kommunens inntekter. 

For Samfunnsutvikling er styrkningen fra 1. tertial-
rapport på 1,5 mill. kroner. I tillegg foreslår kommune- 
direktøren å styrke/harmonisere tjenesteområdet 
med 10 mill. kroner i 2022. Totalt er netto styrking/
harmonisering innenfor Samfunnsutvikling på 11,5 
mill. kroner i 2022.

Tabellen viser en oversikt over driftsbudsjettet med 
endringer i tjenesteområdet.
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Tidligere vedtatte tiltak

Omstilling og effektivisering
For å opprettholde kommunens økonomiske 
handlingsrom, legges det opp til en omstilling 
og effektivisering i Asker kommune på 
ytterligere 50 mill. kroner i 2022. Omstillings- 
nivået utgjør 0,7 prosent av tjenesteo- 
mrådenes brutto driftsramme.

Tjenesteområdene i Asker kommune er store 
og robuste. Kommunen må i økende grad ha 
fokus på omstilling og søke å løse oppgaver på 
nye måter slik at kommunen får mer ut av 
ressursene. Effektiviseringskravet vil i størst 
mulig grad bli håndtert slik at dekningsgrader 
og kvalitet blir opprettholdt.

Kommunedirektøren har innarbeidet konkrete 
omstillings- og effektiviseringstiltak på 0,9 
mill. kroner innenfor tjenesteområde  
Samfunnsutvikling. Effektiviseringen løses i 
sin helhet innenfor programområde Strategi, 
næring og analyse.

Nye tiltak

Byggesaksgebyr – kompensasjon for  
reduserte inntekter
Det avsettes midler til byggesaksområdet  
for å kompensere for reduserte inntekter i en 
krevende ressurssituasjon før et nytt og 
harmonisert saksbehandlingssystem er på 
plass. 

Kommunegeotekniker
Det avsettes midler til etablering av ny stilling 
som geotekniker. Styrkingen kommer som en 
følge av nedsatt prosjekt etter rasulykken i 
Gjerdrum, og forutsetter et samarbeid mellom 
tjenesteområdene Samfunnsutvikling og 
Samfunnstjenester.

Prosjekt publikumstjenester
Det avsettes midler til å forbedre bruker- 
vennligheten på nettsidene, og derigjennom 
øke innbyggernes muligheter for selvbetjening 
på plan- og byggesaksområdet. Tiltaket vil 
frigjøre kapasitet til saksbehandling i tjeneste-
området.

Stedsutvikling – planlegging og utredning –  
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Formannskapet vedtok i sak 95/21 å igang-
sette tre større stedsutviklingsprosjekter i 
Asker i perioden. Dette gjelder tettstedene 
Asker sentrum, Slemmestad og Sætre. Den 
årlige rammen til planlegging og utredning er 
styrket i tråd med vedtaket i saken. 

134 Asker kommune

Kommunens tjenesteområder



135Handlingsprogram 2022–2025

Samfunns utvikling



Tjenesteområde Medborgerskap omfatter en rekke ulike 
tjenester innen innbyggertorg, bibliotek, kulturskole, idrett, 
friluft og kulturliv. Tjenestene skal bidra til å motivere og 
tilrettelegge for at innbyggerne ønsker å delta i og ta  
medansvar for samfunn og fellesskap.

Tjenesteområdet har et særlig ansvar for å tilrettelegge for 
folkehelse, frivillighet, medborgerskap og samskaping på 
tvers i organisasjonen. Tjenesteområdet har også et særskilt 
ansvar for å legge til rette for samarbeid med andre aktører  
i samfunnet. Helt sentralt står utvikling av arenaer og  
infrastruktur for kultur, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 
frivillighet, samt utprøving av nærdemokratiske ordninger og 
videreutvikling av andre former for innbyggermedvirkning.

Tjenesteområdet består av ca. 230 årsverk fordelt på  
5 virksomheter.

Medborgerskap
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KOSTRA-tall
Asker
2019

Asker 
2020 Bærum Drammen

ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Netto driftsutgifter for kultursektoren  
per innbygger i kroner (B) *)

2 915 2 894 2 572 2 153 2 719 2 782

Netto driftsutgifter per innbygger (231)  
aktivitetstilbud barn og unge (B) *) **)

143 140 194 134 235 222

Netto driftsutgifter per innbygger (370)  
bibliotek (B) *) **)

313 315 360 245 270 270

Netto driftsutgifter per innbygger (383)  
musikk- og kulturskoler (B) *) **)

302 312 261 245 271 266

Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre  
kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **)

414 439 367 281 277 282

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) *) **) 508 469 734 617 670 655

Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B) *) **) 446 337 261 79 303 323

PRODUKTIVITET

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale  
musikk- og kulturskoler, per bruker (B) *)

24 473 23 425 34 191 23 962 24 616 23 894

ANDRE NØKKELTALL

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens 
musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)

10,2 % 10,7 % 8,0 % 8,0 % 11,1 % 11,0 %

Besøk i folkebibliotek per innbygger (B) 4,7 2,8 2,4 2,7 3,3 3,2

Døpte i prosent av antall fødte (B) 40,3 % 44,0 % 37,1 % 31,2 % 39,9 % 39,3 %

Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent av  
antall innbyggere (B)

64,4 % 63,5 % 61,3 % 57,5 % 63,8 % 63,8 %

*) Inflasjonsjustert med deflator   **) Justert for utgiftsbehov
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Status og utfordringer

Kommunene befinner seg i et krysspress mellom 
stigende forventninger til offentlig tjenesteproduk-
sjon på den ene siden, og knapphet på ressurser på 
den andre. Tjenesteområde Medborgerskap er et 
nytt tjenesteområde under utvikling som har et 
tverrgående ansvar for å bidra til en sosial, miljø-
messig og økonomisk bærekraftig utvikling i 
Askersamfunnet. 

Askers innbyggere skal ha likeverdige muligheter f 
or å leve aktive, meningsfulle og selvstendige liv der 
de opplever fellesskap, tilhørighet og mestring i 
hverdagen. Fokus på sosial ulikhet er viktig i 
arbeidet med medvirkning og deltakelse, slik at alle 
stemmer blir hørt og alle får mulighet til å bli aktive 
medborgere. Sammen med andre aktører skal 
tjenesteområdet bidra til en tettstedsutvikling som 
sikrer gode aktivitetsmuligheter og kortreist kultur 
nær der folk bor, for slik å nå bærekraftsmålene og 
bygge samhold og tilhørighet. 

Tillit er sentralt i demokratiet. Innbyggere og andre 
aktører skal ha mulighet til å delta i og kunne påvirke 
saker som angår dem selv og lokalsamfunnene, 
både i politiske prosesser og i tjenesteutviklingen. 
Gode relasjoner og tillit er avgjørende for å skape 
resultater på tvers og utover eget oppdrag og 
ansvarsområde. Tjenesteområdet har medansvar 
for å styrke lokaldemokratiet gjennom nær- 
demokratiske ordninger og etablering av oppgave- 
utvalg. I tillegg skal tjenesteområdet bidra til å sikre 
innbyggermedvirkning i tjenesteutviklingen.

Folkehelseprofilen for 2021 viser at Asker har store 
sosiale ulikheter mellom grupper i befolkningen og 
mellom ulike lokalområder i kommunen. Hverdags-
aktiviteten går ned, og det er mer stillesitting og 
skjermbruk. Med liten tilgang til litteratur og 
formidlere av litteratur ser vi at stadig flere ungdom 
slutter å bruke biblioteket, og særlig unge gutter  
har stort frafall i bruk av bibliotek. I følge PISA- 
undersøkelsene leser nå hver femte 15-åring på et 
så dårlig nivå at de står i fare for å falle utenfor 
arbeidsliv og skole. 

Frivilligheten er en stor ressurs og viktig partner i 
utviklingen av Askersamfunnet. Frivilligheten er i 
endring. Det er færre som forplikter seg til med- 
lemskap og verv, og flere deltar i tidsavgrensede 
oppgaver. Kommunen skal legge til rette for en vital 
og levende frivillighet gjennom å fasilitere sam- 
arbeid, sikre gode rammevilkår og egnede arenaer. 
Forskning viser at det er sammenheng mellom 
deltakelse i frivillighet og grad av tillit til lokale 
myndigheter.

Nedstengningen av aktivitetstilbud, kulturarenaer og 
møteplasser som følge av koronapandemien har 
hatt store konsekvenser for aktiviteten i tjenesteom-
rådet. Koronapandemien har særlig hatt innvirkning 
på og forsinket nettverksbygging og etablering av 
samarbeid og samskapingsprosjekter. På tross av 
pandemien, har Medborgerskap utviklet arenaer og 
temaplaner og gjennomført bred medvirkning med 
aktuelle aktører.
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Dette skal vi oppnå

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. 
Tabellen under viser hvilke delmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig 
relevante for tjenesteområde Medborgerskap.

HOVEDMÅL DELMÅL

Økonomi
Asker er en økonomisk robust og 
bærekraftig kommune 
 
 
 
 

Asker kommune har god økonomistyring og effektiv  
tjenesteproduksjon. 

Medarbeidere
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.

Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap 
utfører det unike samfunnsoppdraget og når kommunens mål, 
og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen.

Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med god organisa-
sjonskultur som legger til rette for å tiltrekke seg og utvikle 
kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere og ledere. 

Asker kommune har medarbeidere og ledere som sammen 
finner smarte måter å jobbe på, finner løsninger på kommu-
nens utfordringer og viser endringsvilje. 

Samarbeid for å nå målene
Askersamfunnet har virkemidler, 
partnerskap og samarbeid på tvers 
som sikrer en bærekraftig utvikling.

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

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

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

Bærekraftige byer og samfunn
Askersamfunnet har tettsteder og 
lokalsamfunn som er  inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og bære- 
kraftige, som er utviklet i god balanse 
mellom vekst og vern. 
 
 
 
 

Asker kommune forebygger og håndterer konsekvensene av 
uønskede hendelser. 

Askersamfunnet har minimale negative konsekvenser på det 
ytre miljøet

Askersamfunnet verner om og sikrer naturmangfoldet,  
kulturmiljøer og et aktivt og levende  landbruk.

Handling mot klimaendringene
Askersamfunnet handler umiddelbart 
for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. 
 
 
 
 
 

Askersamfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i tråd med 
internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale 
ambisjoner.

God helse
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. 

Asker kommune samarbeider aktivt med innbyggere, frivillig-
heten og næringslivet for å møte fremtidens helseutfordringer.
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HOVEDMÅL DELMÅL

God utdanning
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.  

Barn og unge utvikler relevant kompetanse for fremtidens 
samfunn og arbeidsliv, med særlig vekt på yrkesrettede fag, 
teknologi, innovasjon og entreprenørskap.

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

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

Hovedutvalg for Medborgerskap ga gjennom vedtak 
i sak 38/21 sine innspill og prioriteringer til kommu-
nedirektørens arbeid med Handlingsprogram 
2022–2025. Hovedutvalgets vedtak fremgår av 
vedlegg til handlingsprogrammet. 

Kommunedirektøren vurderer og følger opp 
hovedutvalgenes innspill og prioriteringer gjennom 
budsjettet, temaplaner, politiske saker, tiltak i 
virksomhetene eller orienteringer, innenfor de 
økonomiske rammene som foreligger.

Kommunedirektøren vil særlig peke på at det i 
handlingsprogrammet er avsatt midler til å jobbe 
videre med harmonisering og tjenesteutvikling av 
tilbudet i tjenesteområde Medborgerskap, kultur- 
og fritidstilbud til ungdom, etablering av innbygger-
panel, fremme reiseliv og kompetanseheving knyttet 
til medborgerskap og samskaping for medarbeidere 
i alle tjenesteområder, folkevalgte og frivilligheten. 
Det vises til beskrivelsen av driftsbudsjettet for en 
nærmere oversikt. 

Prioriteringer i perioden

Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag 
tjenesteområdet vil prioritere i fireårsperioden for å 
møte utfordringene, følge opp strategiene og nå 
målene.

Harmonisering
Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del av 
kommunesammenslåingen, og en forutsetning for 
at Asker kommune kan tilby gode og likeverdige 
tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. 
Arbeidet med harmonisering vil foregå over flere år. 
Kommunedirektøren gis i oppdrag å harmonisere 
tjenestene i tråd med føringene i handlings- 
programmet.

Tjenesteområdet skal sikre et godt grunnlag for 
harmonisering av tilbud og tjenester med særlig 
vekt på kostnader knyttet til deltakelse og like- 
behandling av frivilligheten i hele kommunen. Det vil 
fremmes en politisk sak høsten 2021 med fokus på 
å samordne og forenkle tilskuddsordningene i 
tjenesteområde Medborgerskap.

Deltakelse, motivasjon og tilrettelegging 
Temaplan for medborgerskap «Sammen for å nå 

målene» beskriver hvordan Asker kommune kan 
motivere og tilrettelegge for at innbyggerne ønsker å 
delta og ta medansvar for samfunn og fellesskap. 
Metodikken for økt deltakelse handler om å invitere 
flere inn til samhandling og samskaping der det 
egner seg. Alle kommunens virksomheter og 
tjenester har ansvar for å bidra. Asker kommune 
skal arbeide videre for å bli en samskapingskom-
mune, og våre medarbeidere og ledere skal støtte 
utvikling av nye løsninger og nye samarbeidsformer. 

Frivillighetens år er en nasjonal satsing i 2022. 
Sammen med lokale aktører ønsker kommunen å 
løfte frivilligheten merkbart og kraftfullt etter 
koronapandemien.

Sammen med næringslivet, lag og foreninger 
utarbeider Asker kommune en handlingsplan for 
opplevelsesnæringene basert på kystkultur, historie 
og reiseliv. Sammen bidrar tjenesteområdene 
Medborgerskap, Samfunnstjenester og Samfunns-
utvikling, samt aktører i næringen og frivilligheten, til 
at Asker blir en populær og attraktiv reiselivs- 
destinasjon for egne innbyggere og turister. Asker 
kommune har mye å by på innen opplevelsesnæring 
og reiseliv. Startskuddet for felles innsats gikk våren 
2021 med kommunikasjonstiltak og tilrettelegging. 
Arbeidet videreføres i kommende periode.

Kompetanseheving innen medborgerskap  
gjennom Kraftpakken
Prosjekt Medborgerskap skal gjennom kompetanse- 
heving og utprøving av nye metoder og verktøy, 
styrke hele kommunens evne til å tilrettelegge for 
økt deltakelse fra innbyggere, organisasjoner og 
næringsliv inn mot utvalgte piloter innen endrings-
områdene. Dette innbefatter både politikere og 
administrasjonen, i tillegg til samarbeidsaktører i 
organisasjonsliv, næringsliv og innbyggere. 
Utviklingsprosjektet er toårig, og avsluttes i 
desember 2022. Det legges frem egen politisk sak 
høsten 2021 om videreutvikling av metoder og 
prosesser for brukermedvirkning. 

Kompetanseheving og samling av gode verktøy og 
metoder innen medborgerskap og bærekraftig 
omstilling inngår i kompetanseløftet Kraftpakken. 
Kraftpakken skal styrke hele kommunens evne til å 
tilrettelegge for økt deltakelse, og skal motivere for 
å jobbe med gode involveringsprosesser og få ny 
kunnskap om bærekraftig utvikling. Kraftpakken 
skal realiseres i samarbeid med de øvrige tjeneste-
områdene.
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Innbyggertorgskolen handler om at alle medarbei-
dere som bidrar med aktiviteter og tjenester på 
innbyggertorgene har en felles kompetanse- 
plattform og forståelse av den felles møteplassen. 
Innbyggertorgskolen videreutvikles og sees i 
sammenheng med Kraftpakken, og blir et fast 
modulbasert tilbud i 2021 og 2022.

Påvirkningsmuligheter og videreutvikling av 
nærdemokratiske ordninger 
Nærdemokratiske ordninger er ulike metoder og 
modeller for å skape mer lokalt samfunnsengasje-
ment. Ordningene skal legge til rette for at mennes-
kene som bor i lokalsamfunnene kan påvirke 
forhold i nærmiljøet og ellers i kommunen. Det er 
etablert en forsøksordning med tre lokalsamfunns-
utvalg i Tofte, Slemmestad og Heggedal. Forsøks-
ordningen gjelder i 2020 og 2021, og følgeforskning 
med evaluering skal danne grunnlag for en sak om 
videreføring og videreutvikling av ordningen. 
Evaluering av oppstarten anbefaler å øke innsatsen 
knyttet til de uformelle sidene av lokalsamfunns- 
utvalgenes mandat. Grunnet koronapandemien er 
det vurdert å utvide prøveperioden i egen sak. 
Kommunen vil på sikt vurdere å opprette lokal- 
samfunnsutvalg også andre steder. 

Lokalsamfunnsutvalgene skal bidra til å opprett-
holde nærhet til politiske beslutningstakere, øke 
lokal deltakelse, gi bedre lokalt tilpassede beslut-
ninger og bygge opp under lokal stedsidentitet. 
Videre skal de bidra til å styrke det representative 
demokratiet gjennom dialog med hovedutvalg for 
Medborgerskap, som høringsinstans i saker som 
angår lokalsamfunnet, og med rett til å fremme 
saker på vegne av lokalsamfunnene.

På sikt vil Asker kommune opprette oppgaveutvalg. 
Oppgaveutvalgenes formål er å utrede og foreslå 
politikk for valgte temaer gjennom å utarbeide et 
kunnskapsgrunnlag for problemstillingen, samt 
utarbeide mål og strategier på bakgrunn av kunn-
skapsgrunnlaget. Kommunestyret gir oppdrag i tråd 
med kommuneplanens samfunnsdel.

Det skal også etableres et innbyggerpanel som 
består av en gruppe innbyggere som ønsker å delta 
i utviklingen av kommunale tjenester og lokal-
samfunn.

Møteplasser i nærmiljøet, videreutvikling av 
dynamiske arenaer og innbyggertorgene 
Temaplan for medborgerskap skal bidra til at hele 
Asker kommune blir pådriver for en helhetlig og 
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samordnet samfunns- og tjenesteutvikling, samt 
bidra til gode og inkluderende lokalsamfunn. 

I tråd med temaplanen skal det arbeides for å åpne 
opp flere lokaler og lage enkelt tilgjengelige fysiske 
og digitale møteplasser for ulike interesse- og 
aldersgrupper. Møteplassene skal skape rom for 
læring og innovasjon, og skal legge til rette for økt 
deltakelse og mestring. 

Det ble i arbeidet med kommunesammenslåingen 
lagt til grunn at innbyggertorgene skulle være 
dynamiske arenaer. Begrepet vil fremover kunne 
knyttes til flere typer lokaler og flere møteplasser. På 
den dynamiske arenaen kommer aktørene sammen, 
løser oppgaver, engasjerer seg i lokalsamfunnet, gir 
og mottar tjenester, utvikler prosjekter og er sosiale 
– eller gjør ting på egenhånd i et åpent fellesskap. 

Det er etablert midlertidige og permanente inn- 
byggertorg i tettstedene Borgen, Tofte, Heggedal, 
Holmen, Slemmestad og Asker sentrum. Det skal 
etableres et permanent innbyggertorg i Sætre 
høsten 2021. Det er behov for videre utredning av 
innbyggertorgene på Holmen, Tofte, Spikkestad og 
Asker sentrum for å se disse i en større helhet med 
fysisk utforming og tjenestetilbud. 

Innbyggertorgene skal videreutvikles som dynamiske  
arenaer for samskaping og deltakelse mellom 
innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og aktuelle 
kommunale tilbud som frivillighetssentraler, 
bibliotek, kulturopplæring og kulturaktiviteter. 
Innbyggertorgene er et sted hvor innbyggere kan få 
tjenestene nær der de bor, og er i tillegg en arena for 
nærdemokratiordninger.

Fysisk aktivitet, kunst og kultur arrangeres, utøves, 
læres og oppleves på mange ulike arenaer. Med en 
befolkning spredt over et stort geografisk område er 
det viktig at kommunen sørger for egnede arenaer 
for kultur og aktivitet i lokalmiljøene. Kortreist kultur 
og aktivitet nær der folk bor er viktig både for å nå 
bærekraftsmålene, og for å bygge samhold og 
tilhørighet. Kommunens eksisterende arenaer, 
kulturhus og de nye arenaene på innbyggertorgene 
og deres profil og profesjonelle innhold skal utvikles 
i perioden.  

Helhetlig stedsutvikling og tidlig medvirkning
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har 
et eget innsatsområde for helhetlig stedsutvikling. 
Innsatsområdet har strategier for økt satsning på 

arenaer og møteplasser der folk bor, friluftsliv, 
tilrettelegging for nye trender, økt inkludering og 
tilgjengelighet på våre arenaer, klimavennlige valg 
og behovstilpasset anleggsprioritering. Det skal 
også fokuseres på å styrke kulturens betydning for 
lokal stedsutvikling gjennom å arbeide for at kunst 
og kultur kan virke som en drivkraft i samfunns- 
utviklingen.

Kulturskolen deltar sammen med 15 andre kom-
muner i KS og Norsk kulturskole sitt pilotprosjekt 
Fremtidens kulturskole. Målet er å bidra til å løfte 
kulturskolen som aktør i den lokale samfunnsutvik-
lingen, og fokusere på samskaping som metode. 
Pilotprosjektet fokuserer særlig på utviklingen av 
kulturskoletilbudet i Asker sør, og bibliotekene er 
med som samarbeidspartner. 

Tidlig medvirkning i planarbeidet er nødvendig for å 
nå målet om en stedsutvikling som tilrettelegger for 
inkluderende, attraktive, aktivitetsvennlige og 
helsefremmende tettsteder. 

Alle i aktivitet og likeverdige vilkår for fysisk  
aktivitet, idrett og friluftsliv
Fysisk aktivitet er viktig for livskvalitet, trivsel og god 
helse. Det har både en betydelig egenverdi for den 
enkelte og en nytteverdi for samfunnet. Asker 
kommune ønsker å legge til rette for at alle skal 
kunne delta. Det handler om å inkludere flest mulig i 
ordinære fritidsaktiviteter og organisert aktivitet, og 
samtidig utvikle mulighetene for egenorganisert 
aktivitet og gode utlånsordninger for utstyr i hele 
kommunen. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv har vedtatt økt satsing på egenorganisert 
aktivitet, sykling, arrangementer og opplevelses- og 
aktivitetsbasert turisme.

Forebyggende arbeid og inkludering gir stor 
økonomisk gevinst for kommunen i det lange løp. 
Ved å inkludere flest mulig i ordinære fritidsaktivi-
teter styrker vi private og frivillige aktører lokalt, og 
oppnår store positive sosiale effekter for hver enkelt 
deltaker. Ved å styrke innbyggernes livskvalitet og 
helse reduseres behovet for mer omfattende 
helsetjenester. Avdelingen Aktiv fritid har ansvar for 
forebyggende, helsefremmende og inkluderende 
tjenester innen friskliv og folkehelse. I tillegg står 
avdelingen for organisering og drift av lovpålagte, 
tilrettelagte fritidsaktiviteter for sårbare grupper av 
befolkningen. Asker kommune skal harmonisere og 
styrke tilbudet i Aktiv fritid for å sikre et likeverdig 
tilbud i hele kommunen.
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Innenfor idrettsområdet er det ulikheter i drift og 
finansiering av offentlige og private idrettsanlegg, 
samt ressursbruk, tilbud og betingelser. Det 
mangler tilstrekkelige virkemidler for å stimulere til 
egenorganisert aktivitet for den generelle befolk-
ningen. Det er også behov for å harmonisere tilbud 
og tjenester i kommunens tre svømmehaller, for å 
sikre like vilkår for innbyggerne. Temaplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv har strategier som vil 
danne grunnlag for valg av modeller og videre 
arbeid med harmonisering. Arbeidet vil gjennom-
føres i samskaping og samarbeid med innbyggerne, 
frivilligheten, organisasjons- og næringslivet, 
grunneiere og private aktører. 

Aktive lokalsamfunn er en samarbeidsmodell 
mellom idretten og kommunen. Målet er å styrke 
tilhørigheten og fellesskapet i lokalsamfunnet, og 
sørge for trygge og aktive oppvekstsvilkår.

Kulturutvikling og kultur hele livet
Kunst og kultur er viktig for livskvalitet, trivsel og god 
helse. Det har både en betydelig egenverdi for den 
enkelte og en nytteverdi for samfunnet. Asker 
kommune ønsker å legge til rette for at alle skal 
kunne delta. Det er i dag ulikheter i ressursbruk, 
tilbud og betingelser innenfor kulturområdet. 
Arbeidet med temaplan for kultur og politiske 
beslutninger vil danne grunnlag for valg av modeller, 
videre arbeid med harmonisering av avtaler, 
økonomi, tilskudd, tildeling av arenatid og videre- 
utvikling av ungdomsklubbtilbudet, bibliotekene og 
opplæringstilbudet i kulturskolen mv. Arbeidet vil 
gjennomføres i samskaping og samarbeid med 
innbyggerne, frivilligheten, organisasjons- og 
næringslivet, grunneiere og private aktører. 

De tre gamle kommunene har hatt forskjellig satsing 
innenfor ungdomstilbud. Resultatet er et svært ulikt 
tilbud for ungdom i de ulike områdene i den nye 
kommunen. Det er vedtatt en opptrapping og 
satsing for å styrke kultur- og fritidstilbudet for 
ungdom i handlingsprogramperioden. Denne 
satsningen er med på å bygge opp tilbud og innsats 
til ungdom i områder som ikke har hatt slikt tilbud, 
og innbyggertorgene står sentralt i arbeidet. Nye 
ungdomsklubber etableres eller forsterkes på 
Holmen, i Røyken, på Slemmestad og i Sætre i 
kommende periode.

Kulturskolen har gjennom lang tid hatt store 
HMS-utfordringer knyttet til sine lokaler. Det vil i 
perioden arbeides med et nytt mulighetsstudium 

for kulturskolelokaler som skal se på helheten i 
kulturskolens behov, med et særlig fokus på Asker 
sentrum. 

Det skal etableres ny modell for kulturskolens 
samarbeid med skolekorps og barne- og ung-
domsorkester. I dag er det tre ulike modeller, og det 
er behov for å styrke samarbeidet og samles om en 
ny modell. Valg av ny modell vil legges frem for 
politisk behandling. 

Asker er en foregangskommune i arbeidet med å ta i 
bruk musikkterapi i et omfang som gir helsemessig 
effekt. Satsning og opptrapping vil bli vurdert i 
temaplanarbeidet. 

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning 
som sørger for at alle skoleelever i Norge får  
oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Asker  
kommune har i tillegg en lokal ordning kalt Den 
kulturelle barnehagesekken. Det er fra skoleåret 
2021/2022 etablert en ny modell for Den kulturelle 
skolesekken, hvor hele kommunen er direktekom-
mune. En styrking av Den kulturelle skolesekken og 
Den kulturelle barnehagesekken, inkludert midler til 
forvaltning av ordningene, produksjonsmiljø, lokale 
produksjoner, lokal kulturarv og transport, vil bli 
nærmere vurdert i temaplanarbeidet.

Kulturskolen har i dag kun 25 friplasser til disposi-
sjon. Denne ordningen utvides til å omfatte 100 
friplasser. 

Bibliotekenes rolle i forbindelse med leseforståelse 
og leseglede er sentralt i folkebibliotekenes tilbud til 
barn og unge. Gratis kunnskap og litteratur er 
vesentlig, og målet er å få etablert og forsterket 
kjernefunksjoner som lesekompetanse for å sikre 
basisferdigheter for utdanning og arbeidsliv. De 
digitale medietilbudene ved biblioteket videreføres. 
Det tilstrebes et likeverdig tilbud til brukerne 
uavhengig av format, og enda bedre tilpasning av 
åpningstidene til innbyggernes hverdag på sikt.
Kildekritisk lesing er en sentral del av Kunnskaps- 
løftet for 2020. Bibliotekene vil forsterke fokuset på 
kildekritikk og referanse den kommende perioden.

Kunst rett vest er et årlig arrangement som 16 
kommuner i Vestregionen har forpliktet seg til å 
arrangere, og som kommunene gir årlige bidrag til å 
gjennomføre. 
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Det er opprettet en egen ordning for festivaltilskudd. 
Det vil bidra til en helhetlig politikk, forutsigbarhet 
og likeverdig behandling av festivalene. I arbeidet 
med temaplan for kultur vil det utredes mulighet for 
langsiktige avtaler om samarbeid og finansiering 
med profesjonelle aktører og kommunens satsning 
på kultur-, nærings- og stedsutvikling.

Kirker og trossamfunn
Kirken og andre trossamfunn og livssynsorganisa-
sjoner er viktige kulturbærere i Askersamfunnet. I 
tillegg til Den norske kirke er det nærmere 300 
andre trossamfunn som mottar støtte fra  
kommunen. Alle tros- og livssynsorganisasjoner 
tildeles samme tilskudd per medlem.

Stortinget vedtok ny trossamfunnslov i 2021 som 
innebærer at staten har overtatt ansvaret for den 
kommunale delen av tilskudd til tros- og livssyns-
samfunn, utenom Den norske kirke.

I Asker kommune finnes det totalt 14 kirker, 9 
gravplasser og flere gravkapell og andre kirkelige 
bygg. Noen kirker er middelalderkirker, mens flere 
andre er listeført av Riksantikvaren som fredet eller 
verneverdig kulturminne. Kirken gjennomfører i 
tillegg til sitt religiøse arbeid også et stort frivillig 
sosialt arbeid for barn, unge og utsatte grupper.

Kommunen opprettet sammen med kirken og de 
største trossamfunnene et dialogmøte i 2020. 
Denne møteplassen vil videreføres i årene fremover 
som en arena for å ta opp viktige samfunnsspørsmål 
og utfordringer på tvers religion og tilhørighet.

Tjenestetilbudet skal tilpasses eksisterende 
budsjettramme, og utvikles gjennom videre plan-
prosesser. Som en del av harmoniseringsarbeidet 

skal det utarbeides nye samarbeidsavtaler som 
sikrer forutsigbarhet for kirken og andre tros- 
samfunn.

Utarbeidelse av temaplaner
Gjennom å utarbeide og vedta strategiske planer,  
gir de folkevalgte retning og mål for utvikling av 
kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 29/20 en 
planstrategi som definerer hvilke strategiske 
temaplaner som skal utarbeides i fireårsperioden. 
En rekke temaplaner er under utarbeidelse i 2021, 
og flere vil bli utarbeidet videre i perioden. Noen 
temaplaner har imidlertid fått en forsinket oppstart 
som følge av koronapandemien.

Tjenesteområde Medborgerskap har et særlig 
ansvar for tre temaplaner. Temaplan for medborger-
skap og temaplan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv ble endelig vedtatt i første halvår 2021. 
Temaplan for kultur planlegges vedtatt første halvår 
2022. 

Driftsbudsjett

Programområder
Tjenesteområdet er budsjettmessig inndelt i tre 
programområder som vil være grunnlag for økono-
mistyring og -rapportering. Programområdene er 
Innbyggertorg, Kultur og kirke, samt Idrett og 
friluftsliv. Bibliotekene og kulturskolen inngår i 
programområde Kultur og kirke. 

Tabellen viser fordeling av budsjettet på program-
områder.

Økonomiplan

Beløp i 1000
Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025

Innbyggertorg 38 216 41 641 44 741 50 341 49 901

Kultur og kirke 174 842 171 817 171 437 171 947 170 592

Idrett og friluft 78 612 96 482 96 082 95 682 95 242

Sum 291 670 309 940 312 260 317 970 315 735
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Økonomiplan

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025

Opprinnelig budsjett 291 670 291 670 291 670 291 670

Sum Tekniske justeringer 3 290 3 290 3 290 3 290

TIDLIGERE VEDTATTE TILTAK

Graabein – tilskudd til rehabilitering av idrettshall 200 200 200 200

Innbyggertorg – følgeforskning nærdemokratiske  
ordninger – 1. tertial 2020 (K-sak 41/20)

-500 -500 -500 -500

Innbyggertorg – oppstart Slemmestad -150 -150 -150 -150

Omstilling og effektivisering -2 600 -4 700 -6 740 -8 975

Sum Tidligere vedtatte tiltak -3 050 -5 150 -7 190 -9 425

Konsekvensjusteringer 240 -1 860 -3 900 -6 135

Konsekvensjustert ramme 291 910 289 810 287 770 285 535

NYE TILTAK

Aktiv fritid – harmonisering og videreføring –  
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)

4 800 4 800 4 800 4 800

Aktiv i Asker (AiA) – styrking av digital portal 500 500 500 500

Gleinåsen og Vardåsen skianlegg – driftsstøtte –  
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)

500 500 500 500

Innbyggerpanel 200 200 200 200

Kultur- og fritidstilbud til ungdom – harmonisering  
(F-sak 85/21)

3 100 4 100 5 850 5 850

Kulturskolen – friplassordning 500 500 500 500

Nesøya Eldres Vel – tilskudd – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21) 80 0 0 0

PANUA – harmonisering 500 500 500 500

Reiseliv (F-sak 62/21) 1 000 1 000 1 000 1 000

Risenga idrettspark – driftskonsekvens av investering  
(F-sak 41/21)

2 800 2 800 2 800 2 800

Tilskudd festivaler – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21) 700 700 700 700

Tjenesteutvikling – harmonisering 2 500 6 000 12 000 12 000

Verktøykasse for medborgerskap 200 200 200 200

Økte kremasjonsutgifter – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21) 650 650 650 650

Sum Nye tiltak 18 030 22 450 30 200 30 200

Nye tiltak og realendringer 18 030 22 450 30 200 30 200

Ramme 2022–2025 309 940 312 260 317 970 315 735

Driftsbudsjett med endringer
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Kommunens driftsbudsjett for 2021 ble styrket 
vesentlig i 1. tertialrapport gjennom satsinger på 
omkring 90 mill. kroner, som i hovedsak er videre-
ført inn i ny handlingsprogramperiode. Dette betyr 
at vi i stor grad allerede har disponert det økono-
miske handlingsrommet som knytter seg til veksten 
i kommunens inntekter. 

For Medborgerskap er styrkningen fra 1. tertialrap-
port på 6,2 mill. kroner. I tillegg foreslår kommune-
direktøren å styrke/harmonisere tjenesteområdet 
med 12,0 mill. kroner i 2022. Totalt er netto styrking/ 
harmonisering innenfor Medborgerskap på 18,2 
mill. kroner i 2022. 

Tabellen viser en oversikt over driftsbudsjettet med 
endringer i tjenesteområdet.

Tidligere vedtatte tiltak

Graabein – tilskudd til rehabilitering av idrettshall
Gamle Hurum kommune vedtok i Handlings- 
program 2019–2022 støtte til rehabilitering av 
Sætre idrettsforening Graabein Eiendoms idrettshall 
på Sætre. Tilskuddet følger en opptrappingsplan. I 
søknad om spillemidler er det forutsatt finansiering 
fra kommunen for å få gjennomført tiltakene. 
Budsjettet styrkes i samsvar med dette.

Innbyggertorg – følgeforskning nærdemokratiske 
ordninger – 1. tertial 2020 (K-sak 41/20)
Det er tidligere vedtatt å gjennomføre følgeforskning 
til opprettelse av lokalsamfunnsutvalgene. Det ble 
avsatt en engangsbevilgning i 2021, og prosjektet er 
gjennomført. Budsjettet justeres ned i tråd med 
dette. 

Innbyggertorg – oppstart Slemmestad
Slemmestad innbyggertorg åpnet i 2021, og det  
ble avsatt ekstra midler til åpningsmarkeringen. 
Budsjettet justeres ned til ordinær ramme fra 2022.

Omstilling og effektivisering
For å opprettholde kommunens økonomiske 
handlingsrom, legges det opp til en omstilling og 
effektivisering i Asker kommune på ytterligere 50 
mill. kroner i 2022. Omstillingsnivået utgjør 0,7 
prosent av tjenesteområdenes brutto driftsramme.

Tjenesteområdene i Asker kommune er store og 
robuste. Kommunen må i økende grad ha fokus på 
omstilling og søke å løse oppgaver på nye måter slik 

at kommunen får mer ut av ressursene. Effektivise-
ringskravet vil i størst mulig grad bli håndtert slik at 
dekningsgrader og kvalitet blir opprettholdt.

Kommunedirektøren har innarbeidet konkrete 
omstillings- og effektiviseringstiltak på 2,6 mill. 
kroner innenfor tjenesteområde Medborgerskap. 
Tiltakene knytter seg primært til omstrukturering. 
Programområde Innbyggertorg reduseres med 0,5 
mill. kroner knyttet til mer effektiv allokering av 
personalet. Programområde Kultur og kirke redu-
seres med 1,6 mill. kroner knyttet til effektivisering 
og omstrukturering av tjenester og lokalisering. 
Programområde Idrett og friluft reduseres med 0,5 
mill. kroner.

Nye tiltak

Aktiv fritid – harmonisering og videreføring – 
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Det avsettes midler til å videreføre og harmonisere 
lovpålagte helsefremmende og primærforebyg-
gende tjenester til sårbare grupper.

Aktiv i Asker (AiA) – styrking av digital portal
Det avsettes midler til videre satsing og oppfølging 
av AiA-appen. Formålet med AiA-appen er å bidra 
til aktivitet og inkludering.

Gleinåsen og Vardåsen skianlegg – driftsstøtte – 
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Det avsettes midler til å sikre driften ved Gleinåsen 
og Vardåsen skianlegg. Gleinåsen har tidligere ikke 
hatt midler til driften. Vardåsen har fått en drifts- 
avtale som er dyrere enn gjeldende driftsramme 
omfatter.

Innbyggerpanel
Det avsettes midler til etablering av innbyggerpanel i 
Asker. Innbyggerpanelet skal sikre utvikling og 
testing av løsninger for innbyggermedvirkning og 
innbyggerundersøkelser.

Kultur- og fritidstilbud til ungdom –  
harmonisering (F-sak 85/21)
Formannskapet vedtok i sak 85/21 en plan for 
harmonisering av ungdomstiltak i Slemmestad, 
Sætre og Holmen. Harmoniseringen omfatter 
planlegging, medvirkningsarbeid med ungdom og 
lokalsamfunn, samt å styrke tiltak for ungdom i 
disse områdene. Budsjettet styrkes i tråd med dette.
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Kulturskolen – friplassordning
Det avsettes midler til etablering av 100 friplasser 
ved kulturskolen. Ordningen skal sikre sosial 
utjevning.

Nesøya Eldres Vel – tilskudd – 1. tertial 2021 
(K-sak 33/21)
Nesøya Eldres Vel har tidligere blitt sidestilt med 
øvrige seniorsentre, og har derfor fått kommunale 
tilskuddsmidler. Det avsettes tilskuddsmidler i 
2022 for å opprettholde tilbudet i påvente av nytt 
tilbud ved Holmen innbyggertorg.

PANUA – harmonisering
PANUA er en arena som har som mål å bidra til økt 
livskvalitet hos ulike utsatte grupper gjennom 
musikk og andre kulturelle uttrykk. Tilbudet utvides 
til hele den nye kommunen, og budsjettet styrkes i 
tråd med dette. 

Reiseliv (F-sak 62/21)
Formannskapet vedtok i sak 62/21 å bevilge midler 
til kortsiktige tiltak i 2021 for å fremme reiseliv i 
kommunen. Det er behov for å videreføre satsningen 
utover i perioden. Budsjettet styrkes i tråd med 
dette. 

Risenga idrettspark – driftskonsekvens  
av investering (F-sak 41/21)
Det avsettes økte driftsmidler til Risenga idrettspark 
som følge av de nye investeringene i idrettsparken. 
Tilskudd festivaler – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Det avsettes årlige midler til tilskudd til festivaler. 
Dette sikrer mer forutsigbare rammer til etablerte og 
nye festivaler i henhold til nye vedtatte retningslinjer.

Tilskudd festivaler – 1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Det avsettes årlige midler til tilskudd til festivaler. 
Dette sikrer mer forutsigbare rammer til etablerte og 
nye festivaler i henhold til nye vedtatte retningslinjer.

Tjenesteutvikling – harmonisering
Det avsettes midler til å jobbe videre med  
harmonisering og tjenesteutvikling av tilbudet i 
tjenesteområde Medborgerskap. Dette omfatter alle 
tilskuddsordninger og avtaler, gratis trening i 
idrettshaller (idrettsanlegg) for barn og unge under 
18 år, harmonisering av åpningstider ved bibliotek 
og innbyggertorg, samt tilbud i den kulturelle 
skolesekken og kulturskolen mm. Tjenesteområdet 
består i hovedsak av ikke-lovpålagte tjenester, og 
det er derfor en del harmoniseringstiltak som ennå 
ikke er gjennomført.

Verktøykasse for medborgerskap
Det avsettes midler til kompetanseheving knyttet til 
medborgerskap og samskaping for medarbeidere i 
alle tjenesteområder, folkevalgte og frivilligheten. 
Tiltaket innebærer også opplæring i bruk av verktøy 
og kommunikasjonstiltak. 

Økte kremasjonsutgifter – 1. tertial 2021  
(K-sak 33/21)
Det er varslet ytterligere økning i utgiftene til 
kremasjon fra og med 2022. Budsjettet styrkes i 
tråd med dette. 
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Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

MEDBORGERSKAP

Bibliotek – erstatte hyllesystem 2024 4 000 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – felles energisentral Risenga 2021 39 129 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – Holmen ishall rehabilitering 2022 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – idrettshall Røyken videregående skole 2022 26 000 26 000 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – infrastruktur og rekkefølgekrav ny ishall Risenga 2022 92 800 9 800 0 0 0 9 800 0 0 0 0 0 0

Idrett – inventar og utstyr LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Idrett – ny idrettshall Risenga, Leikvoll C 2021 161 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – ny ishall Risenga 2022 382 300 42 300 0 0 0 42 300 0 0 0 0 0 0

Idrett – parkeringskjeller under ny ishall Risenga 2022 57 721 5 715 0 0 0 5 715 0 0 0 0 0 0

Idrett – Risenga svømmehall rehabilitering av ventilasjon 2022 6 000 6 000 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv LØPENDE 5 000 5 000 7 000 7 000 24 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Idrett – turnhall Asker syd 2030 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0

Innbyggertorg – Slemmestad inventar og utstyr 2024 10 000 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Kirke – istandsettelse/rehabilitering Hurum kirke 2024 21 207 7 000 5 600 2 400 0 15 000 0 0 0 0 0 0

Kirke – kirkelige investeringer LØPENDE 5 000 7 000 7 000 7 000 26 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Kirke – ny driftsstasjon Asker kirke 2022 27 700 14 150 0 0 0 14 150 0 0 0 0 0 0

Kirke – ny gravlund 2029 100 000 0 0 0 0 0 0 33 000 33 000 33 000 0 0

Kirke – ny urnelund Vardåsen kirke 2024 27 500 1 000 21 700 4 000 0 26 700 0 0 0 0 0 0

Kirke – rehabilitering inkl. nytt sprinkelanlegg Holmsbu kirke LØPENDE 0 3 000 3 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0

Kirke – rehabilitering Røyken kirke 2024 16 500 5 200 2 300 1 000 0 8 500 0 0 0 0 0 0

Kirke – Røyken kirke avløp 2022 6 000 6 000 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0

Kirke – tiltak gravferd LØPENDE 1 000 3 000 2 000 3 000 9 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Koordineringspott idrettsbygg LØPENDE 8 000 12 000 8 000 8 000 36 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Koordineringspott kulturarenaer LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Koordineringspott kulturminnebygg LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Kultur – inventar Asker kulturhus LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Kultur – kunst i offentlig rom LØPENDE 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Kultur – Sekkefabrikken nytt lyd- og lysutstyr 2022 500 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

Kulturskolen – instrumenter og utstyr LØPENDE 500 300 500 300 1 600 500 300 500 300 500 300

Kulturskolen – mulighetsstudie for fremtidig kulturskole 2022 1 500 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0

Kulturskolen – ombygging av låven på Østre Asker gård 2022 35 000 10 900 0 0 0 10 900 0 0 0 0 0 0

Sum Medborgerskap 1 084 858 184 065 71 900 60 900 37 300 354 165 35 500 68 300 68 500 68 300 95 500 35 300
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Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

MEDBORGERSKAP

Bibliotek – erstatte hyllesystem 2024 4 000 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – felles energisentral Risenga 2021 39 129 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – Holmen ishall rehabilitering 2022 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – idrettshall Røyken videregående skole 2022 26 000 26 000 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – infrastruktur og rekkefølgekrav ny ishall Risenga 2022 92 800 9 800 0 0 0 9 800 0 0 0 0 0 0

Idrett – inventar og utstyr LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Idrett – ny idrettshall Risenga, Leikvoll C 2021 161 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – ny ishall Risenga 2022 382 300 42 300 0 0 0 42 300 0 0 0 0 0 0

Idrett – parkeringskjeller under ny ishall Risenga 2022 57 721 5 715 0 0 0 5 715 0 0 0 0 0 0

Idrett – Risenga svømmehall rehabilitering av ventilasjon 2022 6 000 6 000 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0

Idrett – temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv LØPENDE 5 000 5 000 7 000 7 000 24 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Idrett – turnhall Asker syd 2030 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0

Innbyggertorg – Slemmestad inventar og utstyr 2024 10 000 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Kirke – istandsettelse/rehabilitering Hurum kirke 2024 21 207 7 000 5 600 2 400 0 15 000 0 0 0 0 0 0

Kirke – kirkelige investeringer LØPENDE 5 000 7 000 7 000 7 000 26 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Kirke – ny driftsstasjon Asker kirke 2022 27 700 14 150 0 0 0 14 150 0 0 0 0 0 0

Kirke – ny gravlund 2029 100 000 0 0 0 0 0 0 33 000 33 000 33 000 0 0

Kirke – ny urnelund Vardåsen kirke 2024 27 500 1 000 21 700 4 000 0 26 700 0 0 0 0 0 0

Kirke – rehabilitering inkl. nytt sprinkelanlegg Holmsbu kirke LØPENDE 0 3 000 3 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0

Kirke – rehabilitering Røyken kirke 2024 16 500 5 200 2 300 1 000 0 8 500 0 0 0 0 0 0

Kirke – Røyken kirke avløp 2022 6 000 6 000 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0

Kirke – tiltak gravferd LØPENDE 1 000 3 000 2 000 3 000 9 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Koordineringspott idrettsbygg LØPENDE 8 000 12 000 8 000 8 000 36 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Koordineringspott kulturarenaer LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Koordineringspott kulturminnebygg LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Kultur – inventar Asker kulturhus LØPENDE 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Kultur – kunst i offentlig rom LØPENDE 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Kultur – Sekkefabrikken nytt lyd- og lysutstyr 2022 500 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

Kulturskolen – instrumenter og utstyr LØPENDE 500 300 500 300 1 600 500 300 500 300 500 300

Kulturskolen – mulighetsstudie for fremtidig kulturskole 2022 1 500 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0

Kulturskolen – ombygging av låven på Østre Asker gård 2022 35 000 10 900 0 0 0 10 900 0 0 0 0 0 0

Sum Medborgerskap 1 084 858 184 065 71 900 60 900 37 300 354 165 35 500 68 300 68 500 68 300 95 500 35 300
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Bibliotek – erstatte hyllesystem
Det avsettes 4 mill. kroner i 2024 til å erstatte 
dagens hyller i biblioteket i Asker sentrum. Det er 
nødvendig med mer fleksible hyller som gir rom for 
flere arrangementer i biblioteket samtidig.

Idrett – felles energisentral Risenga
For å sikre effektiv energiutnyttelse i kommunens 
anlegg i Risengaområdet, avsettes det 39,129 mill. 
kroner til en felles energisentral for Risenga idretts-
park. Prosjektet ferdigstilles i 2021.

Idrett – Holmen ishall rehabilitering
Det er behov for en rehabilitering av Holmen ishall. 
Det avsettes 10 mill. kroner i 2022 til dette  
prosjektet. Det fremmes politisk sak i 2021.

Idrett – idrettshall Røyken videregående skole
Viken fylkeskommune skal bygge ny idrettshall ved 
Røyken videregående skole. Asker kommune skal 
være leietaker og bidrar med 26 mill. kroner i 2022 
til finansiering av hallen.

Idrett – infrastruktur og rekkefølgekrav ny  
ishall Risenga
Som følge av vedtaket om ny ishall på Risenga, var 
det behov for midler til infrastruktur og andre 
rekkefølgekrav. Det avsettes 92,8 mill. kroner til 
dette.

Idrett – inventar og utstyr
Det avsettes 2 mill. kroner årlig til investeringer i 
inventar og utstyr i idrettshaller og idrettsanlegg.

Idrett – ny idrettshall Risenga, Leikvoll C
Kostnadsrammen for ny idrettshall på Bleiker er nå 
161 mill. kroner inkl. prisstigning. Akershus fylkes-
kommune vil være hovedleietaker. Det vil bli søkt om 
spillemidler til prosjektet. Prosjektet ferdigstilles 
høsten 2021. 

Idrett – ny ishall Risenga
Det er vedtatt å bygge ny ishall på Risenga med 
plass til 3500 tilskuere, dimensjonert som match- 
arena for ishockey, kunstløp og shorttrack. Estimert 
budsjett er 382,3 mill. kroner inkl. prisstigning. 
Prosjektet ferdigstilles i desember 2021.

Idrett – parkeringskjeller under ny ishall Risenga
Det er vedtatt å bygge en parkeringskjeller under 
ishallen for å avlaste parkeringssituasjonen for hele 
Risenga idrettspark. Estimert budsjett er 57,7 mill. 

kroner. Bevilgningen er redusert fra 107,9 mill. 
kroner til 57,7 mill. kroner. Denne delen av bygget 
ikke har krav på full mva-kompensasjon, men får 
ordinær mva. Dette er en budsjetteknisk endring,  
da belastning og refusjon av ordinær mva ikke vises 
på prosjektet, men regnskapsføres sentralt i  
kommunens regnskap.

Idrett – Risenga svømmehall rehabilitering av 
ventilasjon
Risenga svømmehall har behov for rehabilitering av 
ventilasjonsanlegget. Det avsettes 6 mill. kroner i 
2022 til dette prosjektet.

Idrett – temaplan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble 
vedtatt i 2021. Det avsettes 5 mill. kroner i 2022 og 
2023, for deretter en årlig bevilgning på 7 mill. 
kroner for å følge opp tiltakene i temaplanen.

Idrett – turnhall Asker syd
I temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 
det redegjort for behovet for en turnhall i Asker syd. 
Det avsettes 60 mill. kroner i 2030 til dette pro-
sjektet.

Innbyggertorg – Slemmestad inventar og utstyr
Når det permanente innbyggertorget i Slemmestad 
er på plass er det behov for mer inventar og utstyr. 
Det avsettes 10 mill. kroner til dette i 2024.

Kirke – istandsettelse/rehabilitering Hurum kirke
Det er tidligere avsatt midler til istandsettelse av 
Hurum kirke. I tillegg fikk prosjektet 5 mill. kroner av 
den ekstraordinære koronabevilgningen i 2020. Det 
avsettes ytterligere 14,25 mill. kroner for å fullfinan-
siere prosjektet med ferdigstillelse i 2024/2025.

Kirke – kirkelige investeringer
Det avsettes 5 mill. kroner i 2022 og deretter 7 mill. 
kroner årlig i perioden til investeringer knyttet til 
kirkene. Rehabilitering av de enkelte kirkene vil inngå 
i denne fellespotten.

Kirke – ny driftsstasjon Asker kirke
Det er tidligere vedtatt 13 mill. kroner til ny driftssta-
sjon ved Asker kirkegård, da eksisterende bygnings-
masse er i svært dårlig forfatning. Budsjettet ble i 
F-sak 162/20 økt til 27,7 mill. kroner eks. mva, da 
Asker kirkelig fellesråd får refundert mva-kompen-
sasjonen. Prosjektet ferdigstilles i 2022.
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Kirke – ny gravlund
Gravferdslovens regler setter krav om at kommunen 
til enhver tid skal ha ledige graver for minst tre 
prosent av kommunens innbyggere. Det ble i 2019 
avsatt 1 mill. kroner til mulighetsstudie for ny 
gravlund på Åstad. Estimert budsjett er 100 mill. 
kroner. Prosjektet planlegges ferdigstilt i perioden 
2027–2029.

Kirke – ny urnelund Vardåsen kirke
Det er tidligere vedtatt å etablere ny urnelund ved 
Vardåsen kirke. Estimert budsjett er 27,5 mill. 
kroner eks. mva, da Asker kirkelig fellesråd får 
refundert mva-kompensasjonen. Prosjektet 
planlegges ferdigstilt i 2023/2024.

Kirke – rehabilitering inkl. nytt sprinkelanlegg 
Holmsbu kirke
Det er tidligere avsatt midler til istandsettelse av 
Holmsbu kirke inkl. nytt springelanlegg. I tillegg fikk 
prosjektet 4 mill. kroner av den ekstraordinære 
koronabevilgningen i 2020. Det avsettes ytterligere 
6,0 mill. kroner for å fullfinansiere prosjektet med 
ferdigstillelse i 2023.

Kirke – rehabilitering Røyken kirke
Det har vært avsatt midler i flere år til rehabilitering 
av Røyken kirke. I tillegg fikk prosjektet 4 mill. kroner 
av den ekstraordinære koronabevilgningen i 2020. 
Det avsettes ytterligere 4,5 mill. kroner for å 
fullfinansiere prosjektet med ferdigstillelse i 2024.

Kirke – Røyken kirke avløp
Det er behov for å bedre avløpssituasjonen ved 
Røyken kirke. Det avsette 6 mill. kroner i 2022 til 
dette prosjektet.

Kirke – tiltak gravferd
Kommunestyret vedtok i behandlingen av Hand-
lingsprogram 2021–2024 å avsette 1 mill. kroner 
årlig til tiltak for gravferd. I tillegg er det behov for 
ytterligere 2 mill. kroner i 2023, 1 mill. kroner 2024 
og 2 mill. kroner i 2025.

Koordineringspott idrettsbygg
Det avsettes 8 mill. kroner årlig til koordineringspott 
for idrettsbygg. I 2023 er bevilgningen 12 mill. 
kroner på grunn av store behov i denne type 
kommunal bygningsmasse. Midlene benyttes til 
mindre byggtekniske tiltak i idrettsbyggene.

Koordineringspott kulturarenaer
Det avsettes 2 mill. kroner årlig til koordineringspott 
for kulturbygg. Midlene benyttes til mindre bygg- 
tekniske tiltak i kulturbyggene. Tilrettelegging for 
innbyggertorg blir gjennomført gjennom egne 
prosjekter og bevilgninger.

Koordineringspott kulturminnebygg
Det avsettes 5 mill. kroner årlig i perioden til 
investeringer i kommunale kulturminnebygg.

Kultur – inventar Asker kulturhus
Det avsettes 2 mill. kroner årlig til utskifting av 
inventar i Kulturhuset.

Kultur – kunst i offentlig rom
Det avsettes 1 mill. kroner årlig til kunst i offentlig 
rom fra 2022.

Kultur – Sekkefabrikken nytt lyd- og lysutstyr
Det avsettes 0,5 mill. kroner i 2022 til nytt lyd- og 
lysanlegg til Sekkefabrikken i Slemmestad.

Kulturskolen – instrumenter og utstyr
Det avsettes mellom 0,3 mill. kroner og 0,5 mill. 
kroner årlig til nye instrumenter og utstyr til Kultur-
skolen. I 2022 er bevilgningen 0,5 mill. kroner.

Kulturskolen – mulighetsstudie for fremtidig 
kulturskole
Det avsettes 1,5 mill. kroner til mulighetsstudie for 
fremtidig kulturskole.

Kulturskolen – ombygging av låven på Østre 
Asker gård
Prosjektet med ny kulturskole på låven på Østre 
Asker gård ble terminert. Det er bevilget 35 mill. 
kroner som skal benyttes til strakstiltak for å 
utbedre lokalene på Østre Asker gård, kostymelager 
i bygg på Jansløkka, samt at 5 mill. kroner av  
bevilgningen skal gå til å utbedre tiltak i annen 
kommunal bygningsmasse for kulturformål. 
Tiltakene er planlagt ferdigstilt i 2022.
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Tjenesteområde Administrasjon og ledelse omfatter  
toppledelsen i kommunen, samt de administrative stabs-  
og støttetjenestene som inngår i sentraladministrasjonen. 
Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god  
politisk og administrativ styring, samt ivareta en rekke  
fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen. 

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har omkring  
220 årsverk fordelt på de to direktørområdene Økonomi  
og Organisasjon, og har til sammen åtte seksjoner.  

Administrasjon 
og ledelse
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KOSTRA-tall
Asker
2019

Asker 
2020 Bærum Drammen

ASSS  
u/Oslo

KOSTRA- 
gruppe 12

PRIORITET

Netto driftsutgifter per innbygger (100)  
politisk styring (B) *) **)

425 322 294 284 272 264

Netto driftsutgifter per innbygger (110)  
kontroll og revisjon (B) *) **)

35 28 51 57 61 58

Netto driftsutgifter per innbygger (120)  
administrasjon (B) *) **)

3 896 4 397 3 515 4 166 3 658 3 633

Netto driftsutgifter per innbygger (180)  
diverse fellesutgifter (B) *) **)

206 -56 109 -213 -3 5

Netto driftsutgifter pr. innbygger til  
Adm, styring og fellesutgifter (B) *) **)

5 536 6 090 5 178 5 662 4 852 4 829

*) Inflasjonsjustert med deflator   **) Justert for utgiftsbehov
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Status og utfordringer

Stabs- og støttetjenestene innen Administrasjon og 
ledelse har ansvar for en rekke fellesfunksjoner på 
vegne av hele kommunen. Tjenesteområdet har 
dermed en viktig funksjon knyttet til å sikre enhetlig 
praksis og samhandling i hele organisasjonen.

Stabs- og støttetjenestene arbeider primært mot 
fire målgrupper. For det første skal stabs- og 
støttetjenestene tilrettelegge for at de folkevalgte 
kan drive god politisk styring. Dette skjer blant annet 
gjennom utarbeidelse av gode politiske beslutnings- 
grunnlag og sekretariatstjenester.

For det andre skal stabs- og støttetjenestene bistå 
kommunedirektøren med å sikre god administrativ 
styring. Dette skjer blant annet gjennom å utarbeide 
helhetlige og koordinerte administrative beslutnings- 
grunnlag. 

For det tredje har stabs- og støttetjenestene en 
sentral rolle med å tilrettelegge for at organisa-
sjonen for øvrig kan utøve sine oppgaver på en 
effektiv måte, gjennom utvikling og drift av felles-
oppgaver og annen støtte til linjeorganisasjonen. 
Dette innebærer også å legge til rette for tverr- 
sektorielt utviklings- og innovasjonsarbeid. 

For det fjerde yter deler av stabs- og støttetjenestene 
tjenester direkte til innbyggerne, slik som for 
eksempel kommunikasjon og arkiv- og innsyns- 
tjenester.

Både private og offentlige virksomheter møter stadig 
større krav til en effektiv administrasjon. Utviklingen 
nasjonalt går i retning av større grad av sentralise-
ring av stabs- og støttetjenestene. Hensikten er å 
oppnå stordriftsfordeler, samt å skape robuste 
fagmiljøer med bedre muligheter for å rekruttere og 
beholde arbeidskraft med høy kompetanse. Videre 
blir stabs- og støttetjenestene stadig mer kompe-
tansekrevende. Økt spesialistkompetanse og 
analyse- og utredningskompetanse er nødvendig 
for å kunne håndtere strengere krav til styrings- 
informasjon. Økt digitalisering av administrative 
prosesser stiller krav til ny kompetanse, og skal 
bidra til bedre kvalitet og optimalisering av r 
essursbruken.

I tråd med målene i kommunereformen om å 
frigjøre ressurser til tjenesteproduksjon, har det 
siden vedtaket om kommunesammenslåing i 2016 
vært arbeidet målrettet med å effektivisere tjeneste-
område Administrasjon og ledelse. 

Koronapandemien har stilt stabs- og støtte-
tjenestene overfor flere utfordringer, og store deler 
av tjenesteområdet har vært involvert i ulike deler av 
krisehåndteringen. En rekke nye digitale verktøy ble 
innført på kort tid for å møte nye behov både i 
organisasjonen og Askersamfunnet. Videre ble det 
arbeidet løpende med å rekruttere og omdisponere 
ansatte til ulike koronarelaterte oppgaver slik som 
for eksempel til koronaklinikken og vaksinasjons- 
klinikken. Pandemien har vist at kommunen har god 
omstillings- og tilpasningsevne når situasjonen 
krever det. 
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Dette skal vi oppnå

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. 
Tabellen under viser hvilke delmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig 
relevante for tjenesteområde Administrasjon og ledelse.

HOVEDMÅL DELMÅL

Økonomi
Asker er en økonomisk robust og 
bærekraftig kommune 
 
 
 
 

Asker kommune har god økonomisk bærekraft. 

Asker kommune har god økonomistyring og effektiv tjeneste-
produksjon.

Medarbeidere
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.

Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap 
utfører det unike samfunnsoppdraget og når kommunens mål, 
og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen.

Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med god organisa-
sjonskultur som legger til rette for å tiltrekke seg og utvikle 
kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere og ledere. 

Asker kommune har medarbeidere og ledere som sammen 
finner smarte måter å jobbe på, finner løsninger på kommu-
nens utfordringer og viser endringsvilje. 

Samarbeid for å nå målene
Askersamfunnet har virkemidler, 
partnerskap og samarbeid på tvers 
som sikrer en bærekraftig utvikling.

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

Bærekraftige byer og samfunn
Askersamfunnet har tettsteder og 
lokalsamfunn som er  inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og bære- 
kraftige, som er utviklet i god balanse 
mellom vekst og vern. 
 
 
 
 

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

Asker kommune forebygger og håndterer konsekvensene av 
uønskede hendelser. 

Askersamfunnet har minimale negative konsekvenser på det 
ytre miljøet

Handling mot klimaendringene
Askersamfunnet handler umiddelbart 
for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. 
 
 
 
 
 

Askersamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg  
konsekvensene av klimaendringer. 

Askersamfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i tråd med 
internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale 
ambisjoner.

God helse
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.
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HOVEDMÅL DELMÅL

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

Barn og unge utvikler relevant kompetanse for fremtidens 
samfunn og arbeidsliv, med særlig vekt på yrkesrettede fag, 
teknologi, innovasjon og entreprenørskap.

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

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

Askersamfunnet har en sikker digital infrastruktur av høy 
kvalitet

Askersamfunnet har et attraktivt og innovativt næringsliv som 
bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping. 
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Prioriteringer i perioden

Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag 
tjenesteområdet vil prioritere i fireårsperioden for å 
møte utfordringene, følge opp strategiene og nå 
målene i kommuneplanen.

Harmonisering
Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del av 
kommunesammenslåingen, og en forutsetning for 
at Asker kommune kan tilby gode og likeverdige 
tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. 
Arbeidet med harmonisering vil foregå over flere år. 
Kommunedirektøren gis i oppdrag å harmonisere 
tjenestene i tråd med føringene i handlings- 
programmet. 

Det har de siste to årene vært jobbet kontinuerlig 
med harmonisering innenfor tjenesteområde 
Administrasjon og ledelse, med særlig fokus på 
implementering av felles digitale verktøy og løs-
ninger i hele organisasjonen. I tillegg er det arbeidet 
med harmonisering av administrative prosesser, 
rutiner og reglementer. Harmoniseringsarbeidet vil i 
2022 ha særlig fokus på opplæring og bruk av 
IKT-systemene. 

Politisk styring
Tjenesteområde Administrasjon og ledelse skal 
tilrettelegge for god politisk styring, samt bidra til 
godt politisk arbeid og god samhandling i grense-
snittet mellom politiske og administrative prosesser. 
Store oppgaver knyttet til utvikling av lokal- 
samfunnet, de kommunale tjenestene og Asker 
kommune som organisasjon krever gode politiske 
beslutningsgrunnlag og medvirkningsprosesser.

Koronapandemien har medført at kommunens 
folkevalgte har måttet arbeide på nye måter. En stor 
andel av de politiske møtene ble i 2020 og 2021 
gjennomført digitalt som følge av pandemien. 
Erfaringene fra pandemien blir viktig i det videre 
arbeidet med å tilrettelegge for god politisk styring i 
Asker kommune. 

Arbeidsgiverpolitikk
Arbeidsgiverpolitikken er avgjørende for at Asker 
kommune kan rekruttere, utvikle og beholde 
kvalifisert arbeidskraft, stille krav til lederskap, 
utvikle medarbeidernes kompetanse og bygge en 
felles organisasjonskultur. 

Temaplan for arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt av 
kommunestyret i september 2020 (sak 57/20), og 
synliggjør forventninger, innsatsområder og konkrete 
mål for medarbeidere og ledere i Asker kommune. 
Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har det 
koordinerende ansvaret for å implementere  
kommunens arbeidsgiverpolitikk, og tilrettelegge for 
at mål og strategier følges opp på en enhetlig måte i 
organisasjonen. Som en oppfølging av korona- 
pandemien er det særlig viktig å legge til rette for en 
god arbeidshverdag for ansatte og ledere i den 
krevende situasjonen som pandemien har medført. 

I 2022 skal det utarbeides en livsfasepolitikk og en 
overordnet rekrutteringsstrategi for Asker kommune 
som en oppfølging av arbeidsgiverpolitikken. Det 
skal videre etableres et pre- og onboardingsprogram 
for nye medarbeidere, slik at disse kommer raskere 
inn i jobb med bedre kvalitet i tjenesteutførelsen. Det 
systematiske HMS-arbeidet og samarbeidet med de 
ansattes organisasjoner skal videreføres og styrkes. I 
tillegg skal kommunen arbeide videre med å etablere 
et antikorrupsjonsprogram, herunder en ny  
varslingsordning.

Asker kommune driver strategisk kompetanse- 
utvikling og kompetansestyring. Dette handler om 
å organisere ressursene på en hensiktsmessig 
måte, utvikle medarbeidernes og ledernes k 
ompetanse, samt rekruttere kompetanse for å 
møte fremtidige behov. 

Det ble i 2019 etablert et organisasjons- og leder-
utviklingsprogram som skal bidra til utvikling av 
felles kultur og ledelse i Asker kommune. Så langt er 
tre moduler gjennomført. Den fjerde og siste 
modulen er besluttet utsatt til 2022 som følge av 
koronapandemien. Det vil som en del av organisa-
sjons- og lederutviklingsprogrammet arbeides 
målrettet med omstilling, bygging av felles kultur og 
verdier.

Fremtidens utfordringer med flere eldre og færre i 
yrkesaktiv alder stiller kommunen overfor nye 
utfordringer når det gjelder tilgang på tilstrekkelig 
og kompetent arbeidskraft. Det fremtidige arbeids-
kraftsbehovet medfører at flere ansatte må stå 
lenger i jobb, og det må utvikles en heltidskultur 
hvor flere jobber i større stillinger. 

Heltidskultur handler om å skape en bærekraftig 
kommune og sikre innbyggerne kvalitet i tjenestene. 
Dette er en vesentlig faktor for at Asker kommune 
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skal kunne rekruttere kompetanse, løse samfunns-
oppdraget og være en attraktiv arbeidsgiver. 

En omlegging til flere ansatte i hele stillinger krever 
en grunnleggende organisasjonsendring. Det 
partssammensatte heltidsutvalget som ble nedsatt i 
2020 består av representanter for arbeidsgiver og 
de ansatte. Utvalget skal utarbeide forslag til en 
handlingsplan for heltidskultur som legges frem til 
behandling i Partssammensatt utvalg i løpet av 
høsten 2021. Handlingsplanen vil gi retning for 
arbeidet med utvikling av heltidskultur i Asker 
kommune, og oppfølging og implementering av 
planen vil starte opp i 2022. 

Asker kommune skal i 2022 fortsette satsingen på 
lærlingeordningen. Per i dag er målet at kommunen 
skal ha én lærling per 1000 innbyggere. Det skal 
høsten 2021 legges frem politisk sak om mål og 
strategier for lærlingeordningen. 

Det ble i 2021 avsatt ekstra lønnsmidler for å 
rekruttere og beholde medarbeidere i kommunen. 
Midler for 2022 vil bli brukt for ytterligere å styrke 
kommunens konkurranseevne lønnsmessig og 
redusere uønskede skjevheter. 

Innovasjon, digitalisering og smart teknologi
Samfunnet står overfor en rekke store og komplekse 
utfordringer i årene som kommer. Innovasjon, 
digitalisering og bruk av smart teknologi er sentrale 
virkemidler for å møte disse. Koronapandemien har 
vist at Asker kommune har en god innovasjons-
kultur og omstillings- og tilpasningsevne til å møte 
fremtidens utfordringer når situasjonen krever det. 
Som en følge av pandemien ble det i 2020 og 2021 
innført en rekke nye digitale verktøy på kort tid for å 
møte nye behov både i organisasjonen og Asker-
samfunnet. 

Det er et mål at Asker skal være en foregangskom-
mune i arbeidet med innovasjon og digitalisering. 
Kommunen vil i 2022 videreføre fokuset på digitali-
sering gjennom å ferdigstille temaplan for digitalise-
ring og smart bruk av teknologi. Temaplanen ble på 
grunn av koronapandemien vedtatt utsatt. Sak om 
mandat og rammer for temaplanen ble behandlet i 
formannskapet i september 2020 (sak 170/20), og 
planen skal vedtas av kommunestyret i 2022. 

Asker kommune skal i 2022 videreføre arbeidet 
med helhetlige, brukerrettede og brukervennlige 
digitale tjenester, etablere en helhetlig infrastruktur 

og ta i bruk smarte digitale løsninger. I tråd med 
regjeringens ambisjoner om verdiskaping med data 
som ressurs (Meld. St. 22 (2020–2021) Data som 
ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon), skal 
også Asker kommune i årene fremover ha økt fokus 
på bedre utnyttelse av data som grunnlag for å 
lykkes med innovasjon, effektivisering og over-
gangen til et mer bærekraftig lokalsamfunn. 
Satsingen på digitalisering og smart bruk av 
teknologi skal bidra til gode innbygger- og bruker-
opplevelser, og sikre god kvalitet, effektivitet, 
åpenhet, tilgjengelighet og service, samt gi bedre 
beslutningsgrunnlag for vedtak av konkrete pro-
sjekter og tiltak i samfunns- og tjenesteutviklingen.

Etableringen av Senter for innovasjon og læring 
(Seil) gir grunnlag for et tydeligere og mer utvidet 
innovasjonsarbeid basert på den innovasjons- 
kompetansen og innovasjonskulturen som er 
etablert i organisasjonen. Tverrsektorielt samarbeid 
og prosjektgjennomføring i samarbeid med 
næringslivet, frivilligheten, universitets- og høg- 
skolemiljøer og andre offentlige aktører, er  
avgjørende for å lykkes. 

Det skal i 2022 arbeides med å videreutvikle Seil 
som en sentral aktør for å sikre økt kompetanse om 
innovasjon, medborgerskap og samskaping i 
organisasjonen, blant annet gjennom å utvikle 
metodikk for innovasjon og samskaping. Videre skal 
et arbeides med å sikre økt tverrfaglig samarbeid og 
samhandling internt og eksternt, samt etablere  
partnerskap og samarbeid med ulike nettverk. 
Kommunen skal videreføre det systematiske 
arbeidet med tjenesteinnovasjon, og ta i bruk og 
skalere nye løsninger. Seil vil fremover ha et særlig 
ansvar for å sikre og tilby et tverrfaglig samarbeid i 
tjeneste- og samfunnsutviklingen. 

Program Bærekraftige Asker
Kommuneplanens samfunnsdel bygger på FNs 
bærekraftsmål, og utgjør Asker kommunens lokale 
forståelse av de globale målene omsatt til et lokalt 
målbilde. Målene i kommuneplanen beskriver 
hvordan Asker kommune skal utvikle seg som en 
smart og bærekraftig kommune i årene fremover. 

Bærekraftsmålene er tverrsektorielle, og det er 
nødvendig å samarbeide på tvers av sektorer og  
forvaltningsnivåer for å oppnå en bærekraftig 
utvikling. Formannskapet vedtok i 2020 å etablere 
program Bærekraftige Asker for å sikre en felles 
tverrsektoriell oppfølging og implementering av FNs 
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bærekraftsmål lokalt i kommunen og i samarbeid 
med partnere regionalt, nasjonalt og globalt (sak 
195/20). Programmet arbeider i henhold til et 
internasjonalt anerkjent rammeverk for samfunns-
omstilling. Formannskapet er strategisk prosjekt-
styre for programmet. 

Gjennom program Bærekraftige Asker har kom-
munen identifisert særlige utfordringer og behov for 
omstilling innenfor følgende områder: 

 → Sosial ulikhet
 → Transport og mobilitet
 → Forbruk og ressursforvaltning
 → Digital infrastruktur og smart teknologi i 

samfunnsutvikling

Program Bærekraftige Asker skal bidra til en 
samordnet gjennomføring og implementering  
av sektorovergripende prosjekter og tiltak.  
Programmet skal gi innspill til planprosesser, og 
skal styrke en kunnskapsbasert tilnærming, bruke 
anerkjent metodikk og gi støtte til linjeorganisasjo-
nens arbeid med å operasjonalisere og gjennom-
føre nødvendige endringer for å nå målene. 
Programmet skal også være pådriver og fasilitator 
for etablering av partnerskap og samarbeid med 
øvrige samfunnsaktører. Programmet vil i 2022 ha 
fokus på å legge til rette for større samarbeids- 
prosjekter med lokale, regionale, nasjonale og 
globale aktører innenfor endringsområdene.

Programmet vil i 2022 videre ha fokus på å bistå 
ledere og virksomheter med kunnskap og  
kompetanseutvikling om bærekraftig utvikling og 
sirkulære modeller, samt metodikk og verktøy for 
gjennomføring av tiltak i den enkelte virksomhet. 
Videre vil programmet mobilisere til samarbeid og 
inngå partnerskap med relevante samarbeids- 
aktører, samt identifisere og adressere barrierer  
for en positiv utvikling innenfor de fire definerte 
utfordringsområdene. Programmet skal også være 
pådriver for digitalisering og smart bruk av teknologi 
som støtter en bærekraftig utvikling.

Asker kommunes reisepolicy for ansatte og  
folkevalgte ble vedtatt våren 2020 (sak 90/20). 
Intensjonen med reisepolicyen er å redusere 
kommunens klimaavtrykk og kostnader knyttet til 
tjenestereiser. Det jobbes videre med en mobilitets-
strategi som skal beskrive prinsipper knyttet til 
lokalisering av kommunale arbeidsplasser, samt 

løsningsforslag for transportbehov og mobilitet for 
intern forflytning og reiser til og fra jobb.

Økonomi- og virksomhetsstyring
God økonomistyring er viktig for at Asker kommune 
skal ha fremtidig økonomisk bærekraft, og være i 
stand til å opprettholde ordinær drift ved ulike 
konjunkturer. Dette krever gode systemer for 
oppfølging og rapportering, samt kontinuerlig fokus 
på effektiv bruk av ressurser. En langsiktig og 
helhetlig økonomiplanlegging, med handlingsregler 
for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet, finans-
forvaltningen og verdibevarende vedlikehold, er 
nødvendig for å opprettholde et godt økonomisk 
handlingsrom. Langsiktige analyser og planlegging 
skal, sammen med daglig fokus på økonomi og 
ressursbruk, bidra til god styring og fremtidig 
bærekraft. Tjenesteområde Administrasjon og 
ledelse skal tilrettelegge for god økonomistyring 
gjennom videreutvikling av verktøy for styring, gode 
analyser og beslutningsgrunnlag, samt gjennom 
kontinuerlig oppfølging av kommunens økonomiske 
utvikling. 

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er 
en forutsetning for at Asker kommune kan ivareta 
sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og 
demokratisk arena. Gjennom helhetlig virksomhets-
styring skal kommunen både sikre effektiv drift og 
gode tjenester til innbyggerne, samtidig som vi 
ivaretar nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i 
tråd med samfunnets og innbyggernes behov. 
Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har det 
overordnede og koordinerende ansvaret for  
virksomhetsstyringen i Asker kommune. Arbeidet 
med virksomhetsstyring vil forsterkes og videre- 
utvikles i årene fremover. 

Kommunen vil i 2022 styrke arbeidet med miljø-
vennlige anskaffelser. Asker kommune skal stille 
miljø- og klimakrav i alle vesentlige kommunale 
innkjøp av varer og tjenester. For å forsterke og 
systematisere arbeidet skal kommunen blant annet 
utarbeide en strategi for klima i kommunens 
generelle anskaffelser, integrere miljø- og klimakrav 
i kommunens innkjøpssystemer, innhente bistand 
fra Stiftelsen Miljømerking gjennom medlemskapet 
i deres innkjøpsnettverk, samt utnytte Viken 
fylkeskommunes kommende rådgivingstjeneste om 
klimavennlige anskaffelser. Kommunen skal i tillegg 
arbeide med å påvirke leverandører til å fremskaffe 
informasjon om tredjeparts miljømerkede pro-
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dukter, stille krav om miljø og etikk i forvaltningen av 
kommunens fond, samt stille krav til klimavennlige 
menyer i alle kommunale kantiner. 

Videre vil kommunen videreutvikle og forsterke 
fokuset på kontraktstyring. Det skal blant annet 
arbeides med å ytterligere styrke opplæring, rutiner, 
prosesser og verktøy. Ansvaret til kontraktseier  
skal tydeliggjøres for å sikre at oppfølgingen av 
kontrakter ivaretar Asker kommunes interesser.

Eierstyring
Asker kommune har eierskap i mange selskaper, 
både aksjeselskaper, interkommunale selskaper  
og kommunale foretak. I tillegg har kommunen 
eierskap i mange andre typer samarbeid. Kommu-
nestyret vedtok i november 2020 (sak 93/20) ny 
eierskapsmelding for Asker kommune. Eierskaps-
meldingens del I inneholder både generelle  
prinsipper for eierstyring og en oversikt over alle 
selskaper kommunen har eierinteresser i. 
Eierskapsmeldingen legger dermed grunnlag og 
premisser for kommunens arbeid med eierstyring. 

Hovedfokuset for arbeidet med eierstyring i 2022 vil 
være å utarbeide eierstrategier i tråd med formann-
skapets vedtatte rammeverk for utarbeidelse av 
eierstrategier for utvalgte selskaper. Videre vil 
kommunen delta i omstrukturering av selskaper og 
samarbeidsformer, planlegge eierdag, sørge for 
administrativ tilrettelegging for politiske valg til 
styrer, generalforsamlinger og representantskaps-
møter, samt styrke den administrative eierdialogen 
med selskapene. Det vil også bli arbeidet med å 
tilrettelegge verktøy som kan lette arbeidet med å 
registrere potensielle styrekandidater til fremtidige 
valg, samt videreutvikle nettsiden med informasjon 
om selskaper som kommunen har eierinteresser i. 
Eierskapsmelding del II (eierberetning) skal opp- 
dateres og legges frem for politisk behandling 
høsten 2022.

Personvern, informasjonssikkerhet og 
IKT-sikkerhet
Asker kommune har gjennom 2020 og 2021 hatt 
utfordringer med flere hendelser hvor personopp-
lysninger har blitt tilgjengeliggjort via kommunens 
offentlige digitale innsynsløsninger. Det har vært 
gjennomført en ekstern evaluering av området, og 
kommunen har utarbeidet en handlingsplan for 
personvern, informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet 
som er under implementering. Det er i 2021 

rekruttert et nytt personvernombud i 100 prosent 
stilling, informasjonssikkerhetsfunksjonen er styrket 
fra en til to rådgivere, og IKT-sikkerhetsfunksjonen 
er styrket med en rådgiver som skal følge opp de 
løpende IKT-sikkerhetsutfordringene i det daglige. 

Det vil i 2022 arbeides videre med å styrke samar-
beidet med IKT-leverandører, andre kommuner, KS 
og nasjonale sikkerhetsmyndigheter. I tillegg vil 
kommunen ha fokus på å bygge en levende person-
vern- og informasjonssikkerhetskultur i hele 
organisasjonen, gjennomføre kompetansehevende 
tiltak for ansatte, gjennomføre informasjons- 
sikkerhetsvurderinger for alle virksomheter, samt 
gjennomføre risikovurderinger med fokus på 
personvernkonsekvens for alle IKT-løsninger. Det 
skal videre vurderes om kommunens offentlige 
digitale innsynsløsninger, som delvis har vært stengt 
på grunn av personvernhendelsene, skal åpnes for 
et mer utvidet selvbetjent innsyn.

Kommunikasjon med innbyggerne
Kommunelovens § 4-1 slår fast at kommunen har 
plikt til å aktivt informere om egen virksomhet og om 
virksomhet som andre utfører på vegne av kom-
munen. Kommunen skal også legge til rette for at 
alle kan få tilgang til slik informasjon. Kommunika-
sjon er ett av flere virkemidler for å nå kommunens 
mål. Den vedtatte kommunikasjonsplattformen 
ligger til grunn for kommunens kommunikasjon 
med innbyggerne også i 2022.

Asker kommunes kommunikasjon er basert på 
kommunens verdier raus, nær, modig og skapende, 
og det er et mål at kommunen skal opptre som én 
aktør og kommunisere helhetlig og åpent med 
omverdenen. Vår kommunikasjon skal bidra til at 
våre innbyggere har kjennskap og tillit til kommu-
nens samfunnsoppdrag, tjenester og oppgaver. 
Videre skal vår kommunikasjon bidra til at innbyg-
gerne opplever mulighet til å involvere seg, være seg 
bevisst en bærekraftig utvikling og ta valg og handle i 
tråd med dette. Kommunens kommunikasjon skal i 
tillegg bidra til at medarbeidere og folkevalgte 
opplever tilhørighet til kommunen som organisa-
sjon og arbeidsplass. 

De fem definerte satsingene i kommunikasjons-
plattformen videreføres i 2022. Disse er systematisk 
og strategisk kommunikasjonsarbeid, videreutvikling  
av digital kommunikasjon, styrking av intern 
kommunikasjon, bevisst bruk av kommunens 

163Handlingsprogram 2022–2025

Administrasjon og ledelse



visuelle identitet og innbyggerrettet kommunikasjon. 
Videreutvikling av kommunens nettsider, videre- 
føring av Askermagasinet, bruk av klart språk, 
kommunikasjonstiltak rettet mot fremmedspråklige 
og krisekommunikasjon er viktige tiltak også i 2022.

Utarbeidelse av temaplaner
Gjennom å utarbeide og vedta strategiske planer,  
gir de folkevalgte retning og mål for utvikling av 
kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 29/20 en 
planstrategi som definerer hvilke strategiske 
temaplaner som skal utarbeides i fireårsperioden. 
En rekke temaplaner er under utarbeidelse i 2021, 
og flere vil bli utarbeidet videre i perioden. Noen 
temaplaner har imidlertid fått en forsinket oppstart 
som følge av koronapandemien.

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et 
særlig ansvar for temaplan for arbeidsgiverpolitikk, 
temaplan for digitalisering og smart teknologi og 
temaplan for kommunikasjon. I tillegg har tjeneste-
området en sentral rolle knyttet til samordning og 

koordinering av kommunens temaplanarbeid på 
tvers av tjenesteområdene. 

Temaplan for arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt av 
kommunestyret høsten 2020, mens temaplan for 
digitalisering og smart teknologi vil bli vedtatt i løpet 
av 2022. Temaplan for kommunikasjon planlegges 
vedtatt i 2023. 

Driftsbudsjett

Programområder
Tjenesteområde Administrasjon og ledelse er 
budsjettmessig inndelt i tre programområder som 
vil være grunnlag for økonomistyring og -rapporte-
ring. Programområdene er Kommunedirektør, 
Økonomi og Organisasjon.

Tabellen viser fordeling av budsjettet på program-
områder.

Økonomiplan

Beløp i 1000
Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025

Kommunedirektør 21 617 25 166 22 866 20 486 18 282

Økonomi 62 850 55 348 55 348 55 348 55 348

Organisasjon 272 446 278 548 282 958 278 548 282 958

Sum 356 912 359 062 361 172 354 382 356 588
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Økonomiplan

Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025

Opprinnelig budsjett 356 912 356 912 356 912 356 912

Sum Tekniske justeringer -4 253 -4 253 -4 253 -4 253

Sum Budsjettendringer inneværende år -147 -147 -147 -147

TIDLIGERE VEDTATTE TILTAK

Omstilling og effektivisering -2 900 -5 200 -7 580 -9 784

Valg – justering av valgkostnader – 1. tertial 2021  
(K-sak 33/21)

-1 910 2 500 -1 910 2 500

Sum Tidligere vedtatte tiltak -4 810 -2 700 -9 490 -7 284

Konsekvensjusteringer -9 210 -7 100 -13 890 -11 684

Konsekvensjustert ramme 347 702 349 812 343 022 345 228

NYE TILTAK

Driftskonsekvenser av IKT-investeringer 6 000 6 000 6 000 6 000

IKT-sikkerhet, informasjonssikkerhet og  
personvern – styrking

2 050 2 050 2 050 2 050

Lærlinger – opptrappingsplan 2 000 2 000 2 000 2 000

Osloregionens Europakontor – medlemskap –  
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)

310 310 310 310

Personvernombud – styrking 1 000 1 000 1 000 1 000

Sum Nye tiltak 11 360 11 360 11 360 11 360

Nye tiltak og realendringer 11 360 11 360 11 360 11 360

Ramme 2022–2025 359 062 361 172 354 382 356 588

Driftsbudsjett med endringer

Kommunens driftsbudsjett for 2021 ble styrket 
vesentlig i 1. tertialrapport gjennom satsinger på 
omkring 90 mill. kroner, som i hovedsak er videre-
ført inn i ny handlingsprogramperiode. Dette betyr 
at vi i stor grad allerede har disponert det økono-
miske handlingsrommet som knytter seg til veksten 
i kommunens inntekter. 

For Administrasjon og ledelse er styrkningen fra  
1. tertialrapport på 0,3 mill. kroner. I tillegg foreslår 
kommunedirektøren å styrke/harmonisere  
tjenesteområdet med 1,8 mill. kroner i 2022. Totalt 
er netto styrking/harmonisering innenfor Adminis-
trasjon og ledelse på 2,1 mill. kroner i 2022.

Tabellen viser en oversikt over driftsbudsjettet med 
endringer i tjenesteområdet.
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Tidligere vedtatte tiltak

Omstilling og effektivisering 
For å opprettholde kommunens økonomiske 
handlingsrom, legges det opp til en omstilling og 
effektivisering i Asker kommune på ytterligere 50 
mill. kroner i 2022. Omstillingsnivået utgjør 0,7 
prosent av tjenesteområdenes brutto driftsramme.

Tjenesteområdene i Asker kommune er store og 
robuste. Kommunen må i økende grad ha fokus  
på omstilling og søke å løse oppgaver på nye måter 
slik at kommunen får mer ut av ressursene. 
Effektiviseringskravet vil i størst mulig grad bli 
håndtert slik at dekningsgrader og kvalitet blir 
opprettholdt.

Kommunedirektøren har innarbeidet konkrete 
omstillings- og effektiviseringstiltak på 2,9 mill. 
kroner innenfor tjenesteområde Administrasjon og 
ledelse. Effektiviseringskravet er fordelt med 1 mill. 
kroner innenfor programområde Økonomi, 1,0 mill. 
kroner innenfor programområde Organisasjon og 
0,9 mill. kroner på programområde Kommune-
direktør. Tiltakene knytter seg primært til reduksjon 
av reiser, kurs, overtid og bruk av konsulenter.

Valg – justering av valgkostnader – 1. tertial 2021 
(K-sak 33/21)
Som følge av ny og større kommune er det behov 
for å styrke rammen for gjennomføring av valget 
annet hvert år.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

Digital satsing i skolene LØPENDE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

IKT-investeringer LØPENDE 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Sum Administrasjon og ledelse 0 76 000 76 000 76 000 76 000 304 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000

Digital satsing i skolene
I tråd med kommunens satsing på digitalisering og 
digital læring i skolen, avsettes det 16 mill. kroner 
årlig til digital satsing i skolen på 1. til 10. trinn. 
Investeringsmidlene skal sikre at alle elever får hver 
sin PC, oppgradering av nødvendig infrastruktur på 
skolene, heving av lærernes digitale kompetanse, 

inkludert nødvendig programvare for elever og 
lærere, samt digital dialog med foresatte.

IKT-investeringer
Det avsettes 60 mill. kroner årlig til investeringer 
innenfor IKT-området.

166 Asker kommune

Kommunens tjenesteområder



Nye tiltak

Driftskonsekvenser av IKT-investeringer
Asker kommune satser på nye digitale løsninger. 
Økte IKT- investeringer gir driftskonsekvenser. Det 
avsettes årlige midler for å dekke behovet på drift. 
Budsjettet styrkes i samsvar med dette.

IKT-sikkerhet, informasjonssikkerhet og 
personvern – styrking
I tråd med handlingsplan for personvern, informa-
sjonssikkerhet og IKT-sikkerhet, avsettes det midler 
til å styrke kapasiteten innenfor informasjons- 
sikkerhet og IKT-sikkerhet.

Lærlinger – opptrappingsplan
Asker kommune skal fortsett å satse på lærlinger. 

Kommunen har i dag budsjettert med 1 lærling per 
1000 innbyggere. Kommunedirektøren foreslår en 
økning av antall lærlinger på inntil 10 i 2022.

Osloregionens Europakontor – medlemskap –  
1. tertial 2021 (K-sak 33/21)
Asker kommune er medlem i Osloregionens 
Europakontor med virkning fra 1. januar 2021. Det 
avsettes midler til årlig medlemskontingent.

Personvernombud – styrking
Asker kommune har behov for å styrke kapasiteten 
innenfor personvernområdet. Det avsettes midler til 
å styrke personvernombudsrollen.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Økonomiplan Sum Sum øvrige år

Investeringsprosjekter Ferdig  år

Brutto  

prosjektutgift   2022 2023 2024 2025 2022–25 2026 2027 2028 2029 2030 2031

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

Digital satsing i skolene LØPENDE 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

IKT-investeringer LØPENDE 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Sum Administrasjon og ledelse 0 76 000 76 000 76 000 76 000 304 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000
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Vedlegg



Beløp i 1000
Regnskap  

2020
Oppr. bud-
sjett 2021

Øk.plan 
2022

Øk.plan 
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan 
2025

Rammetilskudd -1 936 137 -1 619 000 -1 752 378 -1 779 378 -1 808 378 -1 835 378

Inntekts- og formuesskatt -3 964 877 -4 361 000 -4 585 000 -4 632 000 -4 663 000 -4 745 000

Andre generelle driftsinntekter -148 198 -172 384 -145 684 -145 684 -145 684 -145 684

Sum generelle driftsinntekter -6 049 213 -6 152 385 -6 483 063 -6 557 063 -6 617 063 -6 726 063

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 5 530 070 5 598 415 5 893 015 5 909 995 5 961 486 6 002 158

Avskrivinger 504 061 298 064 553 347 559 458 564 907 570 722

Sum netto driftsutgifter 6 034 131 5 896 478 6 446 361 6 469 454 6 526 393 6 572 880

Brutto driftsresultat -15 082 -255 907 -36 702 -87 610 -90 670 -153 183

Renteinntekter -66 735 -30 900 -42 000 -48 000 -49 500 -51 000

Utbytter -33 712 -31 800 -31 800 -31 800 -31 800 -31 800

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -146 865 -74 300 -79 000 -79 500 -80 000 -80 500

Renteutgifter 191 159 242 124 196 749 231 357 233 400 236 494

Avdrag på lån 264 215 297 799 340 000 335 000 330 000 330 000

Netto finansutgifter 208 062 402 923 383 949 407 057 402 100 403 194

Motpost avskrivninger -504 061 -297 264 -553 347 -559 458 -564 907 -570 722

Netto driftsresultat -311 081 -150 248 -206 099 -240 011 -253 477 -320 711

DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT

Overføring til investering 298 526 278 888 263 482 181 500 119 040 226 560

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 28 411 -31 974 -44 774 -24 341 -18 231 -18 409

Netto avsetninger til eller bruk av  
disposisjonsfond -21 575 -96 667 -12 609 82 853 152 668 112 560

Dekning av tidligere års merforbruk i  
driftsregnskapet 5 719 0 0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 311 080 150 248 206 099 240 011 253 477 320 711

Fremført til inndekning i senere år  

(merforbruk) 0 0 0 0 0 0

§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)
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Beløp i 1000
Regnskap  

2020
Oppr. bud-
sjett 2021

Øk.plan 
2022

Øk.plan 
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan 
2025

Administrasjon og ledelse 364 881 356 912 359 062 361 172 354 382 356 588

Oppvekst 2 533 841 2 424 977 2 488 052 2 477 062 2 476 562 2 474 412

Velferd 1 971 647 1 931 495 1 982 207 2 003 617 2 021 989 2 016 250

Samfunnstjenester 489 105 513 997 547 730 546 470 551 130 549 335

Samfunnsutvikling 69 284 47 357 58 888 56 988 56 618 55 831

Medborgerskap 308 015 291 670 309 940 312 260 317 970 315 735

Tjenesteovergripende -100 129 104 976 221 177 254 619 298 131 356 534

Sum bevilgninger drift, netto 5 636 643 5 671 384 5 967 057 6 012 189 6 076 782 6 124 685

HERAV:

Avskrivinger 74 323 83 720 85 066 91 178 96 627 102 442

Netto renteutgifter og -inntekter 995 21 224 33 749 35 357 36 900 38 494

Overføring til investering 9 582 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 21 674 -31 974 -44 774 -24 341 -18 231 -18 409

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 5 530 070 5 598 415 5 893 015 5 909 995 5 961 486 6 002 158

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
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Beløp i 1000
Regnskap  

2020
Oppr. bud-
sjett 2021

Øk.plan 
2022

Øk.plan 
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan 
2025

Investeringer i varige driftsmidler 1 720 394 1 651 248 1 236 415 880 500 769 050 1 111 200

Tilskudd til andres investeringer 22 613 0 59 350 42 600 19 400 10 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 61 870 0 0 0 0 0

Utlån av egne midler 11 120 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 1 815 997 1 651 248 1 295 765 923 100 788 450 1 121 200

Kompensasjon for merverdiavgift -243 840 -261 100 -184 583 -120 140 -112 080 -191 760

Tilskudd fra andre -100 784 -42 940 -210 000 -36 900 -80 000 -22 400

Salg av varige driftsmidler -17 553 -190 000 -190 000 -190 000 -190 000 -190 000

Salg av finansielle anleggsmidler -49 101 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -1 897 0 0 0 0 0

Bruk av lån -1 103 408 -878 320 -447 700 -394 560 -287 330 -490 480

Sum investeringsinntekter -1 516 584 -1 372 360 -1 032 283 -741 600 -669 410 -894 640

Videreutlån 137 758 182 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Bruk av lån til videreutlån -137 758 -182 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Avdrag på lån til videreutlån 107 121 72 000 76 000 79 000 82 000 85 000

Mottatte avdrag på videreutlån -102 864 -72 000 -76 000 -79 000 -82 000 -85 000

Netto utgifter videreutlån 4 256 0 0 0 0 0

Overføring fra drift -298 526 -278 888 -263 482 -181 500 -119 040 -226 560

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 3 824 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond -8 967 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -303 669 -278 888 -263 482 -181 500 -119 040 -226 560

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 0

§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)
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Beløp i 1000
Regnskap  

2020
Oppr. bud-
sjett 2021

Øk.plan 
2022

Øk.plan 
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan 
2025

Øk.plan 
Sum 2022– 

2025

1. INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER

Administrasjon og ledelse 75 863 42 000 76 000 76 000 76 000 76 000 304 000

Oppvekst 333 650 134 250 108 500 70 600 246 100 380 000 805 200

Velferd 371 014 332 800 198 150 210 100 46 150 340 650 795 050

Samfunnstjenester 578 261 725 498 729 050 494 500 359 300 287 250 1 870 100

Medborgerskap 361 606 416 700 124 715 29 300 41 500 27 300 222 815

Investeringer i varige driftsmidler 1 720 394 1 651 248 1 236 415 880 500 769 050 1 111 200 3 997 165

2. TILSKUDD TIL ANDRES INVESTERINGER

Områdeutvikling – Føyka –  
Kirkeveien, delområde 1 3 325 0 0 0 0 0 0

Justeringsavtaler (vann og  
vannmiljø) 1 669 0 0 0 0 0 0

VAR – utbygging vann- og  
avløpsanlegg 1 528 0 0 0 0 0 0

VAR – utbygging avløpsanlegg 1 497 0 0 0 0 0 0

Vakås – fortau og veianlegg 4 0 0 0 0 0 0

Tilskudd hovedledninger 286 0 0 0 0 0 0

Kirke – kirkelige investeringer 1 880 0 5 000 7 000 7 000 7 000 26 000

Kirke – rehabilitering Røyken kirke 2 060 0 5 200 2 300 1 000 0 8 500

Kirke – ny urnelund Vardåsen kirke 0 0 1 000 21 700 4 000 0 26 700

Kirke – ny driftsstasjon Asker kirke 3 470 0 14 150 0 0 0 14 150

Kirke – rehabilitering Kongsdelene 995 0 0 0 0 0 0

Kirke – tak Vardåsen kirke 1 760 0 0 0 0 0 0

Kirke – rehabilitering inkl nytt  
sprinkelanlegg Holmsbu kirke 560 0 0 3 000 3 000 0 6 000

Kirke – istandsettelse/rehabilite-
ring Hurum kirke 3 580 0 7 000 5 600 2 400 0 15 000

Kirke – tiltak gravferd 0 0 1 000 3 000 2 000 3 000 9 000

Idrett – idrettshall Røyken videre- 
gående skole 0 0 26 000 0 0 0 26 000

Tilskudd til andres investeringer 22 613 0 59 350 42 600 19 400 10 000 131 350

§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)
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Beløp i 1000
Regnskap  

2020
Oppr. bud-
sjett 2021

Øk.plan 
2022

Øk.plan 
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan 
2025

Øk.plan 
Sum 2022–

*2025

3. INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER

Kjøp av aksjer og andeler 60 000 0 0 0 0 0 0

Egenkapitaltilskudd KLP 1 870 0 0 0 0 0 0

Investeringer i aksjer og  

andeler i selskaper 61 870 0 0 0 0 0 0

4. UTLÅN AV EGNE MIDLER

Personer med funksjonsnedsettelser 
– Omsorgsboliger – Bergerløkka 11 120 0 0 0 0 0 0

Utlån av egne midler 11 120 0 0 0 0 0 0

Sum del 1–4 1 815 997 1 651 248 1 295 765 923 100 788 450 1 121 200 4 037 165
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Beløp i 1000
Regnskap  

2020
Oppr. bud-
sjett 2021

Øk.plan 
2022

Øk.plan 
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan 
2025

Rammetilskudd -1 936 137 -1 619 000 -1 752 378 -1 779 378 -1 808 378 -1 835 378

Inntekts- og formuesskatt -3 964 877 -4 361 000 -4 585 000 -4 632 000 -4 663 000 -4 745 000

Andre overføringer og tilskudd fra staten -173 238 -194 940 -157 840 -157 840 -157 840 -157 840

Overføringer og tilskudd fra andre -844 937 -527 278 -527 578 -527 578 -527 578 -527 578

Brukerbetalinger -262 217 -302 675 -311 850 -311 850 -311 850 -311 850

Salgs- og leieinntekter -838 804 -824 337 -863 962 -896 343 -910 648 -919 812

Sum driftsinntekter -8 020 210 -7 829 230 -8 198 608 -8 304 990 -8 379 294 -8 497 458

Lønnsutgifter 3 519 658 3 422 847 3 438 729 3 441 579 3 444 579 3 450 379

Sosiale utgifter 838 374 939 353 899 997 919 997 969 997 1 019 997

Kjøp av varer og tjenester 2 633 543 2 474 779 2 817 835 2 844 427 2 857 221 2 851 258

Overføringer og tilskudd til andre 509 493 438 280 451 999 451 919 451 919 451 919

Avskrivninger 504 061 298 064 553 347 559 458 564 907 570 722

Sum driftsutgifter 8 005 128 7 573 324 8 161 906 8 217 380 8 288 624 8 344 275

Brutto driftsresultat -15 082 -255 907 -36 702 -87 610 -90 670 -153 183

Renteinntekter -66 735 -30 900 -42 000 -48 000 -49 500 -51 000

Utbytter -33 712 -31 800 -31 800 -31 800 -31 800 -31 800

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -146 865 -74 300 -79 000 -79 500 -80 000 -80 500

Renteutgifter 191 159 242 124 196 749 231 357 233 400 236 494

Avdrag på lån 264 215 297 799 340 000 335 000 330 000 330 000

Netto finansutgifter 208 062 402 923 383 949 407 057 402 100 403 194

Motpost avskrivninger -504 061 -297 264 -553 347 -559 458 -564 907 -570 722

Netto driftsresultat -311 081 -150 248 -206 099 -240 011 -253 477 -320 711

DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT

Overføring til investering 298 526 278 888 263 482 181 500 119 040 226 560

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 28 411 -31 974 -44 774 -24 341 -18 231 -18 409

Netto avsetninger til eller bruk av  
disposisjonsfond -21 575 -96 667 -12 609 82 853 152 668 112 560

Dekning av tidligere års merforbruk 5 719 0 0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av  
netto driftsresultat 311 080 150 248 206 099 240 011 253 477 320 711

Fremført til inndekning i senere år  
(merforbruk) 0 0 0 0 0 0

§5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift (3)
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Klimatiltak –  
direkte og indirekte utslipp

Tabellene under gir en oversikt over klimatiltak og 
forventet utslippsreduksjon for perioden 2022–2025, 
der det er mulig å beregne. Tiltakene er koblet til de 
seks innsatsområdene i temaplan for handling mot 
klimaendringene.  

De tiltakene som retter seg mot kommunen som 
organisasjon blir fulgt opp av de enkelte tjeneste-
områdene og virksomhetene, og blir innarbeidet i 
de administrative virksomhetsplanene.

Klimatiltak Innsatsområde Sektor

Utslippsreduksjon 

2022 (tonn CO2)*)

Utslippsreduksjon 

2025 (tonn CO2)*)

Kommunen velger utslippsfritt i sine anskaffelser av kjøretøy. Grønn mobilitet Veitrafikk 75 430

Kommunen etablerer ladepunkter for kommunale kjøretøy. Grønn mobilitet Veitrafikk Effekten av tiltaket  

er regnet inn i  

tiltaket over.

Effekten av tiltaket  

er regnet inn i  

tiltaket over.

Kommunen stiller krav om at alle transportoppdrag skal 

skje med biogass eller utslippsfri kommersielt tilgjengelig 

teknologi.

Grønn mobilitet Veitrafikk Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen velger utslippsfritt i sine anskaffelser av  

maskiner og ikke-veigående kjøretøy der disse er  

kommersielt tilgjengelige. 

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

Annen mobil 

forbrenning

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen stiller krav om utslippsfrie bygg- og anleggs-

plasser i sine bygg- og anleggsprosjekter, der det finnes 

kommersielt tilgjengelig teknologi.

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

Annen mobil 

forbrenning

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

I flere private utbyggingsprosjekter, bl.a. felt L Høn Landås  

og Nye Trekanten, er det ambisjon om fossilfrie og  

fortrinnsvis utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.  

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

Annen mobil 

forbrenning

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

I flere private utbyggingsområder, bl.a. Vestre Billingstad, 

Høn-Landås og Nye Trekanten skal det gjennomføres mo-

bilitetstiltak, som bilfrie områder og deleordninger  

for bil og sykkel.  

Grønn mobilitet Veitrafikk Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen skal tilrettelegge for elektrifisering/biogass  

av kjøretøy i Askersamfunnet, blant annet gjennom  

tilskudd til lading av elbiler i boligselskap.

Grønn mobilitet Veitrafikk 1500 4500

Ruter går over til utslippsfri ferje fra Slemmestad  

til Aker Brygge.

Grønn mobilitet Sjøfart 0 1300

Næringslivet etablerer ladepunkter til elektriske  

fritidsbåter med støtte fra kommunen.

Grønn mobilitet Sjøfart Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

DIREKTE UTSLIPP
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Klimatiltak Innsatsområde Sektor

Utslippsreduksjon 

2022 (tonn CO2)*)

Utslippsreduksjon 

2025 (tonn CO2)*)

Kommunen etterstreber massebalanse i sine bygg- 

 og anleggsprosjekter og innleder et samarbeid med  

Bærum ressursbank for en bærekraftig masseforvaltning. 

Grønn mobilitet Veitrafikk Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

I flere private reguleringsplaner, bl.a. Høn-Landås, er det  

høyt fokus på å tilstrebe massebalanse innenfor  

planområdet.

Grønn mobilitet Veitrafikk Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen skal tilrettelegge for redusert bilbruk til og 

i arbeid for sine ansatte, bl.a. gjennom digitale møter og 

hjemmekontor, mobilitetsavtaler, elsykler og kampanjer.

Grønn mobilitet Veitrafikk 260 260

Kommunen skal gjennomføre diverse sykkeltiltak for  

å nå målet om 8 % sykkelandel i askersamfunnet  

innen 2025.

Grønn mobilitet Veitrafikk - 130

Landbruket gjennomfører, i samarbeid med kommunen  

og overordnet myndighet klimatiltak som bruk av  

fangvekster og høstpløying.

Klimasmart mat, 

Naturen som 

karbonlager

Jordbruk Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Miljødirektoratet og Statsforvalteren skal restaurere  

myra Tveitermåsan.

Naturen som 

karbonlager

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

VEAS gjennomfører ulike klimatiltak. Avfall og avløp Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

*) Oppnådde årlige utslippsreduksjoner i 2022 og 2025, sammenlignet med utslippsnivået i 2020, som følge av de gjennomførte tiltakene.
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Klimatiltak Innsatsområde

Utslippsreduksjon 

2022 (tonn CO2)*)

Utslippsreduksjon 

2025 (tonn CO2)*)

Kommunen skal foreta energianalyser av bygg og gjennomføre  

lønnsomme energi-rehabiliteringsprosjekter i egne bygg, bl.a.  

ved Risenga svømmehall og Bråset sykehjem.

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen skal skifte ut resterende kommunal veibelysning til LED.  

2000 LED-gatelysarmatur skiftes i 2022.

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

26 (0,2 GWh)**) 52 (0,4 GWh)

Kommunen skal energieffektivisere sine pumpestasjoner, når utskifting  

bør skje ut fra alder og funksjon. I 2022 byttes ca. 10 pumper og innen  

2025 byttes ca. 100 pumper.

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

1,5 (0,01 GWh) 15 (0,1 GWh)

Kommunen går over til grunnvannsenergi for det kommunale  

gatevarmeanlegget i Asker sentrum.

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

260 (2 GWh) 260 (2 GWh)

Kommunen skal videreføre gratis energirådgivning og etablere en  

ny tilskuddsordning rettet mot innbyggerne.

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

65 (0,5 GWh) 260 (2 GWh)

I flere større private utbyggingsområder, bl.a. Vestre Billingstad og 

Høn-Landås, etablerer utbyggerne felles energisentraler med energi  

fra grunnvarme.

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen utarbeider i tidligfase klimabudsjett for direkte og  

indirekte utslipp for alle sine bygg- og anleggsprosjekter. Det tilstrebes  

nær nullenergistandard i nybygg. Avfall, indirekte utslipp fra materialer  

og arealinngrep skal minimeres.

Framtidsrettede 

bygg og anlegg, 

Naturen som 

karbonlager

Tiltaket gir grunnlag 

for å beregne effek-

ten av andre tiltak i 

klimabudsjettet.

Tiltaket gir grunnlag 

for å beregne effek-

ten av andre tiltak i 

klimabudsjettet.

Kommunen skal vurdere bruk av fossilfrie vann- og avløpsrør  

i kommunale prosjekter.

Framtidsrettede 

bygg og anlegg

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen skal i sine anskaffelser stille klimakrav, som krav til  

miljøsertifiserte leverandører, miljødeklarerte varer eller andre  

tildelingskriterier, kvalifikasjonskrav eller absolutte krav. 

Bærekraftig 

forbruk

Metodikk for 

utregning foreligger 

foreløpig ikke.

Metodikk for 

utregning foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen skal alltid vurdere ombruk og reparasjon før det kjøpes  

noe nytt (møbler, inventar, IT-utstyr mm). 

Bærekraftig 

forbruk

Metodikk for 

utregning foreligger 

foreløpig ikke.

Metodikk for 

utregning foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen skal sammen med næringsliv og frivillige organisasjoner legge  

til rette for økt reparasjon, ombruk og delingsøkonomi i askersamfunnet, 

blant annet gjennom ombrukssenteret OMigjen.

Bærekraftig 

forbruk

Metodikk for 

utregning foreligger 

foreløpig ikke.

Metodikk for 

utregning foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen skal etablere en rådgivningstjeneste for miljøvennlig  

oppussing hos innbyggerne.

Bærekraftig 

forbruk

12 50

Kommunen skal ha fokus på å kjøpe torvfri jord og kreve det samme av  

sine entreprenører, i tillegg til å informere innbyggerne om hvorfor  

torvjord fører til klimagassutslipp.

Naturen som 

karbonlager

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.
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INDIREKTE UTSLIPP FORTS.

Klimatiltak Innsatsområde

Utslippsreduksjon 

2022 (tonn CO2)*)

Utslippsreduksjon 

2025 (tonn CO2)*)

Kommunen skal gjennomføre kartlegging av matsvinn i flere  

kommunale virksomheter, matsvinnundervisning på 9. trinn, kampanjer  

og samarbeid om reduksjon av matsvinn med næringslivet.

Klimasmart mat 550 2200

Kommunen skal jobbe videre med kortreist mat-prosjektet Smaken av  

Asker og samarbeide med næringslivet om klimamerking av menyer  

i kafeer og restauranter. 

Klimasmart mat Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

For å øke kildesorteringsgraden innfører kommunen ny merkeordning,  

økt gebyr for restavfall og målrettede tiltak for boligselskap med felles  

avfallsløsning og for kommunale virksomheter.

   

Bærekraftig 

forbruk

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen hever kompetansen om klima hos egne ledere, ansatte  

og folkevalgte. 

Endring, ledelse, 

kommunikasjon

Ikke mulig å tallfeste 

utslippsreduk- 

sjonene.

Ikke mulig å tallfeste 

utslippsreduk- 

sjonene.

Kommunen skal være pådriver for miljøsertifisering av askerbedrifter, 

blant annet gjennom kurs og gjennom å stille krav i kommunens anbud. 

Endring, ledelse, 

kommunikasjon

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen miljøsertifiserer/bærekraftsertifiserer egne virksomheter. Endring, ledelse, 

kommunikasjon

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Data foreligger 

foreløpig ikke.

Kommunen gjennomfører klimakampanjer og andre prosjekter for  

skoler, SFO og barnehager og etablerer en bærekraftsidebank i  

samarbeid med Viken Fylkeskommune.

Endring, ledelse, 

kommunikasjon

Ikke mulig å tallfeste 

utslippsreduksjo-

nene.

Ikke mulig å tallfeste 

utslippsreduksjo-

nene.

Kommunen gjennomfører kommunikasjonstiltak som styrker tiltakene  

i klimabudsjettet, og bidrar til mer klimavennlig adferd hos innbyggere,  

næringsliv og ansatte i kommunen.

Endring, ledelse, 

kommunikasjon

Ikke mulig å tallfeste 

utslippsreduksjo-

nene.

Ikke mulig å tallfeste 

utslippsreduksjo-

nene.

*)   Oppnådde årlige utslippsreduksjoner i 2022 og 2025, sammenlignet med utslippsnivået i 2020, som følge av de gjennomførte tiltakene.

**) Energireduksjon målt som gigawatt-timer
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De fire hovedutvalgene behandlet i juni 2021 sak om 
innspill og prioriteringer til kommunedirektørens 
videre arbeid med forslag til Handlingsprogram 
2022–2025. Hensikten med saken var at hovedut-
valgene så tidlig som mulig i prosessen skulle få 
mulighet til å gi sine innspill og prioriteringer til 
kommunedirektørens arbeid med handlings- 
programmet. 

Nedenfor følger hovedutvalgenes innspill og priorite-
ringer slik de er gjengitt i protokollen fra møtene. 

Kommunedirektøren vurderer og følger opp 
hovedutvalgenes innspill og prioriteringer gjennom 
budsjettet, temaplaner, politiske saker, tiltak i virksom-
hetene eller orienteringer innenfor de økonomiske 
rammene som foreligger.

Oppvekst

Hovedutvalg for Oppvekst behandlet 1. juni 2021 sak 
om innspill og prioriteringer til Handlingsprogram 
2022–2025 (sak 26/21). Det ble fattet følgende 
vedtak: 

Utvalg for oppvekst fremmer følgende 
innspill og prioriteringer til Handlings- 
program 2022–2025:

1. Hovedutvalget merker seg økningen av barnefamilier 
som finner Asker attraktiv og ber om at dette må 
hensyntas i den videre planleggingen og utviklingen 
av Asker kommune.

2.  Hovedutvalget ber kommunedirektøren gi en 
beskrivelse av hvordan omstilling og effektivisering 
i 2022 kan gjennomføres så skånsomt som mulig, 
også tatt i betraktninger den ekstraordinære 
situasjonen som har vært med pandemihåndtering, 
kommunesammenslåing og innføring av  
Fagfornyelsen (nye læreplaner).

3.  Sett i lys av pkt. 1, ber hovedutvalget om rede- 
gjørelse for hvordan:
a)  skjevdelingsmidlene til skoler med spesielle 

behov kan økes
b)   den tverrfaglige satsingen på barn og unges 

psykiske helseopprettholdes

c)   at implementering av barnevernsreformen blir 
ivaretatt med kvalitet

d) tiltak som bidrar til at flere kvalifiserer seg for 
utdanning og yrkesliv prioriteres

4. Hovedutvalget støtter omstilling av tjenester der 
behovet er redusert

5. Hovedutvalget ber kommunedirektøren styrke 
prosessene for konseptvalg og brukerinvolvering 
ved regulering og bygging av formålsbygg til 
oppvekstsektoren.

Utvalgets innspill og prioriteringer vurderes i 
forbindelse med kommunedirektørens videre 
arbeid med forslag til Handlingsprogram 
2022–2025

Velferd

Hovedutvalg for Velferd behandlet 1. juni 2021 sak 
om innspill og prioriteringer til Handlingsprogram 
2022–2025 (sak 22/21). Det ble fattet følgende 
vedtak: 

Hovedutvalg for Velferd fremmer følgende 
innspill og prioriteringer til Handlings- 
program 2022–2025:

1. Styrke modeller og samarbeid med frivilligheten

2. Styrke pårørendestøtten

3. Styrke fysio- og ergoterapi-tilbudet

4. Nytt sykehjem i Heggedal i 2025

5. Forenkle transport for eldre for eksempel ved å 
etablere dør-til-dør tjenester

6. Veilederfunksjon for å planlegge for egen alderdom

7. Legge til rette for støtteordningen og økt bruk av 
velferdsteknologi for at eldre kan bo lenger hjemme 
i trygge rammer

8. Utvikle boligkonsepter for eldre i samarbeid med 
utbyggere. Styrke tiltak for boformer for eldre. 

Innspill fra hovedutvalgene
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3. Kystforvaltning
a) Sjøareal
b) Strandsone
c) Tilgjengelighet
d) Naturrestaurering
e) Oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden

4. Samferdsel
a) Trafikksikkerhet
b) Bedret kollektivtilbud med spesielt fokus  

på utslippsfritt hurtigbåttilbud
c)  Smart trafikkavvikling
d)  Satsing på sykkelveier
e)  Tilrettelegge for ladeinfrastruktur

5. Sirkulær økonomi
a) Tiltak for å stimulere til sirkulærøkonomi

6. Bærekraftig og verdibevarende forvaltning av 
kommunale bygg og eiendommer

Utvalgets innspill og prioriteringer vurderes i 
forbindelse med kommunedirektørens videre 
arbeid med forslag til Handlingsprogram 
2022–2025.

Medborgerskap

Hovedutvalg for Medborgerskap behandlet 3. juni 
2021 sak om innspill og prioriteringer til Handlings-
program 2022–2025 (sak 32/21). Det ble fattet 
følgende vedtak: 

Hovedutvalg for medborgerskap frem-
mer følgende innspill og prioriteringer til 
Handlingsprogram 2022–2025: 

1. Arbeidet med realisering av temaplanene som er 
under Hovedutvalg for medborgerskap sitt 
ansvarsområde er det utvalget vil melde inn som 
særlig viktig at får tildelt tilstrekkelig ressurser. Å 
vedta planer er en god start, og vi vil følge opp at 
området også budsjettmessig er i stand til å levere 
på de gode planene.  
 
Innbyggertorg, lokalsamfunnsutvalg, helhetlig 
stedsutvikling, samspillet med paraplyorganisa-
sjoner og frivilligheten – for å få til samskapning og 
gode prosesser må tjenesteområde medborger-
skap ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse. Det 
er store forventninger til Askers modell for innbyg-
germedvirkning og medborgerskap, og utvalget vil 

9. Styrking av ambulante tjenester til gruppen nedsatt 
funksjonsevne

10. Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne

11. Boliger til personer med psykisk helse-, og  
rusutfordringer

12. Sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på våre 
lavterskel-tilbud på dag- og heldøgns plasser innen 
psykisk helse. Det må bli lettere og raskere å få hjelp.

13. Videreutvikle og styrke forsterket psykiatrisk 
helsetjeneste og akuttpsykiatrisk tilbud, også på 
kveld og helg 

14. Utrede innføring av tilbud om privat hjemme- 
sykepleie 

15. Jobbe for å få flere VTA plasser til Asker

16. AIA for seniorer må forsterkes 

Utvalgets innspill og prioriteringer vurderes i 
forbindelse med kommunedirektørens videre 
arbeid med forslag til Handlingsprogram  
2022- 2025.

Samfunnstjenester

Hovedutvalg for Samfunnstjenester behandlet  
3. juni 2021 sak om innspill og prioriteringer til 
Handlingsprogram 2022–2025 (sak 38/21).  
Det ble fattet følgende vedtak: 

Hovedutvalg for samfunnstjenester frem-
mer følgende innspill og prioriteringer til 
Handlingsprogram 2022–2025:

1. Asker kommune oppretter en formell dialog med 
overordnede myndigheter i forhold til de  
manglende investeringene i veinettet og annen 
samferdsel teknisk infrastruktur. En formell 
avrapportering gjøres 4 ganger i året.

2. Oppfølging av temaplan Handling mot klima-
endringene
a) Sikre finansieringsmuligheter for mål og 

ambisjoner satt i planen
b)  Ivareta og styrke klimakrav til kommunale 

investeringer
c) Iverksette planen

182 Asker kommune

Vedlegg



8. Tilgang til bibliotek er løftet frem. Utvalget ønsker at 
åpningstider på aktivitetssteder, innbyggertorg og 
bibliotek bør være en større diskusjon. 

9. Asker som destinasjonskommune: eksempelvis 
arrangementer, festivaler, regionalt kompetanse-
senter for toppidrett for regionen rundt Oslo – vi ser 
frem til en helhetlig og god tilnærming til dette, der 
næringsavdelingen, Asker Næringsråd og paraply-
organisasjonene vil være viktige ressurser i et 
samarbeid. Reiseliv og opplevelsesnæring basert 
på kultur, historie og natur er viktige punkter i 
destinasjonsarbeidet. 

10. Utvalget for Medborgerskap mener at oppgradering 
av tilgjengelighet/adkomst til friluftsområder er 
viktig for å nå målet om at flere er ute og aktive i 
naturen.  
 
Utvalget ber administrasjonen vurdere oppgradering  
av adkomst til utvalgte områder i hver av de tre 
gamle kommunene:  
 
Følgende turmål kan peke seg ut som aktuelle: 
• Skaugumåsen 
• Stikkvannskollen 
• Bårdsrudtjernet 

Slike opprustninger som løftes fram i forslaget vil 
kreve investeringer. Derfor kan dette realiseres i 
form av midler fra både offentlige og private 
støtteordninger, noe som krever koordinering. 
Kommunen bør stå for dette koordinerings- 
arbeidet og ta initiativ til å finne ut av hvordan disse  
forslagene kan finansieres og realiseres. 

11. Kommunedirektøren bes om å ha særskilt opp-
merksomhet på kultur- og fritidstilbud for ungdom 
i områder som i lengre tid har fått mindre utvikling, 
som eksempel kan nevnes blant annet Røyken 
sentrum, Spikkestad og Midtbygda. 

Utvalgets innspill og prioriteringer vurderes i 
forbindelse med kommunedirektørens videre 
arbeid med forslag til Handlingsprogram 
2022–2025.

peke på viktigheten av at området må styrkes når 
det gjelder digitalisering og riktig kompetanse for å 
kunne levere på temaplan medborgerskap. Planen 
skal sikre at flest mulig i Askersamfunnet skal 
kunne delta. Det forutsetter smart bruk av teknologi 
og innovasjon, riktig kompetanse og nok  
mennesker, slik at organisasjonen kan jobbe 
hensiktsmessig i sitt møte og samspill med 
publikum. Medborgerskap er en viktig bidragsyter 
til at de andre tjenesteområdene lykkes i å levere på 
sine planer. Samskaping og gode medvirknings- 
prosesser er et felles ansvar. 

2. Hovedutvalget mener det er viktig at det i med- 
borgerskaps budsjett er noen midler som ikke er 
disponert allerede. Altså noe penger til uforutsette 
saker/gode ideer som dukker opp i løpet av et år/
penger som må til for å løse opp i noen floker eller 
lignende. For frivillighetens år 2022 må det være en 
pott som er søkbar for aktiviteter. Det er antydet 
500 000, utvalget mener denne bør være noe større. 

3. De to temaplanene som vedtas våren 2021 er svært 
viktige for mange mennesker i Asker. Det er type 
aktiviteter som fyller menneskenes liv med positive 
opplevelser, og som i et større perspektiv sparer 
samfunnet for senere utgifter i forhold til uten- 
forskap og uhelse. I den sammenheng er utvalget 
opptatt av stedsutvikling og harmonisering, og ber 
om at det settes av nok penger over en lengre periode. 
Vi er mer opptatt av at stedsutvikling, utvikling av 
aktivitetstilbudet og harmonisering skaper like- 
verdighet for hele Asker, enn at det skjer raskt uten 
en helhetlig tilnærming. 

4. Vi ser frem til å få oss forelagt arbeidet med 
temaplan kultur som er pågående. Denne er 
forsinket. Utvalget vil uttrykke en bekymring om det 
er ressurssituasjonen som forårsaker forsinkelse. 
Dersom det først og fremst skyldes pandemi er 
dette forbigående. 

5. De temaplanene som er planlagt for 2023 og 
fremover er også viktige for inneværende budsjett-
periode. Forberedende arbeid må komme i gang på 
en god måte. 

6. Pilotprosjektperioden for lokalsamfunnsutvalg må 
utvides. Vi tar ikke stilling til videreføring/utvidelse nå. 

7. Budsjettet må særlig ta hensyn til barn og unge. 
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Oversikt over temaplaner som skal utarbeides  
i perioden 2022–2023

Den kommunale planstrategien viser hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å 
møte kommunens behov. Planstrategien for 2020 – 2024 ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2020 
(sak 29/20). Som følge av koronapandemien vedtok formannskapet i november 2020 (sak 223/20) å 
utsette noen temaplaner. Justeringer av planstrategien gjøres årlig i forbindelse med handlingspro-
grammet. Tabellen under viser status og framdrift for temaplaner som skal utarbeides i planperioden.

Temaplan

Ansvarlig  

hovedutvalg

Ansvarlig 

 direktør Mandat og rammer Endelig vedtak

Arbeidsgiverpolitikk Formannskapet Lars Joakim 2019 08.09.2020 – vedtatt

Medborgerskap Medborgerskap Kristin Marie Felde 13.2.2020 13.04.2021 – vedtatt

Barnehage- og skolekapasitet Oppvekst Kai Erik Lund 12.2.2020 15.06.2021 – vedtatt

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Medborgerskap Kristin Marie Felde 4.6.2020 15.06.2021 – vedtatt

Handling mot klimaendringene Samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum 13.2.2020 15.06.2021 – vedtatt

Næring, inkl. landbruk Formannskapet Per Morstad 1.3.2019 14.09.2021 – vedtatt

Leve hele livet – eldre Velferd Per Morstad/  
Aud Hansen

3.6.2020 4.kv.2021

Vann og vannmiljø Samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum 4.6.2020 1.kv.2022

Kultur Medborgerskap Kristin Marie Felde 4.6.2020 2.kv.2022

Naturmangfold Samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum 5.11.2020 3.kv.2022

Digitalisering og smart teknologi Formannskapet Lars Joakim Tveit 15.9.2020 4.kv.2022

Barnehage Oppvekst Kai Erik Lund 4.11.2020 4.kv.2022

Grunnskole inkl. SFO Oppvekst Kai Erik Lund 4.11.2020 4.kv.2022

Barne- og ungdomstid Oppvekst Kai Erik Lund 2.kv. 2022 4.kv.2022

Leve hele livet – personer med  

psykisk helse og rusutfordringer

Velferd Aud Hansen 1.kv. 2022 4.kv.2022

Leve hele livet – personer med  
funksjonsnedsettelser

Velferd Aud Hansen 2.kv. 2022 1.kv.2023

Eiendom Samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum 1.kv. 2022 1.kv.2023

Kommunikasjon Formannskapet Lars Joakim Tveit 3.kv. 2020 1.kv.2023

Samferdsel og mobilitet Formannskapet Per Morstad 1.kv. 2022 2.kv.2023

Kulturminner Formannskapet Per Morstad 1.kv. 2022 2.kv.2023

Kysten, marka og friluft Samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum 1.kv. 2022 3.kv.2023

Boligpolitikk Formannskapet Per Morstad 3.kv. 2022 4.kv.2023

Masseforvaltning Formannskapet Per Morstad 3.kv. 2022 4.kv.2023

OVERSIKT OVER TEMAPLANER
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Spillemidler 2022–2025

Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler

KOMMUNALE PROSJEKT

Borgenveien 100, aktivitetspark Påbegynt Asker kommune 300 000 150 000

Borgen idrettsanlegg, kunstgress 11er rehab Ikke påbegynt Asker kommune 4 000 000 1 000 000

Drengsrud skole aktivitets- og læringspark Ikke påbegynt Asker kommune/FAU ? ?

Frøtvedt ballbinge Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Frøtvedt treningsanlegg Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Gleinåsen snøpark, fase 1 Ferdigstilt Asker kommune 856 000 300 000

Gleinåsen snøpark fase 2 Ferdigstilt Asker kommune 3 400 000 800 000

Holmen ishall, rehabilitering spillflate (2022) Ikke påbegynt Asker kommune 10 000000 ?

Hovedgården ungdomsskole, ballbinge Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Hvalstad skole idrettshall (2025) Ikke påbegynt Asker kommune 442 000 000 ?

Sentrum skole idrettshall/uteområder (2028) Ikke påbegynt Asker kommune 480 000 000 ?

Kjos-Elvelia turtrase Ikke påbegynt Asker kommune 500 000 250 000

Kyststi Mellom-Nes Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Rabben friluftstoalett Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Rødtangen servicebygg Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Sem Friluftsbase Ikke påbegynt Asker kommune 1 500 000 ?

Sætre barneskole inkl. idretts-  

og nærmilj. anl. (2028)

Ikke påbegynt Asker kommune 366 000 000 ?

Sætre Strand, stupetårn Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Sætre Strand, Servicebygg Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Sætre Strand, kyststi Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Sætre strand, nærmiljøanlegg (petanque) Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

Sætre Ungdomsskole treningspark I Ikke påbegynt Asker kommune 600 000 300 000

Risenga svømmehall, rehab. ventilasjon (22) Ikke påbegynt Asker kommune 6 000 000 ?

Røyken vgs idrettshall (AK bidrar) Ikke påbegynt Viken FK/Asker K. ? ?

Turnhall Asker syd Ikke påbegynt ? ? ?

Idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg – nye søknader for perioden 2022–2025

Tabellen under viser nye innmeldte spillemiddelsøknader for idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i perioden 
2022–2025, fordelt på kommunale prosjekter og private prosjekter. 

SPILLEMIDDELSØKNADER FOR IDRETTS-, FRILUFTS- OG NÆRMILJØANLEGG
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Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler

PRIVATE PROSJEKT

Asker Tennishall, rehabilitering Ikke påbegynt Asker Tennisklubb ? ?

Asker golfklubb, kontor og møtelokaler Ikke påbegynt Asker Golfklubb 831 600 274 000

Asker golfklubb, rehabilitering bane Ikke påbegynt Asker Golfklubb ? ?

Beboerforeing Bleiker, div.nærmiljøanlegg Ikke påbegynt Beboerforening 
Bleiker

? ?

Avgrunnsdalen skytebane Ikke påbegynt Hurum Sports- 

skytterklubb

? ?

Borgen vel friluftspark, løpebane, boccia,  

og rullepark.

Ikke påbegynt Borgen Vel 750 000 300 000

Borgen Vel friluftspark, multisportsbane  

og belysning

Ikke påbegynt Borgen Vel ? ?

Blåfjellhytta, oppgradering 2022 Ikke påbegynt GUI 724 500 362 000

Blåfjellhytta, aktivitetspark, 2022 Ikke påbegynt GUI 434 000 217 000

Dikemark rulleskiløype Ikke påbegynt AK. Regulering pågår ? ?

Fremad stadion, pumptrack avansert Ikke påbegynt Tofte Fremad IF 900 000 300 000

Fremad stadion, pumptrack amatør Ikke påbegynt Tofte Fremad IF 600 000 200 000

Frisk Arena, fotball 5’erbane Ikke påbegynt IF Frisk fotball 2 881 000 600 000

Føyka pentanquebaner Ikke påbegynt Asker Skiklubb ? ?

Gjellum idrettspark, Treningspark Ikke påbegynt GUI 578 000 289 000

Holmen tennishall, treningsrom Ikke påbegynt Holmen tennisklubb ? ?

Holmen IF, klubbhus Ikke påbegynt Holmen IF ? ?

Holmsbu IF’s baneanlegg, lager/garasje Ikke påbegynt Holmsbu IF ? ?

Hovenga idrettshus, rehabilitering Ikke påbegynt Huringen IL ? ?

Hovenga, rehabilitering lysløype Ikke påbegynt Huringen IL ? ?

Knivsfjellet o-kart Ikke påbegynt Hurum o-lag 136 000 45 000

Langvann o-kart Ikke påbegynt Hurum o-lag ? ?

Nesøya kunstgressbane 11er, rehab. (2023) Ikke påbegynt Nesøya IL 4 000 000 1 000 000

Solli skianlegg, garasje Ikke påbegynt Skiforeningen ? ?

Spikkestad freesbegolfbane Ikke påbegynt IL ROS ? ?

Spikkestad stadion kunstgressbane, rehab Ikke påbegynt IL ROS ? ?

Spikkestad sykkelløype Ikke påbegynt Il ROS ? ?

Torvbråten skileik Ikke påbegynt Bødalen IF 1 253 000 300 000

Torvbråten skileik øst Ikke påbegynt Bødalen IF 1 253 000 300 000

Torvbråten sprintløype Ikke påbegynt Bødalen IF 1 253 000 300 000

Torvbråten turløype Ikke påbegynt Bødalen IF 962 000 300 000

Torvbråten langrennsanlegg og skileik Ikke påbegynt Bødalen IF 7 280 000 1 400 000

Åros/Sætre turnhall Ikke påbegynt Slemmestad turn ? ?

Holmen kunstgress – Lillebanen Ikke påbegynt Holmen  
Idrettsforening

600 000 200 000

Vollen rullepark Ikke påbegynt GUI ? ?

(? = pr.d.d. foreligger ikke kostnadsoverslag)
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Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler

IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG – I PRIORITERT REKKEFØLGE (kronologisk, etter når søknad kom inn)

Landøya skole idrettshall (tildelt 5 mill. i 2021) Ferdigstilt Asker kommune 60 598 000 5 500 000

Landøya skole, kunstgressbane Ferdigstilt Asker kommune 5 250 000 900 000

Askerhallen, ishall  rehabilitering Påbegynt Asker kommune 15 178 000 5 060 000

Langenga Velodrom (tildelt 10 mill i 2020) Påbegynt Norges  
Sykkelforbund

248 000 000 35 760 000

Asker Tennis, rehabilitering dekke 4 utebaner Ferdigstilt Asker Tennisklubb 2 955 000 985 000

Asker Tennis, boble over 2 utebaner Ferdigstilt Asker Tennisklubb 2 872 000 700 000

Risenga ishall (4 mill. i programsatsningsmidler) Påbegynt Asker kommune 368 000 000 24 570 000

Gjellum idrettspark, Friplassen Ferdigstilt GUI 4 429 000 1 000 000

Risenga kunstisbane, Lager/garasjebygg Ferdigstilt Asker kommune 7 000 000 1 000 000

Solli skistadion Ferdigstilt Asker kommune 12 927 000 3 100 000

Solli skianlegg, lagerbygg Ferdigstilt Asker kommune 762 000 254 000

Spikkestad kunstgress 11’er Ikke påbegynt IL ROS 10 914 000 3 400 000

Spikkestad kunstgress 7’er Ikke påbegynt IL ROS 4 224 000 1 400 000

Føyka, rehabilitering klubbhus Ferdigstilt Asker Skiklubb 1 505 500 500 000

Torvbråten flerbrukshall Ferdigstilt Asker kommune 56 744 000 10 000 000

Frydenlund kunstgress 7’er Ferdigstilt Asker kommune 2 154 000 700 000

Nærsnes seilbrygge Ikke påbegynt Røyken seilforening 731 000 243 000

Frisk Arena, fotball 11’er, inkl. undervarme/lys Påbegynt IF Frisk fotball 20 230 000 2 800 000

Frisk Arena, klubbhus Påbegynt IF Frisk fotball 16 340 000 4 500 000

Gjellum idrettsanlegg, rehabilitering KG/11’er Ferdigstilt GUI 11 911 000 1 700 000

Gjellum idrettsanlegg, 7’er kunstgress Ferdigstilt GUI 3 551 000 600 000

Gjellum rulleskiløype Ferdigstilt GUI 3 899 000 350 000

Leikvollhallen, skifte gulv Ferdigstilt Aker kommune 4 497 363 900 000

Graabeinbanen (Sætre) 11’er kunstgress Påbegynt Asker kommune 10 567 000 2 700 000

Sletta i Sætre, treningsfelt nord Påbegynt Asker kommune 2 069 000 500 000

Sletta i Sætre, treningsfelt sør Påbegynt Asker kommune 2 069 000 500 000

Vollen idrettshall, LED-lys Ferdigstilt Asker kommune 396 000 132 000

Spikkestad idrettspark, løpebaner Ikke påbegynt IL ROS 1 108 000 369 000

Idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg –  fornyede og gjentatte søknader i 2022

Tabellen under viser fornyede og gjentatte spillemiddelsøknader for idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg for 
2022. Dette er en venteliste basert på søknader som ikke fikk spillemidler i 2021 og nye søknader for 2022. 

NYE INNMELDTE SPILLEMIDDELSØKNADER FOR IDRETTS-, FRILUFTS- OG NÆRMILJØANLEGG
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Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler

Føyka, 7’erbane III Påbegynt Asker Skiklubb 2 275 000 700 000

Føyka sandvolleyballbaner (5 stk) Ferdigstilt Asker Skiklubb 2 295 000 764 000

Blakstadtangen betongbrygge Ikke påbegynt Asker Seilforening 7 246 000 1 500 000

Blakstadtangen trebrygge Ikke påbegynt Asker Seilforening 802 000 267 000

Blakstadtangen utsettingsrampe Ikke påbegynt Asker Seilforening 311 000 104 000

Leikvoll C Flerbrukshall Påbegynt Asker K./Viken FK 159 880 000 13 000 000

Stikkvann O-kart Ikke påbegynt Hurum O-lag 136 000 45 000

Gjellum kunstgress, undervarme Påbegynt GUI 8 286 000 700 000

Torvbråten kunstgress 7’er lys Påbegynt Asker kommune 2 429 000 700 000

NÆRMILJØANLEGG – I PRIORITERT REKKEFØLGE (kronologisk, etter når søknad kom inn)

Borgen pumptrackbane Påbegynt Borgen vel 682 000 300 000

Torvbråten ballbinge Påbegynt Asker kommune 682 000 340 000

Torvbråten sykkelløype/BMX Ferdigstilt Asker kommune 408 000 203 000

Torvbråten bordtennisbord Ferdigstilt Asker kommune 90 000 45 000

Torvbråten tuftepark Ferdigstilt Asker kommune 1 030 000 300 000

Torvbråten hinderløype Ferdigstilt Asker kommune 890 000 170 000

Torvbråten ballvegg Ferdigstilt Asker kommune 87 000 43 000
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Kulturarenaer – søknader for perioden 2022–2025

Tabellen under viser spillemiddelsøknader for kulturarenaer for perioden 2022–2025.

Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler

Asker Kulturhus, skifte seter i storsalen Ferdigstilt Asker kommune 3 361 000 890 000

Risenga Ungdomsskole, kulturarena Ferdigstilt Asker kommune 11 774 000 3 170 000

Hovtun Kulturhus Ikke påbegynt Kulturhuset Hovtun 9 616 000 2 565 000

Østre Asker Gård – kulturlåve Ikke påbegynt Asker kommune 30 000 000 5 000 000

Torvbråten skole, kulturarena Ferdigstilt Asker kommune ? ?

Bankbygget Sætre, ombygging underetasje Ikke påbegynt Asker kommune ? ?

SPILLEMIDDELSØKNADER FOR KULTURARENAER
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Besøksadresse
Knud Askers vei 24
1384 Asker

Postadresse
Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
Telefon: + 47 66 70 00 00
E-post: post@asker.kommune.no
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