
Dialogmøte om kommuneplanen for nye Asker             
med representanter for frivilligheten  

Referat fra møte 24.4.2019 

Tilstede: 

Oslofjordens Friluftsråd: 

• Espen Søilen, direktør 
• Kjetil Johannessen 

Frivillighetsutvalget: 

• Per Sletaune 

Asker Idrettsråd: 

• Ingunn Ranneberg-Nilsen, medlem AU nye Asker idrettsråd/styremedlem 
Asker idrettsråd 

• Per Anders Owren, medlem AU nye Asker idrettsråd 
 

Asker kirkelige fellesråd: 

• Tor Øystein Vaaland, prost 
• Maud Kari Berntsen, ass. kirkesjef 
• Annemor Onarheim 

Asker Kulturråd: 

• Erik de Mora, styreleder 
• Kristin Bjelke 
• Børge Tronrud 
• Lisbeth Nilsen, daglig leder 

Asker Velforbund: 

• Inger-Marie Urbye 
• Nils Hovde Flaaten 
• Gunnar Andersen 
• Arne Fredbo 
• Karl Jørgen Gurandsrud, styreleder 

Asker kommune: 

• Kristin Felde (møteleder) 
• Heidi Thommessen 
• Heidi Kristine Rustand Thommessen  
• Tor Arne Midtbø (ref.) 

 



Agenda: 

1. Innledning om arbeidet med kommuneplan v/Tor Arne Midtbø, Asker 
kommune 

 
2. Innspill fra representanter for frivilligheten  

Hver av de 6 inviterte råd/foreninger var om å forberede et 7-8 minutters 
innlegg, gjerne som en PowerPoint-presentasjon. Innspillene ble 
presentert i plenum som følger: 

1) Oslofjorden Friluftsråd v/ Kjetil Johannessen 
2) Frivillighetsutvalget v/ Per Sletaune 
3) Asker Idrettsråd v/ Ingunn Ranneberg-Nilsen 
4) Asker kirkelige fellesråd v/ Tor Øystein Vaaland 
5) Asker Kulturråd v/ Erik de Mora, styreleder 
6) Asker Velforbund v/ Karl Jørgen Gurandsrud, styreleder 

Alle presentasjonene følger som vedlegg til referatet. 
 

3. Spørsmål og synspunkter 
Følgende temaer ble tatt opp: 

Sambruk av kirkebygg. 
Utfordringer knyttet til avstander og samferdsel i ny kommune, og 
behov for et desentralisert kultur- og kulturarenatilbud. 
Bybegrepet i Asker-sammenheng. 
Prinsipper for kommunal støtte til vedlikehold/drift av velveier.  
Lokalsamfunnsutvalgenes rolle i fht frivilligheten. 
 

4. Oppsummering 
Innspillene vil bli gjennomgått og vurdert ved utarbeidelse av 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
 
 
Vedlegg (elektronisk): 

 
Powerpoint presentasjonene fra de 6 organisasjonene. 



Nr 1
Friluftsrådet



Fra Kommuneplan for nye Asker 2020-2032: 

«Kommunen skal være den beste 
friluftslivskommunen». 



Friområder og friområdeforvaltning

Mølen

..



Ranvikholmen



OFs friområder i Sandspollen, Indre Oslofjords største uthavn og Nesset - Kinnartangen



Skjærgårdstjenesten - sekretariat



Marin forsøpling



Natur og friluftsveiledning



• Mottaksklasser, ferieklubb, Sfo?, lærerkurs



Kystleden – seks hytter i Nye Asker

Butikken, 
Nordre Langåra





Øvrige hytter

• Fiskerhytta, Ranvikholmen, Hernestangen, 



Kyststi



Svaibøyer



Tilrettelegging for kajakk



Stillehavsøsters



Nr. 2 
Frivillighetsutvalget



Til ny kommuneplan -
planprogrammet-

samfunnsdelen
Innspill fra Frivillighetsutvalget

24. april 2019



Først en ganske fersk løypemelding, fra frivilligheten i «nye Asker»

• Teglen 4. mars - 165/70
• Kurs 1. og 8. april - 100/GDPR/styre/penger

• Ta Asker-sjansen



0 10 20 30 40 50 60

Sentral/lokal koordinator/råd med oversikt over aktiviteter

Aktivitetskalender/Frivillighetsbank

Økonomiske rammer/søknader

Samskape med andre

Dialog, innspill og forbedring i åpne fora

Lokaler/felles

Møteplasser på tvers

Flere medlemmer/rekruttering

viiasker.no alle lag og foreninger/digitale medier

Gjensidig respekt - tillit

Minst mulig byråkrati, men felles råd/forum

Ikke felles forum

In
ns

pi
ll/

te
m

a

Fra Teglen: Vi vil!



Fra frivillighetsbarometeret Asker - november 2018 - det er flere av oss som vil!



Sentrale tema i frivillighetsutvalget

• Det skal være lett å være frivillig i Asker
• Frivillighet er «breddeidrett» - det skal være rom og 

muligheter for alle «grener» - både enkeltbidragsytere 
og de organiserte

• Medvirkning er sentralt
• LSU - samskaping
• IBT - rolleavklaring

• Kommunal tilrettelegging
• Lokaler (gratis..)
• Penger (frivillighet koster)

• Samskaping forplikter - også innen frivilligheten!



En frivillig...

«Kommunen»

En frivillig...

En frivillig...

Det skal være lett å være frivillig i Asker



Ntv FS i A/nA

NMS adm

IBT nivå 4
Teamkoordinator 

IBT ett sted i Asker

IBT nivå 3
(nnn)

IBT nivå 2
(ØJ)

IBT nivå 
1/Medborgerskap

(KMF)

IBT nivå 
0/Rådmannen

LSU
Lokalmiljø

KS
Asker

HU
Medborgerskap

FS
AskerFU

NMS Styre

Frivillighetskoordinator

Lett forenklet modell som 
grunnlag for samskaping,
med fokus på «organisert» 
frivillighet i nye Asker - hvor 
«det skal være lett å være 
frivillig»En frivillig... En frivillig...



Oppsummering

• Vi er på god vei, men hvor?
• Vi ønsker oss mer utvikling enn 

innvikling
• Vi må spørre oftere
• Frivillighet kan ikke bestilles eller 

vedtas

• Vi vil gjerne bli spurt om å være 
med!



Nr 3
Asker idrettsråd



Dialog om Nye Asker kommunes 
kommuneplan 2020-2032

- samfunnsdelen 
Ingun Ranneberg-Nilsen– medlem AU nAIR/styremedlem AIR

Per Ander Owren – medlem AU nAIR
24. april 2019

Asker – hele Norges idrettsbygd



nye Asker idrettsråd

 97 idrettslag
 over 70 idretter 

 Ca 36 000 medlemmer
 Ca 11 400 aktive 6-12 år
 Ca 7 000 aktive 13-19 år
 Toppidrett 

 Stor frivillighet
 «Produserer» aktivitet og leverer 

folkehelse 

 Frivillig styre / daglig leder 100%



Idrett  - en partner for å nå Askers bærekrafts 
mål

… med felles mål og verdier, samarbeidsvilje 
og rolleforståelse er det grunnlag for å 

lykkes!



Gode idrettsanlegg skaper en arena for at 
innbyggerne i nye Askers kan delta i idrett 
ut fra egne forutsetninger og ønske om 
prestasjonsnivå



Idrett gir god folkehelse og forebygger 

La oss sikre fortsatt god arbeidsdeling hvor kommunen bidrar med 
idrettsanlegg og infrastruktur – og idretten bidrar med kompetanse 
om hvordan sikre fysisk aktivitet og motivasjon 



Idrett gir arena for inkludering og mangfold 

 Idrettslagene og daglig aktivitet som 
inkluderingsarena

 BUA utlånssentraler / BUA Aktiv
 Fun Friday / Åpen hall 
 Aktivitetsguideordningen

AKTIVE LOKALSAMFUNN som rammeverk 
og felles plattform i idretten og kommunen



Idrett gir bærekraftige byer og samfunn 
– og skaper synlighet for kommunen 

Nye Asker - Norges idrettsbygd!

Foto og tekst: Asker og Bærums Budstikke 16. april 2019



nAIR som samfunnsutvikler –
i samarbeid med kommunen

 Bruk kompetansen idretten har om fysisk aktivitet, motivasjon 
og inkludering 

 Tett samarbeid om god anleggsutvikling – både drift av 
eksisterende anlegg og planlegging av nye 

 Aktiv medspiller for å bidra til inkludering og økt deltagelse i 
helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av 
sosioøkonomisk status

 Bidra til å skape sterkere, aktive lokalsamfunn gjennom god 
design og løsninger som gjør at innbyggerne møtes 



Økt fysisk aktivitet gjennom 
samarbeid mellom idrettslag og 
kommunen



Takk
- Takk for at dere vil høre på oss
- Vi ser frem til mer samskaping! 

Sammen lager vi et bedre 
Askersamfunn

Kontakt:
Gry Elisabeth Garlie
E: gry@askeridrettsrad.no
M: 90 78 15 15

F: facebook.com/AskerIdrettsrad
W: www.askeridrettsrad.no
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Kirkelige fellesråd



v

Kirken i Asker 2020

Dialogmøte om ny kommuneplan 
24. april 2019

Ved Tor Øystein Vaaland, prost i Asker



Asker prosti tilsvarer Asker kommune, også fra 2020
Røyken og Hurum skifter bispedømme, fra Tunsberg til Oslo
10 sokn: 61 000 medlemmer av 93 000 innbyggere
Fra vugge til grav, fremme håp heller enn å avkreve tro?
Kirken som trygg havn, skape åpne rom i en urolig tid
Vi har aktive kulturkirker og attraktive konsertarenaer
Religionsdialog, f.eks. Asker kirkes møte med lokale moskeer
Les mer: «Kirken i Asker – litt om 2018, mest om 2019»

Asker kirkelige fellesråd

Åpen og undrende folkekirke



Folkekirke i nærmiljøet
All aktivitet bygger på samvirke med nærmiljø og frivillighet, 

f.eks. på Teglen i Spikkestad
En gjennomsnittsuke i 2018: 5 700 mennesker innom
Andre lag og foreninger kan bruke og leie kirkebyggene, f.eks. 

Vardåsen kirke som flerbrukshus for nærmiljøet på Borgen
Flere av kirkene fremstår som ekstra frivilligsentraler 
Frivillige samler inn midler til 4,5 årsverk, bl.a. barn, unge, 

innvandrere og mennesker med behov for særskilt støtte

16.09.2019 AKFN Admistrasjon



Gatekirke
Kirkens feltarbeid holder åpent 365 dager i året
Varmestua tar imot 100 gjester hver dag
Ansatte og frivillige serverer 40–60 varmmåltider hver dag
Arbeidstiltak/dagarbeid for rusavhengige
Nødovernatting, bolig og praktisk bistand for bostedsløse
Arbeid i lysfabrikken for medlemmer av Fontenehuset
2020: Kirkens feltarbeid fortsetter – i dugnad med kommunen, 

frivillige og lokalt næringsliv; et nybygg på trappene

16.09.2019 AKFN Admistrasjon



Asker kirkelige fellesråd

10 menighetsråd

Asker 
kirkelige 
fellesråd

Østenstad

Nordre Hurum

Søndre Hurum

Åros

Slemmestad
Nærsnes

Røyken

Vardåsen

Asker

Holmen

Heggedal



Soknet er kirkens grunnenhet, tett tilknyttet nærmiljøene
Kirkevalg i september 2019 skjer parallelt med kommunevalg – 10 nye valgte 

menighetsråd av frivillige
Kirkelig fellesråd får én representant fra hvert menighetsråd
Asker kirkelige fellesnemnd har ledet arbeidet med å gjøre kirkelige fellesråd i 

Asker, Hurum og Røyken til ett 
Status: Vi er klare for ny kommune og nytt prosti 

Asker kirkelige fellesråd

Kirken i Asker 2020
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Asker kulturråd



Nye Asker kommune
Innspill fra Asker Kulturråd til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2020 – 2032 

«En dråpe kultur i alt vi gjør»



Kommuneplanen skal bygge på FNs bærekraftsmål som rammeverk og har valgt 6 mål: 
- God helse: Å delta og være aktiv innen ulike kulturaktiviteter bidrar til bedre fysisk og psykisk helse. 

- God utdanning: Kunstfag bidrar til utvikling av flere ferdigheter og kreativitet, og supplerer annen faktakunnskap og læring.

- Innovasjon og infrastruktur: Kunst og kulturaktiviteter bidrar til kreativ nytenkning og nye ferdigheter

- Bærekraftige byer og samfunn: Tettsteder med god kollektivdekning må ha rom for ulike kunstscener som bidrar til 

opplevelser og aktiviteter for befolkningen. Mangfold av møteplasser er stikkord for tettstedene. Nærmiljøene må ha lokaler for 

ulike aktiviteter, spesielt tilpasset barn og unge. 

- Stoppe klimaendringene: Kortreiste aktivitetstilbud og arbeidsplasser reduserer transportbehovet.

- Samarbeid for å nå målene: Asker kulturråd ønsker å fremstå som en god samarbeidspartner for alle relevante aktører.

«En dråpe kultur i alt vi gjør»



God helse
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle gjennom kultur

Kulturaktiviteter fremmer livskvalitet og folkehelse. Både som deltaker og aktiv utøver, men også 
som publikum og tilskuer.

• Deltakelse: aktivitet i alle aldre og alle faser. Innbyggertorg og nærmiljøsentraler som 
aktivitetshus og møteplasser for blant annet kor, teater, musikkgrupper, visuell kunst.

• Opplevelser: Gallerier/utstillinger og scener for konserter og forestillinger.

• Den kulturelle spaserstokken, skolesekken o.l.

• Historielaget og kulturminnevern, fremmer identitet og tilhørighet

• Små og store museer. 

«En dråpe kultur i alt vi gjør»



God utdanning
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring

• Kulturskolen. Hovedbase Østre Asker Gård. Hvordan etablere sterke lokalbaser i de andre 
sentrene?

• Kultur SFO – Utvides og utvikles

• Kulturfag på timeplanen og kulturuttrykk som metode i andre fag

• Videregående utdanning i kulturfag i kommunen (Mediefag, Håndverk og design og Musikk, 
dans og drama)

• Asker Kunstfagskole – eneste høyere kunstutdanning i Asker 

• Etablere en institusjon på universitetsnivå for høyere utdanning i kunstfag

«En dråpe kultur i alt vi gjør»



Innovasjon og infrastruktur
Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig næringer og bidra til innovasjon

• Dikemark kulturnæringsklynge. Hva kan utvikles i de andre sentrene?

• Asker som fribykommune. Utvikle og gjøre det til noe større 

• Kulturnæring og kunst som profesjon - en del av kommunens næringsliv

• Fremme kreative næringer og legge til rette for miljøer der kunst- og kulturfag møter andre 
fag for å bidra til innovasjon og nytenkning

• Grønt næringsliv der kunsten kan bidra til nytenkning og gjenbruk/redesign

• Kultur blir godt representert i de nye ordningene for lokalsamfunnsutvalg og oppgaveutvalg

«En dråpe kultur i alt vi gjør»



Bærekraftige byer og samfunn
Gjøre tettstedene inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 

• De største tettstedene (Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen og 
Asker sentrum) må ha scener og lokaler for ulike kulturuttrykk. Lokalene må være gode 
arbeidsplasser for kulturutøvere og gi publikum en god opplevelse. 

• Møteplasser for barn, ungdom og voksne med lett tilgjengelig offentlig transport og gode 
gang- og sykkelveier betyr tilgjengelighet for de fleste

• Livet mellom husene = Levende sentrum

• Mangfoldige kulturtilbud gir attraktive tettsteder

«En dråpe kultur i alt vi gjør»



Stoppe klimaendringene
Kulturlivet i et klimaperspektiv

• Kortreist, mellomreist og langreist kultur:
• Kortreist. De yngste - barne- og ungdomsskoler
• Mellomreist. Ungdommen – ungdomsskoler og vg. skoler
• Langreist. Voksne – Kan reise lenger

• Barne- og ungdomsskoler blir etablerte kulturarenaer i sine nærmiljøer

• Nærmiljøsentraler og innbyggertorg – arenaer for kulturutveksling der folk bor

«En dråpe kultur i alt vi gjør»



Samarbeid for å nå målene
Asker Kulturråd – en viktig samarbeidspartner

• Asker kulturråd vil være en aktiv paraplyorganisasjon for kulturlivet i kommunen, både for 
frivillige, amatører og profesjonelle utøvere. 

• Vi ønsker å samarbeide tett med kommunen, lokalt næringsliv og andre 
paraplyorganisasjoner for å skape et godt liv med grønne muligheter, en trygg fremtid og et 
begeistret fellesskap i nye Asker kommune. 

• Kultur er mangfold, inkludering og samskaping i videste forstand. Kulturrådet samarbeider 
med andre og binder det hele sammen.

• Samarbeidet forankres i en god samarbeidsavtale med kommunen.

«En dråpe kultur i alt vi gjør»



Asker - Norges kulturkommune

«En dråpe kultur i alt vi gjør»



Nr 6
Asker velforbund



Dialogmøte – Kommuneplan for nye Asker
Asker Rådhus 24.04.2019

Karl Jørgen Gurandsrud
Leder Asker Velforbund



Asker Velforbund (AV) – en definisjon

• AV er paraplyorganisasjonen for alle velforeninger i Asker kommune. 
• Forbundet har 68 velforeninger som medlemmer, hvorav fem fra 

Røyken og Hurum
• AV har nær 100 % oppslutning av betalende velforeninger i Asker.
• Satt på spissen så representerer dermed AV hele Askers befolkning!
• AV ledes av et styre med åtte medlemmer med ulike geografisk 

opphav i Asker og Røyken
• AV åpnet på årsmøtet 8. mars 2018 for medlemskap for velforeninger 

fra Røyken og Hurum



Samarbeidsavtale med Asker kommune
• AV og AK har en gjensidig samarbeidsavtale med generelle prinsipper 

og oppgaver for begge parter. Avtalen er fornyet for 2018-20
• Målsettingen med avtalen er å:

• Sikre klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger

• Sikre bedre kontinuitet og forutsigbarhet 

• Bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter. 

AV ser frem til å opprette ny avtale med nye Asker



Saker AV er opptatt av
Kommuneplanforslagets pkt. 4 e:
• Vi må utvikle infrastruktur lokalt, som bidrar til å sikre et bærekraftig 

lokalsamfunn.
• AV mener at sterke lokalsamfunn er viktige i den nye kommunen.

• Bygge en solid og helhetlig infrastruktur.
• AV mener at et stabilt og effektivt veinett er grunnleggende for at både 

kollektiv og privat kommunikasjon skal fungere i en ny, stor kommune. Drift 
og vedlikehold av kommunalt og privat veinett bør være ensartet i hele 
kommunen. I dag finnes mange forskjellige ordninger.



Saker AV er opptatt av

Kommuneplanforslagets pkt. 4 e:
• Legge til rette for teknologi som gjennom effektivisering og ressursbesparelser 

kan sikre framtidas offentlige service og tjenester, innen bl.a. forvaltning, 
samferdsel og transport, vann- og avløpssystemer, energisystemer, 
informasjonsteknologi, utdanning og helse 

• AV mener at sikring av offentlige tjenester som vann- og avløpssystemer og 
energisystemer blir viktigere og mer utfordrende i en stor kommune. 
Kontinuerlig vedlikehold vil bli helt avgjørende.



Saker AV er opptatt av
Kommuneplanforslagets pkt. 6:
• Gjennom den kommunale planstrategi skal kommunestyret innen et år etter 

konstituering fastsette om, og på hvilke områder, kommuneplanen skal revideres. 
Gjennom planprogrammet for kommuneplan skal kommunen ta mer konkret 
stilling til hvilke sider av kommuneplanen som skal revideres, og hvordan 
revisjonsprosess og medvirkning skal skje.

• AV legger stor vekt på at velbevegelsen, både gjennom de lokale velforeninger og 
velforbundet, tas aktivt med i alle prosesser som berører lokalmiljøet og det 
daglige liv til innbyggerne i kommunen. Viktige beslutninger må sikres god lokal 
forankring i befolkningen.

• Aktive velforeninger er et viktig bidrag til integrering av innvandrere rundt om i 
kommunen der folk bor. Mange foreninger driver også et aktivt arbeide blant 
barn og unge.

Takk for oppmerksomheten!
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