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Samlet oversikt over mål og strategier for Asker 
kommune  
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 
 

Referanse-kolonnen inneholder en kode som angir hva hovedmålet/ delmålet/ strategien 
basert på: 

• AK: Laget av Asker kommune 
• FN-T (nr.): Basert på FNs bærekraftsmål og tilpasset Asker kommune. 

Nummereringen henviser til bærekraftsmålet. 
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Samarbeid for å nå målene 
Hovedmål 
 

Referanse  HOVEDMÅL 
FN-T 
17 

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

 
Delmål og strategier 
 

Referanse DELMÅL Referanse STRATEGIER TIL DELMÅL 
FN-T 
10.2 

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

    

  FN-T  
17.14 

Asker kommune skal tilrettelegge for en samordnet samfunns- og 
tjenesteutvikling som bidrar til bærekraft og gode, inkluderende 
lokalsamfunn. 

    FN-T 
10.2 

Asker kommune skal tilrettelegge for at alle innbyggere kan delta aktivt 
på alle samfunnsarenaer, med et særlig fokus på utsatte grupper.  

    FN-T 
4 

Asker kommune skal gjennom kunnskapsformidling, livslang læring og 
demokratiutvikling bidra til at innbyggerne er myndiggjorte og 
ansvarlige medborgere.  

    FN-T 
12.8 

Asker kommune skal gi innbyggerne relevant informasjon slik at de kan 
være seg bevisst en bærekraftig utvikling og ta valg og handle i tråd 
med dette.  

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for et mangfoldig kultur- og 
idrettstilbud og en vital frivillighet.   

    AK Asker kommune skal sikre innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud av 
god kvalitet uavhengig av hvor de bor.  

FN-T 
16.7 

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

    

    FN-T 
16.6 

Asker kommune skal utvikle nærdemokratiske ordninger og andre 
former for innbyggermedvirkning, samt arenaer som mobiliserer for 
demokratideltakelse.  

    AK Asker kommune skal sikre innbyggerne påvirkningsmuligheter i saker 
som gjelder dem selv og lokalsamfunnet.  

FN-T  
17.17  

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

    

    FN-T  
17.17 

Asker kommune skal være en pådriver for etablering av nettverk, 
partnerskap og samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet og 
andre aktører.  

    AK Asker kommune skal utvikle og aktivt bruke tilskuddsordninger og 
andre virkemidler som gjør det enkelt for frivilligheten, næringslivet og 
andre aktører å delta i gjensidig forpliktende samarbeid.  

    AK Asker kommune skal arbeide målrettet med å utvikle relevant 
kompetanse og modeller for ledelse og organisering i nettverk.  
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Bærekraftige byer og samfunn 
Hovedmål 
 

Referanse  HOVEDMÅL 
FN-T 
11 

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

 
Delmål og strategier 
 

Referanse DELMÅL Referanse STRATEGIER TIL DELMÅL 
AK Askersamfunnet har bærekraftige og 

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

    

    FN-T 
11.3 
11.7 

Asker kommune skal arbeide aktivt med stedsutvikling, og tilrettelegge 
for trygge, inkluderende, attraktive og aktivitetsfremmende tettsteder.  

    FN-T 
11.7 

Asker kommune skal planlegge for et aldersvennlig samfunn som er 
tilgjengelig og inkluderende for en aldrende befolkning. 

    FN-T 
11.a  
AK 
 

Asker kommune skal sikre høy arealutnyttelse i tettstedene, og 
tilrettelegge for at boliger, arbeidsplasser, offentlig tjenesteyting, privat 
service og kultur- og idrettstilbud lokaliseres kollektivnært og ved 
knutepunktene.  

    FN-T 
17.17 
AK 

Asker kommune skal ta en ledende rolle i arbeidet med å videreutvikle 
de urbane tettstedene, med vekt på å inngå langsiktig og forpliktende 
samarbeid med private og ideelle aktører.  

    FN-T 
11.2 

Asker kommune skal tilrettelegge for at alle har tilgang til trygge, lett 
tilgjengelig og bærekraftige transportløsninger internt i kommunen og 
langs de sentrale pendleraksene. 

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for bedre tilgjengelighet til 
kollektivknutepunktene for alle trafikantgrupper, og være en pådriver 
for økt andel kollektivreisende.  

    FN-T 
9.1 

Asker kommune skal tilrettelegge for tilfredsstillende veier, gang- og 
sykkeltraseer som bidrar til en økt andel syklende og gående.  

    FN-T 
11.a  
AK 

Asker kommune skal delta aktivt i samarbeid med nabokommuner, 
regionale og statlige myndigheter og organisasjoner i utvikling av nye 
transport- og samferdselsløsninger.  

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for et lokalt tilpasset næringsliv som 
bidrar til god tettstedsutvikling og arbeidsplasser i alle deler av 
kommunen. 

    FN-T 
11.7 

Asker kommune skal bidra til å etablere gode møteplasser, 
sammenhengende grøntområder og et gjennomgående turveinett som 
tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet.  

FN-T 
6.1 
11.6 

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

  

  AK Asker kommune skal prioritere vekst og utvikling i områder som har 
god og sikker teknisk infrastruktur knyttet til vann og avløp.  
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AK Asker kommune forebygger og håndterer 
konsekvensene av uønskede hendelser.  

    

    FN-T 
11.b 

Asker kommune skal arbeide forebyggende basert på risiko- og 
sårbarhetsanalyser, og ha tilstrekkelig beredskap knyttet til sannsynlige 
risikoscenarier.  

    FN-T 
16.1 

Asker kommune skal være en pådriver i det kriminalitetsforebyggende 
arbeidet i regionen.  

    FN-T 
13.3 

Asker kommune skal sikre tidlig varsling og veiledning om flom, tørke 
og andre uforutsette hendelser til innbyggere og andre 
samfunnsaktører.  

FN-T 
11.1 

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

   

    AK Asker kommune skal ta en aktiv og strategisk rolle som eiendomsaktør 
for å ivareta en helhetlig samfunnsutvikling og boligpolitiske hensyn.  

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for en variert boligsammensetning 
som bidrar til gode og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale 
hensyn.  

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for boliger av god kvalitet, med vekt 
på tilgjengelighet, universell utforming og fremtidsrettede miljø- og 
energiløsninger. 

FN-T 
11.6 

Askersamfunnet har minimale negative 
konsekvenser på det ytre miljøet. 

    

    FN-T 
3.9  
11.6 

Asker kommune skal sikre reduksjon av støy og forurensing til luft, jord 
og vann gjennom kartlegging, krav, tilsyn, tilskudd og tilrettelegging.  

FN 
11.4 
12.2 

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

    

    FN-T 
14.2 
15.1 
15.3  
15.5 

Asker kommune skal tilrettelegge for bærekraftig forvaltning og vern av 
økosystemene i havet, langs kysten og på land, og stanse og reversere 
landforringelse og tap av biologisk mangfold. 

    FN-T 
11.4 

Asker kommune skal bidra til forvaltning, skjøtsel og istandsetting av 
kulturminner og kulturmiljøer, samt tilrettelegge for at disse kan 
benyttes som positive elementer i stedsutviklingen. 

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for økt verdiskaping og nye grønne 
næringer innenfor jord- og skogbruk.  

    FN-T 
15.3 
 

Asker kommune skal sikre viktige jordbruksområder og kulturlandskap i 
landbruket, og redusere nedbygging av dyrket mark i samsvar med det 
nasjonale jordvernmålet.   
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Handling mot klimaendringene 
Hovedmål 
 

Referanse  HOVEDMÅL 
FN-T  
13 

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

 
Delmål og strategier 
 

Referanse DELMÅL Referanse STRATEGIER TIL DELMÅL 
FN-T 
13.3 

Askersamfunnet motvirker, reduserer og 
tilpasser seg konsekvensene av 
klimaendringer.  

    

    FN-T 
13.1 

Asker kommune skal arbeide målrettet med klimatilpasning og 
samfunnssikkerhet i planleggingen, og forebygge konsekvensene av 
flom, tørke, skred og ras.  

    AK Asker kommune skal sørge for god overvannshåndtering ved å 
gjennomføre tiltak både i eksisterende og nye utbyggingsområder og 
anleggsprosjekter.  

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

    

    FN-T 
7.2 

Asker kommune skal gjennomføre innovative og lønnsomme 
energitiltak i kommunale bygg og anlegg, samt være en pådriver for 
redusert energibruk og høy andel lokal fornybar energi i 
Askersamfunnet. 

    FN-T 
12.2 
12.3 
12.5 

Asker kommune skal være en pådriver for miljøvennlig forbruk og 
sirkulær økonomi, med fokus på gjenvinning, ombruk, redusert 
avfallsmengde og matsvinn. 

    AK Asker kommune skal sikre grønn mobilitet i egen organisasjon, 
redusere transportbehovet og være pådriver for at all transport på land 
og sjø er basert på nullutslippsteknologi eller bærekraftig biodrivstoff.  

    FN-T 
12.6 
12.7 

Asker kommune skal sette tydelige miljøkrav i kommunale anskaffelser, 
og være en pådriver for miljøvennlige anskaffelser i næringslivet.  
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God helse 
Hovedmål 
 

Referanse  HOVEDMÅL 
FN-T  
3 

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

 
Delmål og strategier 
 

Referanse DELMÅL Referanse STRATEGIER TIL DELMÅL 
FN-T 
3.4 

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

    

    AK Asker kommune skal dreie ressursinnsatsen mot helsefremmende og 
forebyggende arbeid og aktivitet.  

    AK Asker kommune skal legge til rette for at innbyggerne kan leve aktive liv 
og bo trygt i eget hjem så lenge som mulig. 

    FN-T  
12.8 
AK 
 

Asker kommune skal tilrettelegge for informasjons- og opplæringstiltak 
og andre virkemidler som bidrar til at innbyggerne tar gode valg for 
egen helse og livskvalitet.  

    FN-T 
3.5 

Asker kommune skal fremme arbeidet med forebygging av rusmisbruk 
og behandling av rusrelaterte skader.  

    FN-T  
3.8 

Asker kommune skal arbeide aktivt for at alle innbyggere følger 
vaksineprogrammet.  

    FN-T 
10.2 

Asker kommune skal i samarbeid med ulike aktører arbeide aktivt for å 
motvirke utenforskap og konsekvenser av sosiale ulikheter, og fremme 
tilhørighet og samfunnsdeltakelse.  

FN-T 
3.8 

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

    

    AK Asker kommune skal sikre et differensiert tjenestetilbud, helhetlige 
brukerforløp, god tverrfaglig koordinering og en strategisk og fleksibel 
ressursforvaltning.  

AK 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.  

    

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for aktiv brukermedvirkning.  

    AK Asker kommune skal samarbeide aktivt med ulike aktører for å 
mobilisere innbyggernes egne ressurser og nettverk, og tilrettelegge for 
egenmestring og samfunnsdeltakelse.  

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

    

    AK Asker kommune skal i samarbeid med ulike aktører utvikle og 
samordne aktiviteter og tiltak som fremmer god helse og livskvalitet. 
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God utdanning 
Hovedmål 
 

Referanse  HOVEDMÅL 
FN-T 
4 

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

 
Delmål og strategier 
 

Referanse DELMÅL Referanse STRATEGIER TIL DELMÅL 
AK Askersamfunnet har inkluderende og trygge 

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

    

    AK Asker kommune skal arbeide aktivt for å sikre et helhetlig og 
koordinert opplæringsløp.  

    FN-T 
4.a 

Asker kommune skal arbeide aktivt med å tilrettelegge for et godt 
psykososialt leke- og læringsmiljø på alle arenaer.  

    AK Asker kommune skal arbeide aktivt med forebygging og tidlig innsats. 

    AK Asker kommune skal styrke det tverrsektorielle og innovative 
arbeidet for å utvikle effektive tjenester til barn, unge og deres 
familier.  

    AK Asker kommune skal sikre kvalitet og kapasitet innenfor spesialiserte 
tjenester til innbyggere med store og sammensatte behov for 
hjelpetjenester.  

    AK Asker kommune skal arbeide systematisk for å sikre et godt 
samarbeid med foresatte, slik at de opplever seg inkludert og aktivt 
deltakende i omsorgen for barna og i barnas utvikling.  

FN-T 
4.2 

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.  

    

FN-T 
4.1 

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

    

    AK Asker kommune skal arbeide aktivt med å utvikle inkluderende og 
fellesskapende læringsarenaer som fremmer barn og unges 
engasjement, motivasjon og læringsglede.  

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for læringsarenaer som tar hensyn 
til den enkeltes forutsetninger og behov, og sikre helhetlige og 
koordinerte læringsløp.  

FN-T 
4.4 

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

    

    FN-T 
4.4 

Asker kommune skal tilrettelegge for at barn og unge utvikler 
innovative ferdigheter med fokus på å fremme nysgjerrighet, 
utforskertrang og kreativitet.  

    FN-T 
4.7 
12.8 

Asker kommune skal være en aktiv pådriver for at barn og unge får 
relevant kunnskap og engasjement slik at de blir i stand til å delta 
som ansvarlige medborgere på ulike samfunnsarenaer.    

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for digital læring i barnehager og 
skoler, samt bidra til å utjevne ulikheter i digitale ferdigheter.  

    AK Asker kommune skal samarbeide aktivt med aktører i akademia og 
sivilsamfunnet for å utvikle og tilegne seg ny og relevant kunnskap.  
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Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling 
Hovedmål 
 

Referanse  HOVEDMÅL 
FN-T  
9 

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

 
Delmål og strategier 
 

Referanse DELMÅL Referanse STRATEGIER TIL DELMÅL 
AK Askersamfunnet arbeider målrettet med 

innovasjon og digitalisering for å møte 
fremtidens utfordringer. 

    

    FN-T 
9.5 

Asker kommune skal i tjenesteutviklingen styrke dialogen med 
næringslivet og være en aktiv pådriver for tett samarbeid med 
universitets- og høgskolemiljøer om forskning og kobling til aktuelle 
næringsklynger. 
 

    FN-T 
9.c 

Asker kommune skal tilrettelegge for at innbyggere, private og 
offentlige aktører har god tilgang til informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi.  

    AK Asker kommune skal i samarbeid med andre offentlige, private og 
frivillige aktører bruke ny teknologi og nye digitale løsninger som en 
aktiv del av tjenesteutviklingen.  

  AK Asker kommune skal stimulere til et bredt samarbeid for å løse 
samfunnsutfordringer i innovative partnerskap med ulike 
samfunnsaktører, næringslivet og sosiale entreprenører. 

  AK Asker kommune skal arbeide målrettet med aktørene i det regionale og 
nasjonale virkemiddelapparatet, samt styrke organisasjonens 
strategiske kompetanse på EUs rammeprogrammer for å oppnå økt 
finansiering av innovasjonsaktiviteter.  

FN-T 
9.1 

Askersamfunnet har en sikker digital 
infrastruktur av høy kvalitet 

    

    AK Asker kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid med 
relevante aktører om videreutvikling av en sikker digital infrastruktur og 
integrering av denne i alle de tekniske infrastrukturene. 

FN-T 
8.3 
9.4 

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

    

    FN-T 
8.3 

Asker kommune skal tilrettelegge for næringsutvikling og være pådriver 
for etablering av et konkurransedyktig næringsliv som gir attraktive 
arbeidsplasser.  
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Medarbeidere 
Hovedmål 
 
Referanse  HOVEDMÅL 
FN-T 
8 

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

 
Delmål og strategier 

Referanse DELMÅL Referanse STRATEGIER TIL DELMÅL 
FN-T 
8.8 

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

    

    AK Asker kommune skal tilrettelegge for et godt partssamarbeid.  
    AK Asker kommune skal arbeide målrettet med nærværsarbeidet og det 

helsefremmende og forebyggende HMS-arbeidet.  
    AK Asker kommune skal arbeide målrettet for å sikre et åpent og 

inkluderende arbeidsmiljø og en god livsfasepolitikk som søker å ivareta 
ulike livsfaseutfordringer. 

AK 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.  

    

    AK Asker kommune skal arbeide aktivt med å tilrettelegge for godt 
medarbeiderskap og lederskap.  

    AK Asker kommune skal arbeide aktivt med å utvikle en kultur for læring, og 
styrke medarbeidernes evne til å reflektere over egen praksis og bruke 
kunnskapen til å utvikle ny praksis.  

    AK Asker kommune skal sikre at medarbeidere og ledere opptrer etisk, 
relasjonelt og profesjonelt forsvarlig, slik at innbyggerne har tillit til 
kommunen.  

    AK Alle kommunens medarbeidere og ledere skal sikre en tverrfaglig 
tilnærming i tjenesteutøvelsen gjennom samarbeid på tvers av 
tjenesteområder og virksomheter.  

AK 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.  

    

    AK Asker kommune skal arbeide aktivt for å sikre at ledere har nødvendig 
administrativ og faglig kompetanse og relasjonelle ferdigheter for å 
utøve god ledelse. 

    AK Asker kommune skal bygge en felles organisasjonskultur basert på 
kommunens visjon og verdier.  

    AK Asker kommune skal arbeide aktivt med å tiltrekke seg, beholde og 
utvikle medarbeidere som kommunen har behov for i dag og i fremtiden.  

    AK Asker kommune skal arbeide aktivt med strategisk kompetanseledelse og 
systematisk og relevant kompetanseutvikling.  

    AK Asker kommune skal utvikle en heltidskultur og tilrettelegge for 
heltidsstillinger, samt tilrettelegge arbeidsplassene for ansatte med 
behov for tilpasset arbeidssituasjon.  

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

    

    AK Asker kommunes medarbeidere og ledere skal  utnytte handlingsrommet 
og arbeide aktivt med innovasjon og endring. 

    AK Asker kommune skal aktivt prøve ut nye måter å jobbe på, ha kultur for å 
akseptere risiko, styre usikkerhet og lære av feil.  

    AK Asker kommunes medarbeidere og ledere skal søke aktivt samarbeid 
med relevante aktører om å utvikle tjenestene.  
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Økonomi 
Hovedmål 
 

Referanse  HOVEDMÅL 
AK Asker er en økonomisk robust og bærekraftig kommune 

 

 
Delmål og strategier 
 

Referanse DELMÅL Referanse STRATEGIER TIL DELMÅL 
AK Asker kommune har god økonomisk bærekraft.      

    AK Asker kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle vedtatte 
handlingsregler for drift, investering og fondsoppbygging.   

  AK Asker kommune skal utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap som 
synliggjør ressursbehov, prioriteringer, ansvar og måloppnåelse for å 
skape et klimavennlig samfunn.  
 

AK Asker kommune har god økonomistyring og 
effektiv tjenesteproduksjon.  

    

    AK Asker kommune skal arbeide aktivt med å sikre god økonomistyring i 
hele organisasjonen.  

    AK Asker kommune skal vurdere kostnadsnivået opp mot sammenlignbare 
kommuner og markedet, samt jobbe systematisk med økonomiske 
analyser som et grunnlag for effektiv tjenesteproduksjon.  
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