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1. Forord
Ordføreren skriver forordet etter andregangs behandling.

2. Sammendrag
Et godt liv i Asker skapes av alle som bor og jobber her – sammen.
For sammen å finne gode løsninger, må kommune, innbyggere, frivilligheten, sosiale
entreprenører og næringslivet så ofte som mulig møtes ansikt til ansikt. Det stiller høye krav
til kommunen – og til innbyggerne.
Sterke samarbeid og partnerskap er avgjørende for å møte samfunnsutfordringene og nå
målene i kommuneplanen.
Kommunen har ambisjon om høy grad av innbyggerinvolvering og samarbeid med relevante
aktører i tjenesteutvikling og samfunnsutvikling. Her følger kommunen FNs bærekraftsmål,
hvor det overbyggende målet er nummer 17: Samarbeid for å nå målene.
Morgendagens utfordringer må løses i fellesskap, og i tettere dialog og samarbeid med
innbyggerne.
Asker kommune definerer medborgerskap som lysten og muligheten til å delta i, og ta
medansvar for – fellesskapet. Å være en medborger betyr å delta.
Vi ønsker at flere innbyggere skal delta og bidra med det de kan, slik at vi alle får et bedre
lokalsamfunn å bo i.

Medborgerskap bygger på disse grunnleggende prinsippene:
1) inkludering og like rettigheter for alle innbyggere
2) innbyggernes aktive deltakelse i samfunnet

Når innbyggere, lag og foreninger, næringsliv, sosiale entreprenører og kommunen kommer
sammen, kan man løse problemer som kommunen eller de andre aktørene ikke klarer å løse
alene.
Hva gir medborgerskap?
Deltagelse og medansvar bidrar til trivsel og livskvalitet for innbyggerne, og bedre psykisk og
fysisk helse.
Det gir også et trygt, demokratisk og mer inkluderende lokalsamfunn. Samtidig blir kvaliteten
på tjenestene til kommunen bedre, nye tilbud kan oppstå og nye målgrupper kan nås.
Tre innsatsområder for medborgerskap
For å legge til rette for medborgerskap, skal Asker kommune jobbe med tre innsatsområder:
•

deltakelse, motivasjon og tilrettelegging

•

påvirkningsmuligheter

•

møteplasser i nærmiljøet
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Alle tjenester i Asker kommune skal utvikles i tråd med disse tre innsatsområdene. Det vil
bidra til at innbyggere opplever å bli invitert med, involvert – og at de selv utvikler tilhørighet
og lyst til å bidra.
Å lytte mer til den enkelte, og gi ansvar og tillit, kan bidra til at flere opplever livsmestring og
god helse.
På nettsiden https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-ogverdier/temaplaner-for-asker-kommune/ ligger presentasjoner, opptak av digital workshop,
artikler, rapporter, informasjon om medvirkning, samt kunnskapsgrunnlaget.

3.

Hvorfor skal Asker kommune satse på medborgerskap?
Formål med planen

Temaplanen skal beskrive hvordan kommunen kan legge til rette for at innbyggerne deltar og
tar medansvar for samfunnet og fellesskapet. Vi sier derfor at formålet er:
Temaplan for medborgerskap skal beskrive hvordan Asker kommune kan motivere og
tilrettelegge for at innbyggerne ønsker å delta i, og tar medansvar for, samfunn og fellesskap.
Temaplanen skal:
1) sikre utvikling av kompetanse innen samskaping, brukerinvolvering og prosessledelse
2) sikre utprøving av nærdemokratiske ordninger og videre utvikling av ulike former for
innbyggermedvirkning
3) sikre utvikling av arenaer og møteplasser for deltakelse og læring
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Mål og delmål beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel, mens innsatsområder og
strategier er beskrevet i temaplanen. Dette er i henhold til plansystemet og det skal derfor
ikke beskrives oppdrag eller tiltak i temaplanen.
Temaplanen har et 12-års perspektiv, men skal rulleres etter 4–6 år. Til sammen skal
Temaplan for medborgerskap bidra til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.
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Utfordringene må løses i fellesskap med innbyggerne
Asker vil møte ulike globale, nasjonale og lokale utfordringer framover. Disse er blant annet
knyttet til klima, naturmangfold, økonomi, befolkningssammensetning, helse, arbeidsløshet,
sosial ulikhet, utenforskap, politisk polarisering og innbyggernes reduserte tillit til politiske
systemer og myndigheter.
Dette er sammensatte utfordringer som krever en omstillingsdyktig og innovativ kommune,
med effektiv økonomistyring. Kommunen må også, i samarbeid med innbyggerne, næringsliv
og organisasjonsliv, finne bærekraftige løsninger på utfordringene. Da blir trygge,
inkluderende lokalsamfunn med innbyggere som aktivt bidrar til egen livsmestring og helse i
fellesskap med andre, avgjørende.
Sammensatte utfordringer er en samlebetegnelse for komplekse sosiale, helsemessige og
miljømessige utfordringer. De er stadig i endring, og tett sammenvevd med andre problemer.
De kan ikke løses av en enkelt aktør. FNs bærekraftsmål er et rammeverk for å
systematisere arbeidet med disse problemstillingene.
Vi som samfunn må finne bærekraftige løsninger som tar vare på de behov vi har i dag,
samtidig som vi ikke ødelegger for fremtidige generasjoner.
Systematisk samarbeid med både enkeltindivider, men også organisasjoner, næringsliv og
frivilligheten, er avgjørende for å møte utfordringene i årene fremover.

Asker kommune blir samskapingskommunen
Asker kommune skal gå videre i retning av å være en samskapingskommune. Våre
medarbeidere og ledere skal støtte utvikling av nye løsninger og nye samarbeidsformer, med
sivilsamfunnet for å møte utfordringsbildet.
Samskaping er en prosess hvor løsningene ikke er gitt på forhånd. Vi bruker det når flere
aktører går sammen for å definere utfordringer og designe nye og bedre løsninger. Aktørene
kan være berørte innbyggere, næringsdrivende, lag og foreninger. Kommunen kan invitere,
men løsningen og hvem som utfører og/eller leverer tjenestene, er ikke gitt på forhånd.
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Hvorfor samskaping?
Samskaping som metode kan f. eks. gjøre at:
 Barn tør å si sin mening om hvordan undervisningen i skolen fungerer for dem
 Foreldre får lyst til å bidra aktivt i skolens arbeid med læringsmiljøet
 Foreldre blir mer er engasjert i sitt barns fritidsaktiviteter
 Pårørende og brukere bidrar i utviklingen av psykisk helsetilbud
 Organisasjoner kan være med å diskutere miljøløsninger i dialog med kommunen og
utbygger
 En pensjonist vil være folkevalgt i lokalsamfunnsutvalg
 En ungdom starter en frivillig organisasjon og deltar ved valg
 Noen som vanligvis ikke blir spurt inviteres til å delta i å skape løsninger som angår
dem
Oppsummert: Innbyggeren får en enda mer aktiv rolle som f.eks. pårørende, forelder, elev,
beboer eller som samfunnsengasjert.
For innbyggerne og kommunen vil samskaping kunne gi bl. a. disse gevinstene:
1.
2.
3.
4.
5.

styrker demokratiet og får tydeligere frem innbyggernes stemmer
mer treffsikre, bedre og/eller billigere offentlige ytelser
nye innovative løsninger på sosiale og andre utfordringer
kollektive løsninger som kommer fellesskapet og lokalsamfunnene til gode
nye målgrupper nås

Samskaping fordrer at både kommunene og sivilsamfunn bidrar. Det kan gi mer engasjement
og bl. a. mer effektiv koordinering av ressurser i lokalsamfunnet1.
Når egner samskaping seg?
Samskaping egner seg særlig overfor sammensatte utfordringer der det er flere aktører som
opplever problemet og kan bidra til å finne løsninger sammen. Det er naturlig å reflektere
over noen viktige spørsmål når man vurderer samskaping som metode:






Hva er problemet eller utfordringen?
Hvor sammensatt er utfordringen og hvor stor åpenhet er det for å slippe andre
til? Er det naturlig å tenke at samskaping er en egnet framgangsmåte?
Hvem kan bidra med innsikt og ressurser for å forstå problemet bedre?
Hvem skal delta i samskapingen fra kommunen, fra lokalsamfunnet, fra andre
myndigheter, næringsliv eller organisasjoner?
Hvordan skal samskapingen organiseres?
Hvordan og når skal vi praktisk jobbe sammen på en måte som alle kan før seg
hjemme i? Hvordan er rammene og økonomien?

Når man har svar på spørsmålene vil det dannes et bilde av om det ligger til rette for
samskaping eller om andre former for medvirkning er mer hensiktsmessige.

1

«Mot Kommune 3.0», Agderforskning 2016
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Å velge samskaping handler om utforske ulike muligheter sammen med flere aktører, med
rom for å feile og lære av feilene. Kunnskap og erfaring opparbeides over tid. Gjennom å
invitere inn til disse samtalene og prosessene vil Asker kommune utvikle seg til å bli en
samskapingskommune.
Snubletråder for samskaping
Som vist over er samskaping en prosess som krever innsats og mot fra alle involverte, og det
er flere forutsetninger som skal være til stede for at vi kan snakke om produktiv samskaping.
Det er også flere mulige fallgruver man bør være oppmerksom på.
Samskaping krever både kompetanseheving og ekstra ressurser i kommunen. Erfaringer
viser at prosessene med flere aktører og behov for å bygge tillit tar tid2.
Forsker Lars Kobro ved universitetet i Sør-Øst Norge lister opp flere utfordringer som man
bør kjenne til; Det kan være vanskelig å gi slipp på vante mønstre og kalle vanlig samarbeid
for samskaping, såkalt skinn-samskaping. Samskaping kan gripes til som ansvarsfraskrivelse
i budsjettkutt, ansvar kan pulveriseres når mange involveres.
«Samskading» er en annen uønsket effekt som oppstår når funksjonelle og gode tjenester
ødelegges med begrunnelse i at «nå skal ting gjøres i fellesskap». Eller hvis for eksempel en
tjeneste flyttes nærmere innbyggerne, for å oppnå større brukermedvirkning, men brukerne
var tilfredse før flyttingen3.
Bevissthet rundt både mulighetene og utfordringene knyttet til samskaping er viktig for å
gjøre gode valg og justere kursen ved behov.

Kommunens rolle er i endring
Kommunen har rollen som samfunnsutvikler, tjenesteutvikler, arbeidsgiver og er ansvarlig for
lokaldemokratiet.
Ved valg av en samskapende prosess vil kommunens rolle endre seg ved at kommunen ikke
definerer utfordringen innbyggerne opplever, eller løsningene slik kommunen ser dem, men
stiller som deltaker og bidragsyter. I all produktiv samskaping skal det foreligge en fase av
felles problemforståelse først.
Inspirert av den danske forskeren Jens Ulrich4 kan vi si at kommunen da får ulike roller rundt
bordet i samskapingsprosesser:
 Kommunen inviterer og sitter ved enden av bordet. Da styrer kommunen prosessen.
Andre aktører kan like gjerne ha denne rollen.
 Kommunen deltar, er deltager rundt et bord. Da deltar vi i prosessen på lik linje med
andre aktører.
 Kommunen bidrar, er deltager, men sitter ikke ved bordet. Da kan vi bidra med
kompetanse, lokaler, tilskudd m.m. Det er andre aktører som eier prosessen.

2
3

«Mot Kommune 3.0», Agderforskning 2016
Faglige innspill om nærdemokratiske ordninger i Asker, USN 2020

4

Samskabelse – en typologi. Jens Ulrich 2016. Hentet fra:
https://www.ucviden.dk/ws/files/34461110/Jens_Ulrich_2016_Samskabelse_en_typologi_CLOU_skriftsserie.pdf
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Innbyggernes rolle er i endring
Innbyggerne skal møte medarbeidere i kommunen som tar initiativ til å lytte til synspunkter, til
å samarbeide for å finne løsninger og til å gi rom, slik at innbyggerne får lyst til å engasjere
seg. Samarbeid på tvers av tjenesteområdene blir særlig viktig for å skape helhet og
engasjement for sammen å løse de komplekse utfordringene. Alle tjenesteområdene har et
ansvar for å samarbeide på tvers.
En konsekvens av samskaping er at også innbyggerens rolle endrer seg til en enda mer aktiv
rolle som pårørende, som forelder, som elev, som beboer og som samfunnsengasjert, for å
nevne noen få. Kommunen er avhengig av at innbyggeren også inviterer, deltar og bidrar.
Ved å invitere sivilsamfunnet til å delta i samfunnsutviklingen og tjenesteutviklingen i Asker
på likefot, forventes det også en aktiv bidragsytende rolle fra innbyggere, lag og foreninger.

4. Hva er dagens situasjon?
Høye forventninger og knappe ressurser
Norske kommuner er gode å leve i. Fremover vil imidlertid Norge møte utfordringer som vi
ikke kjenner ennå, men som vi kan forvente vil utfordre bærekraften i velferdssamfunnet.
Den globale oppvarmingen og andre miljøutfordringer krever komplekse løsninger. Antallet
eldre øker, det blir færre yrkesaktive, og polariseringen i samfunnet øker. Sammen med
disse utfordringene står Norge, norske kommuner og verden i en global krise med Covid-19pandemien. Den gir store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser nå, og vil
antakelig prege oss som samfunn i lang tid fremover.
Kommunene befinner seg i et krysspress mellom stigende forventninger til offentlig
tjenesteproduksjon på den ene siden, og knapphet på ressurser på den andre.
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Erfaring viser at styrket involvering av innbyggerne også gir mer treffsikre tjenester, og
involvering vil derfor kunne virke positivt på kvaliteten. Systematikk og kunnskapsbasert
praksis er avgjørende for å lykkes i dette samarbeidet (Kommuneplanen 2020–2024).

Avhengig av tillit
Norge skårer høyt på graden av sosial tillit i befolkningen. Det betyr at vi i Norge stoler mer
på hverandre enn det som er vanlig i andre deler av verden.
Den norske velferdsmodellen er avhengig av en høy grad av sosial tillit. Innbyggerne må
stole på at alle bidrar til samfunnsøkonomien, og at myndighetene forvalter fellesskapets
ressurser på en rettferdig og effektiv måte.
Tillit gjør det lettere å beslutte, igangsette og gjennomføre politikk og lokale tiltak, og bidrar til
sosial og økonomisk bærekraft.
For eksempel vil mennesker med en høy grad av tillit oftere mene at de har kontroll over eget
liv og de mulighetene livet kan gi. Tillit er viktig for å fremme samfunnsengasjement som
helhet, for å minske kriminalitet, og for å øke den enkeltes lykke.
Beregninger tyder på at hvis den sosiale tilliten øker med 10 prosent, kan det gi en stigning
på 0,5 prosent i et lands økonomiske vekst. Sosial tillit gagner også mulighetene for
samarbeid, politisk engasjement og demokratisk utvikling i samfunnet 5.
Tillit kan sies å være en bærende verdi i en rekke modeller og teorier for samfunnsutvikling.
Tillit kan dessuten påvirke et steds kultur, identitet og omdømme positivt, slik at stedet står
frem som mer attraktivt overfor omgivelsene.
Gode relasjoner og tillit er avgjørende for å skape resultater på tvers og utover eget oppdrag
og ansvarsområde. Forskning viser også at tillit er en av de viktigste faktorene for å motvirke
ensomhet.6

Variasjon i samfunnsdeltakelse
Asker kommune skal bidra til et levende demokrati der innbyggerne utvikler sin kunnskap og
deltar i beslutningsprosesser.7
Det er geografiske forskjeller innad i Asker når det kommer til valgdeltakelse. De med lav
utdannelse stemmer i mindre grad ved valg enn de med høy utdanning. 8
Man vet også at det er en sammenheng mellom deltakelse i frivillighet og grad av tillit til
lokale myndigheter.9
Valgdeltakelse og mulighet for alle grupper og lag i samfunnet til å delta, er viktig for
demokratiet. Partiene og måten de fungerer på, er sentrale aktører i et demokrati. Men
5

Nordisk ministerråd, Tillit – Nordens guld, http://norden.divaportal.org/smash/get/diva2:1107232/FULLTEXT01.pdf
6
Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre
7 Virksomhetsstyring i Asker kommune.
8 Vedlegg til kommuneplan for Asker 2020–2032 Samfunnsdelen. Langsiktige analyser mot 2040. Valgdeltagelse
i prosent ved forrige kommunevalg og stortingsvalg. Tabell 55.
9 Frivillighet og tillit. Hentet fra: https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/frivillighet-og-tillit.html
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demokrati handler også om å skape arenaer for deltakelse og meningsytring mellom valg.
Her har kommunen en viktig rolle.

Stor sosial ulikhet
Fokus på sosial ulikhet er også viktig i arbeidet med medvirkning og deltakelse, slik at alle
stemmer blir hørt og alle får mulighet til å bli aktive medborgere.
Formålet til medborgerskapsplanen støtter opp under innsatsområdene som vektlegges i
kommunens folkehelsearbeid10:
 flere leveår med god helse og trivsel
 reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen
 inkludering, økt deltakelse og forebygging av ensomhet
 en attraktiv og trygg bostedskommune som fremmer helsevennlige valg
 høy livskvalitet og god fysisk og psykisk helse i befolkningen
 gode oppvekstsvilkår gjennom helhetlig og tidlig innsats for barn og unge
Askers folkehelseprofil for 2020 viser at Asker har store sosiale ulikheter mellom grupper i
befolkningen og mellom ulike lokalområder i Asker. Det viser seg for eksempel i forventet
levealder, der det kommer frem at de med høy utdanning lever lenger enn de med lav
utdanning.
Skoleresultater og gjennomføring av skoleløpet er ulikt fordelt i kommunen og varierer med
foreldrenes utdanningsbakgrunn. Selv om utdanningsnivået er relativt høyt i kommunen,
faller 15 prosent av ungdom ut av videregående opplæring.
Det er stor sosial ulikhet innad i kommunen:
I noen områder er andelen som ikke fullfører videregående skole på 27 prosent.
Andelen barn som lever i lavinntektsfamilier varierer fra 2,2 prosent til 25,7 prosent mellom
ulike lokalområder (Spesialbestilling SSB 2020).
Frivilligheten er i endring
Asker kommunes politikk overfor frivilligheten defineres i temaplan medborgerskap, men blir
også adressert gjennom temaplan for kultur, temaplan for idrett og friluftsliv, temaplan eldre –
leve hele livet m. fl. Temaer som tidligere ble behandlet i Asker kommunes
frivillighetsmelding (2013) innlemmes nå i temaplanene, som angir Asker kommunes nye
politikk på området.
Frivillig innsats er en kilde til fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Tendensen nå er
at færre forplikter seg til medlemskap og verv. Flere ønsker heller å bidra i tidsavgrensede
oppgaver.
Over halvparten av askerbøringene er frivillige, og bidrar til frivillig arbeid. Av de 50 prosent
som ikke er frivillige, sier 66 prosent at de vil være frivillige hvis noen spør dem. Da må noen
spørre dem.

10

Intensjonsavtalen kap. 10 for nye Asker sier: «Kommunen satser sterkt på folkehelse gjennom tidlig innsats og
(helsefremmende) og forebyggende helsearbeid.»
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Relasjonen mellom de frivillige organisasjonene og medlemmene endrer seg, og nye former
for deltakelse på siden av de etablerte strukturene oppstår. Dette påvirker sivilsamfunnet
som arena for engasjement, ytring og fellesskap.
Selvorganisering via sosiale medier er mer vanlig. Offentlige myndigheter og frivillig sektor
må ta i bruk digitale plattformer. Samtidig må de ivareta tradisjonelle metoder for dialog for å
inkludere flere, og særlig de som vi ikke når i dag. Uavhengig av kanal må det arbeids for
representativitet knyttet til kjønn, alder og etnisitet i frivilligheten. Å jobbe systematisk for
inkludering av nye former for frivillighet er en viktig utfordring å ta tak i. Det gjelder både nye
målgrupper som ennå ikke er inkludert i organisasjonslivet og de som ønsker å engasjere
seg utenfor de tradisjonelle organisasjonene.
Stortingsmelding Leve hele livet11 sier at det er en utfordring nasjonalt at det er lite
samarbeid mellom offentlige og frivillige/ lokalsamfunn. Det etterlyses en større grad av
planlegging og koordinering av aktiviteter som utføres av frivillige. En suksessfaktorer for økt
frivillighet en gjennomtenkt og kompetent organisering med tydelige bindeledd mellom de
kommunale tjenestene og de frivillige.

Frivillighet i Asker
Verdien av frivillig innsats var 78 milliarder (2018) i Norge. Omsatt til tall for Asker kommune
utgjorde det en verdi nær 1.4 milliard i 2018 utført gjennom 623 frivillige organisasjoner
registrert i frivillighetsregisteret.
Frivillighet defineres ofte som ulønnet innsats som gjøres for andre enn familie og nære
venner. Det er denne definisjonen Asker kommune legger til grunn.
Som grunnleggende prinsipp ligger at den frivillige aktiviteten skal være et supplement til og
ikke erstatning for det offentliges tjenesteyting. Kommunen skal være tilrettelegger og
støttespiller for frivillig sektor og stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig
sektor, samt bidra til økt rekruttering av frivillige.
Organisasjonene bidrar til å sikre frivillighetens frihet og til å legge ressurser der de frivillige
ønsker. Der de frivillige opplever et meningsfullt behov. Organisasjonene har tradisjon,
kompetanse, metoder og ressurser til å ta imot, lære opp og inkludere nye frivillige i et
fellesskap og det kan være ressursbesparende for kommunen.
Samtidig foregår det mye viktig og godt organisert frivillighetsarbeid i de ulike kommunale
tjenestene, som på bo og omsorgssentrene, i skoler og barnehager, i frivilligsentraler og på
innbyggertorgene osv. i dag.
Kontakten med enkeltfrivillige og den tette koblingen mellom nærmiljø og offentlige tjenester
kan også bidra til å fange opp behov og utviklingsmuligheter innen frivillighet som er viktig for
kommunen og frivillig sektor.
Frivillige kan oppleve det lettere og mindre forpliktende å komme i gang med frivillig innsats
ved å delta på f. eks. aktivitetsdag/festival, gjøre en innsats på innbyggertorg, bibliotek eller
lignende.
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Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre
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Asker kommunes frivillighetspolitikk kan oppsummeres slik:
Frivilligkoordinering
Tilskuddsordninger
Annerkjennelse og markedsføring
Samarbeidsavtaler
Arenaer og lokaler

Virkemidler for økt aktivitet
Tilskudd til aktiviteter og til drift av lag og foreninger er blant kommunens sterkeste
virkemidler overfor frivilligheten. Frivillige organisasjoner må være registrert i
enhetsregisterets frivillighetsregister for å motta tilskudd som lag og forening.
Tradisjonelt har beregning av tilskudd vært knyttet til antall medlemmer, og ikke til
egenorganisert aktivitet uten medlemsregister. Egenorganisert idrett er fysisk aktivitet som
drives frem av utøverne selv, hovedsakelig gjennom utøvelsen av aktiviteten. Et stort og
viktig spørsmål er hvordan egenorganisert aktivitet, nye trender for aktivitet, og innsats
uavhengig av medlemskap også kan ta del i tilskuddsordninger og tilrettelegging for
aktiviteter og fellesskap.
Organisasjonen Tverga, ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, peker på
at det er begrenset hvor godt de egenorganiserte har tilgang til finansiering av sine anleggsog aktivitetsbehov.
Fremover bør det satses på utvikling av flere gode og sosiale møteplasser for egenorganisert
aktivitet. En viktig tilnærming uavhengig av anleggstyper blir å tenke på hvordan organiserte
aktiviteter ivaretar, inkluderer og tilrettelegger for grupper som har lett for å falle utenfor i dag.
Ungdom, jenter og innbyggere med minoritetsbakgrunn er eksempler på dette12.
Enkelte av Asker kommunes arenaer og lokaler står ledige deler av døgnet. Det er kartlagt at
kommunen kan utnytte disse bedre til gode for frivilligheten og sivilsamfunnet.13
Gode, framtidsrettede og harmoniserte modeller for tildeling av tilskudd, og
paraplyorganisasjonenes rolle og mandat vil utvikles i dialog med relevante aktører.
Stortingsmeldingen om frivillighet anbefaler brede tilskuddsordninger som stimulerer hele
befolkningen til deltagelse uansett alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller
interessefelt. Det bør være enkelt å søke, ta imot og rapportere i tråd med anbefalingene.14
Samarbeid med eksterne aktører
Asker kommune skal samarbeide med andre offentlige, private og frivillige aktører om å ta i
bruk ny teknologi og nye digitale løsninger som sikrer bredt engasjement og høy deltagelse.
I fremtidige samarbeidsprosesser er det viktig at arbeidet foregår i et likeverdig forhold
sammen med de frivillige organisasjonene, der alle bidrar for å oppnå felles mål. Når
kommunen og frivillige organisasjoner skal samarbeide for å løse samfunnsutfordringer, er

12

Kunnskapsgrunnlag om aktivitetsmønsteret i befolkningen, Tverga
Rapport Vestlandsforskning/Telemarksforskning 2020.
14 Stortingsmelding: Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege
frivilligheitspolitikken.
13

13

det viktig at man i fellesskap finner nye løsninger på utfordringer man ser og at
organisasjonens egenart anerkjennes.
Problemene som skal løses sammen må ha sammenheng med de frivillige organisasjonenes
kjerneområder slik at de fortsatt kan drive og utvikle sine egne aktiviteter. Frivilligheten må
også i samarbeid med kommunen beholde sin uavhengige stilling. Samtidig er det viktig at
organisasjonslivet i Asker bidrar inn i, og tar medansvar for helhetlige og gode løsninger for
fellesskapet.
Ulike organisasjoner samarbeider blant annet om felles arrangementer og samordning av
aktiviteter. Slikt samarbeid er viktig for:






å oppnå høyere oppslutning på arrangementer og et bredere publikum
å fordele arbeidsbyrden
å holde kostnader nede
å utveksle kompetanse og erfaring
å nå nye målgrupper

Om sosiale entreprenører
Sosiale entreprenører er virksomheter som drives etter praksis av at inntjening går tilbake til
videre drift av virksomheten. Det skilles mellom kategoriene «profitt» for næringslivet, «non
profitt» for lag og foreninger og «not for profitt» for sosiale entreprenører. Kjennetegnene på
sosiale entreprenører er:






sosialt formål eller udekket velferdsbehov
nyskapende løsninger på disse utfordringene
drives av sosiale resultater, men også av en forretningsmodell som kan gjøre
virksomheten levedyktig/bærekraftig
målgruppeinvolvering
samarbeid på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og
samfunnsmessige problemer. Gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og
egne nettverk kan sosiale entreprenører ha fortrinn fremfor tradisjonelle offentlige løsninger.

5. Hvilke mål skal vi nå?
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen 2030.
Bærekraftsmålene utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Askersamfunnet,
og utgjør grunnlaget for kommunens satsingsområder og mål slik de er beskrevet i
kommuneplanens samfunnsdel.
Alle satsingsområder og mål i kommuneplanen er 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.
Til sammen består kommuneplanen av 8 hovedmål og 28 delmål. Tabellen under viser hvilke
av de 28 delmålene som er særlig relevante for temaplan for medborgerskap, og dermed
utgjør temaplanens overordnede målbilde.
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Satsingsområdet Samarbeid for å nå målene, som springer ut fra FNs bærekraftsmål nr. 17,
er særlig relevant for denne temaplanen og en forutsetning for å nå de andre målene.

SATSINGSOMRÅDE

HOVEDMÅL

DELMÅL

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.

Bærekraftige byer og
samfunn

Handling mot
klimaendringene

God helse

God utdanning

Innovasjon,
digitalisering og
næringsutvikling

Medarbeidere

Askersamfunnet har tettsteder
og lokalsamfunn som er
inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og
bærekraftige, som er utviklet i
god balanse mellom vekst og
vern.
Askersamfunnet handler
umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og
konsekvensene av dem.
Askersamfunnet sikrer god
helse og fremmer livskvalitet
for alle, uansett alder.

Askersamfunnet sikrer
inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremmer mulighet
for livslang læring for alle.
Askersamfunnet har en
levende innovasjonskultur, en
sikker digital infrastruktur av
høy kvalitet og et attraktivt,
inkluderende og bærekraftig
næringsliv.
Asker kommune fremmer
inkludering, full sysselsetting
og anstendig arbeidsliv for alle.

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

Askersamfunnet er i front for
lavutslippssamfunnet i tråd med internasjonale
og nasjonale klimaforpliktelser og regionale
ambisjoner.
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, frivilligheten og næringslivet for å
møte fremtidens helseutfordringer.
Barn og unge utvikler relevant kompetanse for
fremtidens samfunn og arbeidsliv, med særlig
vekt på yrkesrettede fag, teknologi, innovasjon
og entreprenørskap.
Askersamfunnet arbeider målrettet med
innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens
utfordringer.

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.
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Asker kommune har medarbeidere og ledere
som sammen finner smarte måter å jobbe på,
finner løsninger på kommunens utfordringer og
viser endringsvilje.
Asker kommune skal sikre at medarbeiderne og
lederne opptrer etisk, relasjonelt og profesjonelt
forsvarlig, slik at innbyggerne har tillit til
kommunen.
15

6. Hva skal Asker kommune satse spesielt på?
Temaplanen er delt inn i tre innsatsområder:
 deltakelse, motivasjon og tilrettelegging
 påvirkningsmuligheter
 møteplasser i nærmiljøet.
Et innsatsområde defineres med bakgrunn i utfordringsbildet (beskrevet i kapittel fire), og er
det kommunen må prioritere for å møte utfordringene.

Innsatsområde 1: Deltakelse, motivasjon og tilrettelegging
Utfordringsbildet kort oppsummert:






Vi blir flere, og kommunens økonomiske handlingsrom endrer seg. Samtidig har
innbyggerne stigende forventninger til hva kommunen skal bidra med av tjenester og
tilbud.
Deltakelse i frivillige lag og foreninger og engasjement i sivilsamfunnet er i endring.
Mange vil delta, men få vil organisere den frivillige aktiviteten.
Halvparten av barn og unge deltar ikke i medlemsbasert, organisert aktivitet. Det er
dette tilskuddsmidlene i hovedsak går til.
Tall fra kommuneplanens langtidsanalyse viser at Asker har store sosiale ulikheter
mellom grupper i befolkningen, og mellom ulike lokalområder.

Innsatsområdet består av:
Metodikken for økt deltakelse handler om å invitere flere inn til samhandling og samskaping
der det egner seg. Asker kommune skal gå videre i retning av å være en
samskapingskommune, og våre medarbeidere og ledere skal støtte utvikling av nye
løsninger og nye samarbeidsformer. Forventninger til kommunens rolle framover og hvordan
samskaping som metode benyttes står nærmere beskrevet i kapittel 3.
For å oppnå deltakelse må vi som kommune analysere hva som gir motivasjon for å delta,
og hva tilrettelegging for å delta innebærer.
Motivasjon trigges av å oppleve et behov der vi føler oss berørt i hverdagen, noe som igjen
gir oss lyst til å gjøre en innsats nært der vi bor. I idrettslaget til våre barn, i gata vi bor i, på
sykehjemmet der foreldrene våre bor og i kommunen som planlegger og driver skolen,
idrettshallen eller sykehjemmet vi er avhengige av.
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Asker kommunes kommuneplan, samfunnsdelen. Hentet fra: https://www.asker.kommune.no/om-askerkommune/styring-og-verdier/kommuneplan-2020---2032/kommuneplanens-samfunnsdel/
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Motivasjon handler også om å føle at våre innspill og vår deltagelse har en verdi og
betydning. Gjennom mestringsopplevelser tidlig i livet vil barn og unge motiveres til
deltagelse.
Tilrettelegging for en innbyggers deltagelse kan innebære å:
o
o
o
o
o

lytte til lokale behov og ønsker
bruke et enkelt, forståelig språk
praktisere universell utforming
ivareta at alle kommer til orde med sine løsningsforslag gjennom en god prosess
som er planlagt på forhånd
invitere til deltagelse på en tid og et sted som føles velkomment, inkluderende
og som er i nærmiljøet

Strategier for innsatsområdet:
Asker kommune skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner,
private og andre aktuelle aktører:
1.
2.
3.

4.
5.

Vise lederskap, peke retning og motivere til å ta del i og medansvar for
fellesskapet.
Kommunisere strategisk for å fremme samarbeid, atferdsendring og oppslutning
om å ta del i og medansvar for fellesskapet.
Motivere og tilrettelegge for prosesser, slik at også innbyggerne som lett faller
utenfor, deltar i tjeneste- og samfunnsutvikling gjennom innovative verktøy og
metoder.
Styrke sosiale entreprenører og frivillige lag og foreninger, og være en pådriver for
etablering av nettverk, likeverdige partnerskap og samarbeidsavtaler.
Aktivt bruke og utvikle tilskuddsordninger som stimulerer til deltagelse i både
organisert og selvorganisert aktivitet.

Bakgrunn for innsatsområdet og strategiene
For å oppnå økt deltakelse blant innbyggerne må kommunens medarbeidere selv være
proaktive, løsningsorienterte og involvere innbyggerne i tjeneste- og samfunnsutviklingen.
Det vil si å involvere både barn, unge, familier og voksne i alle livsfaser. Det kan være i
tjenesteutvikling, i konkrete tiltak som gjelder innbyggeren selv, deltakelse i utviklingen av
planer i samfunnsutvikling og lignende.
Hver enkelt medarbeider skal ta ansvar for egen relasjon til innbyggere, kollegaer og
arbeidsgiver, og være en positiv lagspiller.
Medarbeidere og ledere skal sammen finne smarte måter å jobbe på, finne løsninger på
kommunens utfordringer og vise endringsvilje.
Medarbeidere og ledere skal utnytte handlingsrommet kommunen har og aktivt søke
samarbeid med relevante aktører om å utvikle tjenestene.
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Asker kommunes medarbeidere og ledere skal utvikle rutiner og strukturer som støtter
utvikling av nye ideer og nye samarbeidsformer. Verdiene nær, raus, modig og skapende
skal være retningsgivende for alle ledere og medarbeidere i organisasjonen.16

Innsatsområde 2: Påvirkningsmuligheter
Utfordringsbildet kort oppsummert:







En viktig side ved samfunnsdeltakelse er å delta i og kunne påvirke
beslutningsprosesser. Det bygger tillit, som er et viktig premiss for demokratiet.
Lavere tillit i samfunnet er både en lokal, nasjonal og global utfordring.
Graden av tillit henger sammen med deltakelse i frivilligheten, valgdeltakelse, sosial
ulikhet og utdannelse.17
Nye former for involvering og medvirkning er et framvoksende felt i den internasjonale
diskusjonen om demokratiets tilstand. Mange innbyggere føler de blir lite ivaretatt av
de etablerte politiske systemene. Og systemene blir gradvis dårligere i stand til å
levere aksepterte løsninger på utfordringer preget av økt kompleksitet. 18
Valgdeltagelsen er synkende nasjonalt og ligger nå på 64,7 prosent. De med høyere
utdannelse er de som deltar mest. I Asker er det geografiske forskjeller innen
valgdeltagelsen. Selv om totalt 68,2 prosent stemmeberettigede stemte i Asker ved
siste valg, er det behov for å motvirke en negativ utvikling også her. Innvandrere og
ungdommer som er stemmeberettiget har lavere deltagelse.19

Innsatsområdet består av:
Nærdemokratiske ordninger er en samlebetegnelse på ulike systemer og modeller for
engasjement og deltakelse i lokalbefolkningen. Nærdemokratiske ordninger er ulike metoder
og modeller for å skape mer lokalt samfunnsengasjement. Ordningene skal legge til rette for
at menneskene som bor i lokalsamfunnene kan påvirke forhold i nærmiljøet og ellers i
kommunen.
Lokalsamfunnsutvalgene er vedtatt etablert i Tofte, Slemmestad og Heggedal som en
forsøksordning. Forsøksordningen skal gjelde i 2020 og 2021, og følgeforskningen med
evaluering skal danne grunnlag for en sak om videreutvikling av nærdemokratiske ordninger i
2022. Kommunen vil på sikt vurdere å opprette lokalsamfunnsutvalg andre steder.
Lokalsamfunnsutvalgene skal bidra til å:





opprettholde nærhet til politiske beslutningstakere
øke lokal deltagelse
gi bedre lokalt tilpassede beslutninger
bygge opp under lokal stedsidentitet

16

Virksomhetsstyring i Asker kommune 2019.
Frivillighet og tillit. Hentet fra: https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/frivillighet-og-tillit.html
18 Arnesen, S. (2018) Demokratisk legitimitet. Foredrag på Kommunal- og moderniseringsdepartementets
konferanse for prosjektet Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner. 26. september 2018. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/e74264c4e7974fdc919577172a531063/arnesen_lokaldemokratikonfera
nse_manus.pdf
19 Vedlegg til kommuneplan for Asker 2020–2032 Samfunnsdelen. Langsiktige analyser mot 2040.Valgdeltagelse
i prosent ved forrige kommunevalg og stortingvalg. Tabell 55. Hentet fra: https://www.ssb.no/valg
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Lokalsamfunnsutvalgene skal styrke det representative demokratiet:




gjennom dialog med hovedutvalg for medborgerskap
som høringsinstans i saker som angår lokalsamfunnet
med rett til å fremme saker på vegne av lokalsamfunnene

Geografiske områder med tydelig identitet viser seg best i stand til å kunne utnytte
handlingsrommet som lokaldemokratiske ordninger gir. Et viktig formål med
lokalsamfunnsutvalg er å fremme stedstilknytning og lokal identitet.
Oppgaveutvalg er et midlertidig utvalg som arbeider for å sikre optimale vilkår for innovativ
og ressurseffektiv utvikling uavhengig av lokal tilknytning.
Oppgaveutvalgene er ikke å anse som politiske utvalg etter kommuneloven, men som en
metode for medvirkning. Et oppgaveutvalg kan nedsettes med deltagere fra ulike nærmiljø,
og med balanse i alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne og interesser.
Deltagerne kan inviteres til å delta i utvikling av kommunale tjenester, samfunnsutvikling og
sammensatte utfordringer.
Det er vedtatt at Asker kommune skal opprette både et oppgaveutvalg og et
lokalsamfunnsutvalg. Ordningene skal evalueres etter 2 år.
Innbyggerpanel består av en samling av innbyggere som har sagt ja til å delta i utvikling av
kommunale tjenester og lokalsamfunn.
Panelet kan inviteres til å delta i undersøkelser, og kan prøve ut nye former for dialog og
samskaping som utforsker og foreslår løsninger på aktuelle problemstillinger.
Erfaringer viser at folk flest gjerne vil bli hørt, men at de ikke orker å bruke mye tid på å lese
sakspapirer og sette seg inn i tunge og kompliserte prosesser. Det bør derfor stilles enkle
spørsmål i saker hvor innbyggerne har grunnlag for å mene noe.
Paraplyorganisasjoner består av flere selvstendige organisasjoner. Frivillige lag og
foreninger i Asker har organisert seg innunder paraplyorganisasjoner innen idrett, kultur,
menighetsarbeid, vellarbeid, miljø og frivillighet.
En fellesnevner er å være talerør i bestemte saker og å ivareta felles interesser. Samarbeid
og partnerskap beskrevet i avtaler, arenaer og lokaler, samt tilskuddsordninger og fordeling,
er sentrale temaer.

Strategier for innsatsområdet:
Asker kommune skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner,
private og andre aktuelle aktører:
1.

Sikre tidlig og bred medvirkning i både planarbeid, planlegging og utvikling av
tjenester og tilbud.

2.

Styrke nærdemokratiske ordninger: Prøveordningen med lokalsamfunnsutvalg tre
steder, følgeforskning, og eventuelt utvide til flere lokalsamfunnsutvalg.
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3.

Etablere oppgaveutvalg og innbyggerpanel som bruker samskaping som metode
for å finne løsninger på sammensatte problemstillinger, gjennom verktøy fra
tjenestedesign og prosessledelse.

4.

Benytte paraplyorganisasjonene, råd og utvalg som rådgivende organer med
særlig fokus på å finne løsninger på felles utfordringer.

Bakgrunn for innsatsområdet og strategiene
Medvirkning som virker
Erfaringer fra flere norske og danske kommuner viser at innbyggermedvirkning i den
kommunale beslutningsprosessen kan gjøre politikerne bedre i stand til å utøve sin rolle som
folkevalgt.
Gitt en rekke betingelser kan det sikres bedre nærhet og forankring også av de
beslutningene som foretas sentralt i kommunen eller av kommunestyret. Medvirkningen kan
bidra til at det fattes bedre beslutninger, og at det blir lettere å iverksette de tiltak som
besluttes.
Erfaringene understreker at det er lettest å skape engasjement i nære og konkrete spørsmål,
og at det er viktig å synliggjøre hvordan innspill fra innbyggerne vil bli håndtert i den videre
beslutningsprosessen.
Plan- og bygningsloven gir innbyggerne en rett til å medvirke i kommunale planprosesser:
«Etter plan- og bygningsloven skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse i
planprosesser. Hovedmålet for planleggingen er å utvikle et samfunn som ivaretar viktige
fellesverdier og gode levevilkår for alle grupper.»20
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse
at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.21
For å sikre flyt i planprosessen og bred involvering av viktige aktører, er det en gyllen regel å
invitere innbyggerne inn tidlig i planprosessen – slik at de får en reell påvirkningsmulighet.
Det må legges til rette for at prinsipielle spørsmål og større, aktuelle temaer gis en grundig
behandling og sikres offentlig debatt. Dette gir viktig innsikt som kan brukes i den videre
prosessen.

20
21

Plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#§5-3
https://doga.no/verktoy/folketrakk/folketrakk-veilederen/medvirkning-i-planprosesser/
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Innsatsområde 3: Møteplasser i nærmiljøet
Utfordringsbildet kort oppsummert:









Én av fem ungdomsskoleelever oppgir at de er plaget av ensomhet. Videre oppgir 62
prosent at de savner en møteplass i nærmiljøet. Dette er over landsgjennomsnittet
(Ungdata 2019).
3 av 10 over 80 år oppgir at de er ensomme. Andelen eldre øker i Asker
(langtidsanalysen i Kommuneplanen 2020–2024). Det er en utfordring å etablere
attraktive og egnede møteplasser for å forebygge ensomhet og utenforskap.
Asker kommune har lokaler og arenaer hvor folk kan møtes, men disse er ikke per i
dag skreddersydd for behovene til de ulike interesse- og aldersgruppene.
Det er store avstander mellom boligområder, nærsentra og tilbud som skole og fritid
sør i Asker. Her er det i tillegg et begrenset kollektivtilbud med få og sjeldne
avganger.
Askers befolkning kjører for mye bil i dag. Sentrale tettsteder opplever kø, støy og
støvforurensning. 30 prosent av alle bilreiser innad i kommunen er under 3 kilometer,
og 3 av 4 reiser foregår innad i kommunen. Det er behov for flere møte- og
arbeidsplasser nærmere der folk bor.

Innsatsområdet består av:
Dynamiske arenaer er en beskrivelse som ble gitt Innbyggertorgene under arbeidet med
kommunesammenslåingen. 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, er sosiale – eller gjør ting på egen
hånd i et åpent fellesskap.22
Kjennetegn for dynamiske arenaer:






er åpent for alle, godt for alle og et sted for positive opplevelser
har likeverdighet mellom aktørene og tilrettelegger for gode prosesser
sørger for balanse mellom aktørene, på tvers av alder og interesser
bidrar til lokal identitet
har god kvalitet på tjenestetilbud, kompetanse og lokaler

For å skape en dynamisk arena må det legges til rette for prosesser som skaper energi og
gir rom for å utrette noe. Målet er at ulike aktører, samtidige aktiviteter og kobling av
engasjement til sammen skal skape energi og kraft i lokalsamfunnsutviklingen.

22

Mulighetsstudiet for innbyggertorg nye Asker. Hentet fra:
https://www.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-kommune/prosjektsider/innbyggertorg/rapportinnbyggertorg-servicetorg.pdf
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En dynamisk arena har fire pilarer, som hver for seg og sammen kan skape slik kraft:
1.
2.
3.
4.

Innbyggerne
Kommunen
Frivillige lag og foreninger
Næringslivet

Kommunens rolle på de dynamiske arenaene er tosidig:
1. tilrettelegge med lokaler og medarbeidere til å drifte og koordinere, samt å
arrangere og finansiere noe av innholdet
2. muliggjøre at andre (innbyggerne, frivilligheten og/eller næringslivet) kan
engasjere seg og sammen med oss bidra til lokalsamfunnet

Medarbeiderne på en dynamisk arena må være åpne for nye ideer, modige i å tørre å være
med på noe nytt, og skapende ved å være kreative og fremtidsrettede.
Digitale løsninger
Dynamiske arenaer skal kunne bookes og brukes til forskjellige formål av både innbyggere
og ansatte i kommunen. Det krever en smidig og innbyggervennlig bookingløsning, noe som
er under arbeid.
Asker kommune skårer bra på digitalisering og kvaliteten på den digitale infrastrukturen.
Samtidig er det behov for tettere og mer systematisk integrering av den digitale
infrastrukturen inn mot de andre tekniske infrastrukturene – kombinert med smart teknologi.
Dette er et område med behov for flere og nye løsninger.

22

Innbyggertorg som dynamiske arenaer

I denne planen er det fokus på innbyggertorgene fordi de er i oppstartsfasen. Men alle
møteplasser er viktige, og bidrar sammen til gode lokalsamfunn.
Det skal etableres 8 innbyggertorg i Asker: Tofte, Sætre, Slemmestad/Vollen, Spikkestad,
Heggedal, Asker, Borgen og Holmen.
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Innbyggertorgene er:








åpne møteplasser på tvers av generasjoner og kulturer
et samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og aktuelle
kommunale tilbud (som bibliotek, kulturaktiviteter og frivillighetssentraler)
et sted hvor innbyggere kan få tjenestene nær der de bor, for eksempel bestille time
med saksbehandler, møte innbyggerservice (tidligere Servicetorget) og være med på
aktiviteter
en arena for nærdemokratiordninger
basert på engasjement fra nærmiljøet
styrt av lokale initiativ, ønsker og behov

Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs når innbyggertorgene skapes. På et
innbyggertorg kan brukerne:






løse oppgaver og utvikle prosjekter sammen med andre
engasjere seg i lokalsamfunnet
gi og motta råd og veiledning
være sosiale
gjøre ting på egen hånd i et åpent fellesskap.

De tidligere seniorsentrene og deres aktiviteter ble videreført som en del av
innbyggertorgene fra 2020. I samhandling med innbyggerne skal disse husene fylles med
aktiviteter som er åpne for alle i lokalmiljøet.
Meråpentkonseptet handler om å gi innbyggerne tilgang til lokaler etter vanlig kontortid med
digital nøkkel og bookingløsning.

Strategier for innsatsområdet:
Asker kommune skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner,
private og andre aktuelle aktører:
1. Åpne opp flere lokaler og lage enkelt tilgjengelige fysiske og digitale møteplasser for
ulike interesse- og aldersgruppe. Vi skal også skape rom for læring og innovasjon, og
legge til rette for økt deltakelse og mestring.
2. Møte folk på innbyggertorgene. Være åpne, løsningsorienterte og tilgjengelige –
gjennom kompetente ansatte og meråpne innbyggertorg åtte steder.
3. Invitere innbyggerne til å fylle møteplasser i kommunen med aktivitet og innhold på
tvers av etnisitet, alder, kjønn og interesser (gjennom strategisk kommunikasjon,
dialog og medvirkning).

Bakgrunn for innsatsområdet og strategier
Folk skaper steder
I utviklingen mot et mer teknologisk og digitalt samfunn er det viktig å ivareta det
menneskelige behovet for sosiale fellesskap og tilhørighet. Negative konsekvenser av økt
inaktivitet og ensomhet må motvirkes.
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Hverdagsmøteplassene er viktige for trivsel, aktivitet og sosiale nettverk, og skaper flere
muligheter for interaksjon mellom innbyggerne. Asker kommune har en skjev fordeling av
arenaer og lokaler som kan utnyttes bedre.23
Samfunnet er i endring, og vi må legge til rette for denne endringen. Smarte løsninger er
avgjørende for å redusere økologiske fotavtrykk i fremtiden.
Kommunen har mange arenaer og lokaler som kan gjøre mer tilgjengelig ved å:






tidlig komme sammen med berørte mulige partnere: medborgere, næringsliv,
kommune, frivillige, lag og foreninger
bedre utnyttelsen av bygningsmassen
drive aktiviteter og markedsføring
skape nettverk for å løse samfunnsordninger på en ny måte
øke graden av samarbeid og inngå samarbeidsavtaler

Flere lokale møteplasser vil kunne skape interaksjon mellom innbyggere i nærområdet, og
dette kan lede til et mer aldersvennlig samfunn med gode oppvekstforhold.

Møteplasser der folk bor
Asker kommune har som mål å lokalisere boligområder, arbeidsplasser og service
(kommunale tjenester som for eksempel skole og barnehage) på steder med gode
kollektivtilbud. I tillegg må et godt tilbud for gange, sykling og matebusser være etablert.
Rundt knutepunktene i sentrale strøk er transport knyttet til biltrafikk et stort problem med
økte kødannelser, barrierer, støy og forurensning på hovedveiene.
Lengst sør i kommunen avtar kollektivtilbudet, med færre ruter og sjeldnere avganger.
Kortreiste opplevelser og møteplasser for innbyggere i alle aldre kan være positivt, da det
kan motvirke behovet for transport.
7. Hva kan Asker oppnå med planen?
Gjennom implementering av innsatsområder og strategier i denne temaplanen kan Asker
kommune oppnå økonomiske og organisatoriske, sosiale og miljømessige konsekvenser.
Dette er de økonomiske og organisatoriske konsekvensene:
•
flere aktivitetstilbud og flere deltagere
•
flere tjenesteleverandører
•
redusere velferdsbehov og øke sysselsettingen
•
mer treffsikre løsninger og produkter
•
innbyggerne blir mindre avhengige av kommunale tjenester, tar mer ansvar og
opplever å være selvhjulpne
Kommunen har ambisjon om å være en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et
godt økonomisk handlingsrom og et godt tjenestetilbud. Målet er å levere et velferds- og

23

Vestlandsforskning/Telemarksforskning 2020, rapport.
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tjenestetilbud som holder samme kvalitet og standard uansett hvor i den nye kommunen du
bor.
Dette målet vil i mindre grad kunne løses med økte rammer, men må heller løses i dialog
rundt forventninger og ambisjoner. Kommunen vil i fremtiden, på en annen måte enn i dag,
være avhengig av deltagende innbyggere i tråd med bærekraftsmålenes artikkel 17.
Morgendagens utfordringer må løses i fellesskap og i tettere dialog med innbyggerne, fordi vi
vet det må gjøres prioriteringer og veivalg ikke alle vil være tilfreds med.
Asker kommune legger til rette for å etablere innbyggertorg i kommunen, samt opprettelse av
lokalsamfunnsutvalg for å gi innbyggere mulighet til deltagelse og samskaping.
Innbyggertorgene skal fylles med innbyggerstyrte aktiviteter og kommunens tilrettelagte
tjenester. Hovedoppgavene til lokalsamfunnsutvalget er å øke deltakelsen lokalt samt bidra
til lokale løsninger og nærhet til det politiske systemet. For å lykkes med denne satsingen er
det nødvendig at dette skjer i samarbeid med blant annet frivilligheten og resten av
lokalsamfunnet.
Dette er de sosiale konsekvensene:
•

•
•
•
•
•
•
•

Flere innbyggere opplever å bli hørt og at deres stemme er viktig, både i
forbindelse med kommunens hjelpetiltak, kommunens planarbeid, i innbyggernes
hverdagsaktiviteter og i de lokaldemokratiske ordningene som etableres.
Flere innbyggere opplever tilhørighet i lokalmiljøet, og de engasjerer seg.
Gode møteplasser for egenaktivitet og organisert aktivitet.
Flere frivillige lag og foreninger, samt sosiale entreprenører.
En boligutvikling som reduserer sosial ulikhet og fremmer inkludering og
fellesskap.
Formålsbygg som fremmer inkludering og fellesskap og reduserer sosial ulikhet.
Styrket tillit til kommunens tjenester, og økt oppslutning om demokratiets
verdigrunnlag.
Sterkere sosiale nettverk, og mindre utenforskap og ensomhet.

Medborgerskap blant innbyggerne er avhengig av i hvilken grad lokalsamfunnet har sosial
bærekraft. Det handler om å skape et robust samfunn og stimulere og styrke de ressursene
som ligger i lokalsamfunnet. Sosial bærekraft er å sikre grunnleggende menneskelige behov,
sosial likeverd og rettferdig tilgang til og fordeling av samfunnets goder og byrder. Det vil si
trygge og inkluderende lokalsamfunn preget av samhørighet.24
Tillit er sentralt i et velfungerende, trygt og bærekraftig samfunn. Tillit utvikles bl.a. gjennom
gode helsefremmende bomiljøer, nærdemokratiske løsninger samt bærekraftige og
helhetlige tjenester. Tettstedsutviklingen skal tilrettelegge for tilhørighet og gode innvendige
og utvendige møteplasser for innbyggere, frivillige og næringsliv. Innbyggertorgene, så vel
som barnehager, skoler og kultur- og idrettsanlegg, blir viktige møteplasser i lokalsentrene.
Alle innbyggere skal ha gode bolig- og leveområder, tilrettelagt for samvær og livsutfoldelse
på tvers av alder, økonomi og kultur, slik at helsefremmende forhold som trygghet,
livsmestring og fysisk aktivitet er mulig å gjennomføre.
24

Hofstad/Bergsli NIBR 2017:15 Folkehelse og sosial bærekraft
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Gjennom å klassifisere kommunale formålsbygg og anlegg som dynamiske arenaer, blir flere
møteplasser tilgjengelig i nærmiljøene.
Samarbeid på tvers av tjenester og profesjoner for å gi innbyggerne et godt og helhetlig
tjenestetilbud vil endre kommunens rolle i retning av å være en tilrettelegger og motivator.
Dette innebærer også en mer aktiv bruker- og pårørenderolle der samarbeidet mellom
kommunen og barn, familier og andre blir viktig.
De demografiske endringene med reduksjon i antall yrkesaktive pr. innbygger med
bistandsbehov innebærer behov for å utvikle bærekraftige helsetjenester i samarbeid med
sivilsamfunnet.
Skoler og barnehager vil i samarbeid med barn og deres foreldre arbeide for å skape
sammenheng mellom barnehage, skole og fritid, slik at barn og unge opplever å ha et positivt
nærmiljø hvor de selv også ønsker å delta og bidra.
Velferdstjenester vil sammen med ulike brukergrupper skape motivasjon for å bedre helsen
og livskvaliteten gjennom økt samskaping.
Dette er de miljømessige konsekvensene:
•
•

•
•

kortreiste møteplasser med gode samferdselsløsninger
økt oppmerksomhet og villighet knyttet til egeninnsats innen bevaring av biologisk
mangfold og klimavennlig adferd som økt gjenbruk/resirkulering, færre innkjøp, og
alternativer til biltransport
økt oppmerksomhet og villighet rundt miljøvennlige boliger og anlegg, valg av
miljøvennlige reiser til arbeid og fritid
økt oppmerksomhet om miljøverdiene i nærområdet

Asker kommune skal bidra til å nå de nasjonale målene for reduksjon i klimagassutslipp og
skal i tråd med kommuneplanens samfunnsdel ligge i front for lavutslippssamfunnet.
Kommunen jobber systematisk med å integrere FNs bærekraftsmål i alt planarbeid fra
kommuneplanen og videre ned i andre temaplaner. Mange av bærekraftsmålene er knyttet til
miljø og klima, og det utarbeides egne temaplaner som spesifikt omhandler dette.
Temaplan medborgerskap beskriver strategier for å arbeide aktivt med bærekraftsmål 17 og
hvordan vi skal tilrettelegge for attraktive lokalsamfunn med fellesarenaer og møteplasser for
alle deler av befolkningen, hvor aktive medborgere også tar klimakloke valg.
For å realisere dette er det viktig å jobbe for bærekraftige byer og samfunn, mål 11.
Klimavennlig by- og stedsutvikling er en meget viktig forutsetning for å nå klimamålene.
Gjennom bevisste valg og bærekraftig by- og stedsutvikling vil Asker videreutvikles som en
mangfoldig og attraktiv kommune i denne temaplanperioden.
Det utarbeides en egen temaplan for handling mot klimaendringene, bærekraftsmål 13. Et
sentralt tema i denne planen er viktigheten av at Asker kommune jobber sammen med sine
innbyggere og næringsliv for å redusere det totale klimagassutslippet i kommunen, både fra
kommunal drift og fra innbyggernes aktiviteter og forbruk.
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Valgene den enkelte innbygger tar hver dag er avgjørende for Askers samlede
klimafotavtrykk. Kommunen har en viktig pådriverrolle for å få gjennomført klimatiltak i
Askersamfunnet. I dette arbeidet vil det være helt nødvendig med medborgerskap hvor
kommunens ansatte, politikere, næringsliv og innbyggere deltar aktivt i klimadugnaden.
Samskaping mellom kommunen og andre aktører vil også bli et viktig verktøy.
Overgangen til lavutslippssamfunnet krever svært raske og omfattende endringer og fordrer
at vi tenker nytt og finner nye løsninger. På enkelte områder er det ikke så vanskelig, og
tiltakene har kanskje positive bieffekter, som bedre helse og bedre nærmiljø. Men på andre
områder kan den nødvendige omstillingen framstå som både dyr, vanskelig og kanskje litt
ubehagelig. Det er derfor avgjørende med involvering, engasjement og samarbeid på tvers i
samfunnet – for å skape forståelse og finne løsninger. Arbeidsmetodikk, nærdemokratiske
ordninger og medvirkningsarenaer som beskrives i Temaplan medborgerskap kan bidra til å
oppnå dette.
8. Vedlegg
Kunnskapsgrunnlaget

9. Iverksetting
Temaplan for medborgerskap inngår i Asker kommunes plansystem, og følges opp som en
del av den ordinære virksomhetsstyringen. Fra temaplanens strategier blir det utarbeidet
konkrete tiltak i alle kommunens virksomhetsplaner for 2021.
I tillegg er følgende tiltak allerede iverksatt:
1. Prosjekt Medborgerskap, ved SEIL (Senter for innovasjon og læring) 2-årig


Støtte utvalgte piloter i tjenestene som tester ut nye former for innbyggerinvolvering
og samskaping i sine pågående utviklingsprosesser



Utvikle opplæringsprogram i medborgerskap; prosessledelse, verktøy og metoder for
medvirkning og samskaping.



Bistå virksomhet for innbyggertorg med å få på plass tjenester og tilbud fra øvrige
tjenesteområder på innbyggertorgene.



Ved prosjektavslutning innhente erfaringer og beskrive plan for videre bred
implementering, en Askermodell, for medborgerskap.

2. Lokalsamfunnsutvalg på Tofte, i Slemmestad og i Heggedal.




evalueres etter to år
følgeforskning ved Senter for sosial innovasjon og entreprenørskap, Universitetet
Sørøst-Norge
vurdere utvidelse til andre lokalsamfunn

3. Innbyggertorgene Borgen, Tofte, Holmen, Heggedal, Slemmestad og Asker er åpnet.
Sætre innbyggertorg åpner 2. halvår 2021. Innbyggertorgfunksjoner er åpner i Spikkestad
og planer for videreutvikling legges i 2021.


Innbyggertorgene fylles med innhold fra kommunens tjenesteområder i samskaping
med nærmiljøet.
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4. Det utarbeides en oversikt i 2021 om innbyggerinvolvering hvor følgende vurderes:
- Innbyggerpanel
- Brukerundersøkelser
- Innbyggerundersøkelser
- Oppgaveutvalg
- Brukerråd
- Dialogmøter med gjennomgang av samarbeidsavtaler og rapportering mellom
folkevalgte, administrasjon, frivillighetsutvalg og paraplyorganisasjoner
- Digital plattform for tilgjengeliggjøring og oppdatering av aktuelle prosesser og
prosjekter hvor innbyggerne kan være aktive deltakere og initiativtakere.
5. For å implementere temaplanen, gjøre ord til handling, og se synlige resultater av planen
allerede i 2021, er alle kommunale virksomheter invitert til å lage tiltak som følger opp
temaplan medborgerskap. Tiltakene legges inn i virksomhetenes virksomhetsplaner i
2021. Virksomhetene vil jobbe videre med sine respektive tiltak sammen med relevante
samarbeidspartnere og aktører i og utenfor kommunen. Tiltakene iverksettes innenfor
vedtatte rammer.

10.
•
•
•
•
•

11.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12.

Tidligere planer
Frivillighetsmeldingen i Asker kommune 2013–2017, revidert 2017
A9-rapporten, behandlet av fellesnemnda november 2018
Intensjonsavtalen for nye Asker 2016
Folkehelsemelding Røyken kommune 2015
Folkehelseplan Asker kommune 2015–2027

Oppsummering av høringsinnspill
Planen må være lett å forstå
Planen må gi en god innsikt i hvordan innbyggeren kan bli hørt og får medvirket i
utviklingsarbeid, samt skape motivasjon for mer deltagelse.
Planen må vise en tydelig kobling mellom hovedmål, delmål og helst ned på
virksomhetsplannivå
Planen må skape en bro fra ord til konkret handling
Planen må skape en større likeverd mellom partene kommune-innbyggerenæringsliv- lag og foreninger
Planen må inngå under videreetablering av tilskuddsordninger og sikre videreføring
av gode eksisterende tilskudd samt etablering av nye
Planen må inngå under videreutvikling av møteplasser- kommunale og ikke
kommunale
Planen må beskrive frivillig innsats
Planen må særlig inngå i øvrige temaplaner

Kilder og referanser

Her listes kun de referanser som særskilt nevnes i denne temaplanen, øvrige kilder og
referanser står i kunnskapsgrunnlaget.
1. Samskabelse – en typologi. Jens Ulrich 2016 Danish University Colleges. Hentet fra :
https://www.ucviden.dk/ws/files/34461110/Jens_Ulrich_2016_Samskabelse_en_typol
ogi_CLOU_skriftsserie.pdf
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2. Fagtekst skrevet på oppdrag fra Asker kommune, Oslo, 5. juni, 2020, Reidar
Säfvenbom, Fysisk aktivitet og idrett i barn og unges oppvekstmiljø. Et
kunnskapsbasert bidrag til kommuners arbeid med å sikre alle barn og unge et
optimalt tilbud innenfor området fysisk aktivitet og idrett. Hentet fra:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/temaplanerfor-asker-kommune/temaplan-fysisk-aktivitet/
3. Virksomhetsstyring i Asker kommune 2019. Hentet fra:
https://www.asker.kommune.no/globalassets/om-asker-kommune/styring-ogverdier/virksomhetsstyring-i-asker-kommune.pdf
4. Stortingsmelding: Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig,
mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
5. Stortingsmelding. Meld. St. 30 (2019–2020) En innovativ offentlig sektor — Kultur,
ledelse og kompetanse. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.st.-30-20192020/id2715113/?ch=11
6. Asker kommune, kommuneplan – samfunnsdel. Hentet fra:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-ogverdier/kommuneplan-2020---2032/kommuneplanens-samfunnsdel/
7. Foredrag på Kommunal- og moderniseringsdepartementets konferanse for prosjektet
Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner. 26. september 2018. Arnesen, S. (2018)
Demokratisk legitimitet. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/contentassets/e74264c4e7974fdc919577172a531063/arn
esen_lokaldemokratikonferanse_manus.pdf
8. Plan og bygningsloven. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-2771/KAPITTEL_2-1-3#§5-3
9. Veileder Folketråkk Design og arkitektur (DOGA) Hentet fra:
https://doga.no/verktoy/folketrakk/folketrakk-veilederen/medvirkning-i-planprosesser/
10. NOTAT Faglige innspill om nærdemokratiske ordninger i Asker. Lars U. Kobro,
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