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Bakgrunn for analysene 



Innhold i stedsanalysen

Folkemengde og boliger

Oppvekst og levekår

Deltakelse og engasjement

Næring og sysselsetting



Sone- og senterstruktur

Senterstruktur (fra Kommuneplanen)

• Kommunesenter

• 9 lokalsentre

• 26 nærsentre

Sonestruktur (statistiske inndelinger)

• 11 lokalområder
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23 km2
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12 km2
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Fra kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 – boligbygging og behov for infrastruktur:





Temaplan medborgerskap
Tematime  

Rådhuset 3. september



Medvirkningsprosess

HU, 
Mandatsak 
vedtatt 
13.februar. 
Rådene ga 
innspill

HU, 
Kunnskaps-
grunnlaget 4. 
juni

HU, Rådene og 
paraplyorganisasj
onene Innspill-
digitalt 10. juni

Workshop 
frivillighetsutvalget 
15. og 16. juni

Interne 
medvirkningsprosess
er ledergruppe 
medborgerskap, 
planteam strategi og 
utredning og 
kommunedirektørens 
ledergruppe juni og 
august
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Andre-

gangs-

behandling 

januar 

2021

Hørings-

periode 

Første-

gangs 

behandling 

8. oktober



Et mål er en beskrivelse av en 
ønsket fremtidig tilstand.

Askersamfunnet er et levende lokaldemokrati 

der innbyggere i alle aldre deltar gjennom 

inkluderende, medbestemmende og 

representative beslutningsprosesser.

Formuleres i presens (nåtid).

Kommuneplanen

Temaplaner



Innsatsområder er områder som kommunen 
særlig må prioritere eller ha fokus på for å 
kunne møte utfordringsbildet. 

Temaplaner

1)Deltagelse, motivasjon og 

tilrettelegging

2)Påvirkningsmuligheter

3)Møteplasser i nærmiljøet



Strategiene i temaplanene ofte være mer 
konkrete og kanskje i noen tilfeller bære preg 
av å være «store tiltak». 

Formuleres i presens futurum. 

Asker kommune vil/skal gjøre… 

Temaplaner

Asker kommune skal sikre innbyggerne 

påvirkningsmulighet og økt 

medborgerskap    gjennom 

lokalsamfunnsutvalgene.



Oppdrag er en konkretisering av strategiene og 
gir en overordnet beskrivelse av hva 
tjenesteområdet skal gjøre i  fireårsperioden for 
å nå målene.

Tjenesteområde Medborgerskap:

For å få et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle 

aldre deltar gjennom inkluderende, medbestemmende og 

representative beslutningsprosesser skal det etableres 

tre lokalsamfunnsutvalg og to oppgaveutvalg i perioden 

2020-2021. Det skal knyttes følgeforskning til forsøket.

Handlingsprogrammet 

(oppdragsbrev)
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Mål og delmål

Innsatsområder 

og strategier

Oppdrag



Formål

Temaplan for medborgerskap skal 
beskrive hvordan Asker kommune 
kan motivere og  tilrettelegge for at 
innbyggerne ønsker å delta og tar 
medansvar for samfunn og 
fellesskap. 
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https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og--

innbyggersamarbeid/

https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og--innbyggersamarbeid/


Temaplanen skal:
Sikre utvikling av  

kompetanse innen 
samskaping, 

brukerinvolvering og 
prosessledelse.

Sikre utprøving av  
nærdemokratiske 

ordninger og videre 
utvikling av ulike 

former for 
innbyggermedvirkning 

Sikre utvikling av 
arenaer og møteplasser 

for deltakelse og 
læring.
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Globale og nasjonale utfordringer må løses lokalt:
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Økonomisk

• Færre arbeidstakere, økende antall eldre

• Økt tjenestebehov og mindre økonomisk handlingsrom

• Press på tjenester som ikke er lovpålagte

• Store inntektsforskjeller

• Skape lokale, kortreiste arbeidsplasser

Sosial

• Økende ulikhet i oppvekst og levekår

• Redusert hverdagsaktivitet

• Boligutvikling som ivaretar sosiale og kulturelle dimensjoner

• Frivillig sektor i endring, redusert tilknytning til lag og organisasjoner

• Sosiale forskjeller i barn og unges deltakelse i kultur og fritidstilbud

Miljømessige

• Gode samferdselsløsninger, redusere arbeidsreiser

• Tap av natur og naturmangfold

• Miljøvennlig bolig og anleggsutvikling

• Luftkvalitet



https://www.asker.kommune.no/om-asker-

kommune/styring-og-verdier/temaplaner-for-asker-

kommune/temaplan-for-medborgerskap/

26

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/temaplaner-for-asker-kommune/temaplan-for-medborgerskap/


Har vist oss dette utfordringsbilde:

• Vi blir flere og kommunens økonomiske handlingsrom endrer seg. Gjennom dialog om ambisjoner og 

forventninger kan vi allikevel sikre like gode tjenester.

• Frivilligheten er i endring. Det er færre som forplikter seg til medlemskap og verv, og flere ønsker heller å bidra i 

tidsavgrensede oppgaver. 66% sier de ville stilt opp hvis noen hadde spurt. Da må noen spørre.

• Det er en sammenheng mellom graden av tillit til styresmaktene og antall frivillig lag og foreninger. Det er derfor 

viktig å stimulere til etablering av flere lag og foreninger og flere medlemmer i eksisterende og nye.

• 50% av våre ungdommer deltar ikke i organisert virksomhet, 80% av våre ressurser benyttes på anlegg som er 

tilpasset organisert fysisk aktivitet og knyttet til medlemskap.

• Våre tilskudd er knyttet til antall medlemmer, barn og unge.

• Asker kommune har få tilskudd som stimulerer til for eksempel: 

aktive eldre og sammensatte problemstillinger på tvers av generasjoner

27

Utredet fra disse temaene i 

mandatsaken: medborgerskap som 

arbeidsmetodikk, 

samskaping og medvirkning



Har vist oss dette utfordringsbilde:

• Det er store geografiske forskjeller i valgdeltagelse. 

• Det er en sammenheng mellom tillit til styresmaktene og frafall i frivillighet.

• Færre engasjerer seg i samfunnet mellom valgene.

• Relasjonen mellom de frivillige organisasjonene og medlemmene endrer seg

• Nye former for deltakelse på siden av de etablerte strukturene oppstår og påvirker 

sivilsamfunnet som arena for engasjement, ytring og fellesskap.

• Innvandrer og ungdom deltar mindre innen tradisjonelle kanaler for samfunnsutvikling som 

høringer mm.
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Utredet fra disse temaene i mandatsaken: 

Modeller for samstyring, 

demokratiutvikling og nærdemokratiske 

ordninger



Har vist oss dette utfordringsbilde:

• Ensomhet og utenforskap

• Behov for å skape flere egnede arenaer som er tilrettelagt for 
deltagelse lokalt

• Våre arenaer og lokaler kan utnyttes bedre

29

Utredet fra disse temaene i mandatsaken: 

Tilrettelegging av dynamiske arenaer



Temaer som er utredet- og 
innsatsområdet: 

1. Medborgerskap som 
arbeidsmetodikk, samskaping og 
medvirkning Deltagelse, 
motivasjon og tilrettelegging

2. Modeller for samstyring, 
demokratiutvikling og 
nærdemokratiske ordninger          

Påvirkningsmuligheter

3. Tilrettelegging av dynamiske arenaer         
Møteplasser i nærmiljøet

Frivillighet

Folkehelse

Inkludering

Kriminalitets-
forebygging

Alders-
vennlig 

samfunn

Bærekraftige byer

Digitalisering

Kommunikasjon

Gode 
oppvekst-

vilkår

30



Tre innsatsområder som kommunen særlig må 

prioritere eller ha fokus på for å møte 

utfordringsbildet!

Deltagelse, motivasjon og tilrettelegging

• Påvirkningsmuligheter

• Møteplasser i nærmiljøet

31



Innsatsområder og strategier

Deltakelse, motivasjon og 

tilrettelegging

Påvirkningsmuligheter Møteplasser i nærmiljøet

Asker kommune skal gjennom prosesser og innovative 

metoder motivere og tilrettelegge for at innbyggerne deltar i 

ulik tjeneste- og samfunnsutvikling.

Asker kommune skal systematisk sikre bred 

medvirkning i alt planarbeid.

Asker kommune skal åpne opp eksisterende 

arenaer og skape nye egnede levende

møteplasser etter kriterier for disse

Asker kommune skal styrke sosiale entreprenører og 

frivillige lag og foreninger, og være en pådriver for etablering 

av nettverk, likeverdige partnerskap og samarbeidsavtaler

Asker kommune skal sikre innbyggerne 

påvirkningsmulighet og økt medborgerskap gjennom 

lokalsamfunnsutvalgene.  

Asker kommune skal benytte levnende 

møteplasser for å øke service og 

tilgjengelighet, skape rom for innovasjon, 

medborgerskap og samskaping med 

innbyggerne i sitt nærmiljø.

Asker kommune skal utvikle og aktivt bruke 

tilskuddsordninger som stimulere til deltagelse, i både 

organisert og selvorganisert aktivitet 

Asker kommune skal i samarbeid med relevante 

aktører etablere årlige midlertidige oppgaveutvalg 

som samskaper nye løsninger på sammensatte 

problemstillinger.

Asker kommune skal invitere lokalbefolkningen 

til å fylle kommunens levende møteplasser med 

aktivitet og innhold på tvers av etnisitet, alder, 

kjønn og interesser.

Asker kommune skal i samarbeid med aktuelle aktører som 

har kjennskap til/kunnskap om utsatte grupper, utvikle 

(digitalt og fysisk) verktøykasse for deltagelse og 

implementere disse i og utenfor 

organisasjonen(medborgerskapskolen)

Asker kommune skal benytte paraplyorganisasjonene 

som rådgivende organer for samskaping med 

frivilligheten. 

Asker kommune skal igjennom

Innbyggertorgene prøve ut ulike metoder, for å 

bidra til økt medborgerskap og deltakelse
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Innsatsområde 1. Deltagelse, motivasjon og 

tilrettelegging 

1. Asker kommune skal gjennom prosesser og innovative metoder motivere og tilrettelegge 
for at innbyggerne deltar i ulik tjeneste- og samfunnsutvikling.

2. Asker kommune skal styrke sosiale entreprenører og frivillige lag og foreninger, og være 
en pådriver for etablering av nettverk, likeverdige partnerskap og samarbeidsavtaler

3. Asker kommune skal utvikle og aktivt bruke tilskuddsordninger som stimulere til 
deltagelse, i både organisert og selvorganisert aktivitet 

4. Asker kommune skal i samarbeid med aktuelle aktører som har kjennskap til/kunnskap 
om utsatte grupper, utvikle (digitalt og fysisk) verktøykasse for deltagelse og implementere 
disse i og utenfor organisasjonen(medborgerskapskolen)
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Innsatsområde 2. Påvirkningsmuligheter

1. Asker kommune skal systematisk sikre bred medvirkning i alt planarbeid.

2. Asker kommune skal sikre innbyggerne påvirkningsmulighet og økt medborgerskap  

gjennom lokalsamfunnsutvalgene.

3. Asker kommune skal i samarbeid med relevante aktører etablere årlige midlertidige 

oppgaveutvalg som samskaper nye løsninger på sammensatte problemstillinger.  

4. Asker kommune skal benytte paraplyorganisasjonene som rådgivende organer for 

samskaping med frivilligheten. 
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Innsatsområde 3. Møteplasser i nærmiljøet

1. Asker kommune skal åpne opp eksisterende arenaer og skape nye egnede levende 

møteplasser etter kriterier for disse

2. Asker kommune skal benytte levnende møteplasser for å øke service og tilgjengelighet, 

skape rom for innovasjon, medborgerskap og samskaping med innbyggerne i sitt nærmiljø.

3. Asker kommune skal invitere lokalbefolkningen til å fylle kommunens levende møteplasser 

med aktivitet og innhold på tvers av etnisitet, alder, kjønn og interesser.

4. Asker kommune skal igjennom Innbyggertorgene prøve ut ulike metoder, for å bidra til økt 

medborgerskap og deltakelse
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Deling i grupper

• LSU går til hvert sitt møterom og får presentert litt dypere analyse for 
sitt område – 5 min. 

• Grupperom:

1) LSU Heggedal- Formannskapssalen: Bente, Ann Kristin og Alf Harald 

2) LSU Slemmestad- Asker innbyggertorg, møterommet Kreative hjørnet: 
Valeria, Linda- Merete og Ingvild 

3) LSU Tofte- Asker innbyggertorg, kafeen: Synnøve,Tora og Lars 

4)Hovedutvalget-Kommunestyresalen: Hannema, Heidi
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Slemmestad.  

Pensjonist og enkemann. 
God helse, men 
nettverket blir mindre og 
mindre.

Barn og barnebarn bor et 
stykke unna.

Dagene blir ofte 
ensformige og lange. 
Tore har kjent på en 
stadig sterkere 
ensomhetsfølelse de siste 
årene. 

hetsfølelse de siste 
årene. 



«Sarah» (37) fra 
Vollen, 
nyinnflyttet 
travel 
småbarnsmor 
med barn i 
barnehage og på 
barnetrinnet. 

Sarah har mange 
ideer og vil så 
gjerne ta en 
aktiv rollen i 
skole- og 
nærmiljøet, men 
opplever 
tidsklemma på 
kroppen. 



«Max» (16) fra Tofte. Elev på 
videregående, trives helt passe på 
skolen men synes stress og press rundt 
skoleprestasjoner er krevende. Har 
sluttet på fotballen og synes nå det er få 
møteplasser i nærmiljøet som appellerer 
til han- og at det er langt til «alt». 

Max velger i stedet lange kvelder og 
netter med gaming på gutterommet. 



Tenk og del! 
1) Hva kan motivere og gjøre det lettere
for personer som Tore, Sarah og Max å 
være mer deltakende i et større fellesskap? 
Tenk litt for deg selv i 2-3 min. 

2) Se på det du noterte i første oppgave. 

Vil innsatsområdene og strategiene i 
temaplan for medborgerskap treffe godt 
for «Tore», «Sarah» og «Max?» 

Er det noe annet som bør løftes frem?
Tenker vi nytt nok nå? 



Takk for oss

Hilsen

Bente, Valeria, Tora, Marte, Lars, Yvonne, Alf Harald, 

Ingvild, Linda-Merethe, Hannema og Heidi


