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Treng ikkje seie noko om kva dette betyr for folk i denne 

forsamlinga………..

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 2



Ny, samlet 

kommuneplan

Ny kommune – ny geografi



Friluftslivet i nye Asker

• 167 km kystlinje

• Nye Asker = blå og grønn!

• Aktiv befolkning, sommar som vinter

• Hyttekommune

• Sterk frivilligheit

• OF - Slemmestad

• NJF – Hvalstad

• DNT

• Skiforeningen

• NaKuHel - Sem

• Engasjerte kommunar

• Nærturprosjektet 13 ruter i Asker

• Kyststi

• Pilgrimsled

• Padling, bading, båtliv, fiske

• Ski og løyper

• Partnerskapsavtaler

• Nærmiljøsentralar, frivilligsentralar, innbyggertorg

• Frivilligutvalg

• BUA - utstyrsutlån
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• Stor grad av innbyggermedvirkning med gode 

nærdemokratiske ordninger

• I samarbeid med andre offentlige instanser og det 

sivile samfunn medvirke til en samfunnsutvikling 

som styrker folkehelsen og utjevner sosiale 

forskjeller i helse og levekår

• Anerkjenner frivillighetens store verdi som 

samfunnsbygger. Og stimulerer til deltakelse i 

frivillig arbeid, medborgerskap og samskaping

Realiseres blant annet ved hjelp av

• Innbyggertorg

• Nærdemokratiske ordninger som 

Lokalsamfunnsutvalg

• Lokale kommunale tjenester

• Partnerskap og samarbeid mellom kommunen og 

andre aktører

• Involvering, brukermedvirkning og 

innbyggermedvirkning



Bærekraftsmåla – ligg til grunn

Smarte samfunn – smarte innbyggjerar
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Kva kan eg bidra med som direktør i nye Asker?

• Hovudfag i organisasjon og ledelse frå Norges idrettshøgskule

• Arbeidserfaring frå

• Kulturdepartementet, rådgjevar

• Norges idrettshøgskule, forskningsadministrativ leiar

• Aktimed AS, driftsdirektør

• KPMG Consulting, rådgjevar og manager

• Norges Skiforbund, generalsekretær

• Olympiatoppen, administrasjons- og utviklingssjef

• Akershus fylkeskommune, fylkesdirektør

• SAM (arbeid, skaping, handling, finnansiering, osv)

• Bidra til utvikling av gode stader å bu og leve i Asker
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Sette mål – og 

finne den beste 

vegen saman

Tørre og 

utfordre det 

beståande!



Medvirknng:

Ikkje kvifor, men kva

• Intensjonsavtala

• FNs bærekraftsmål

• Felles forståelse av ord og innhald

• Nærdemokratiske ordningar

• Innbyggertorg og medvirkning

• Suksessfaktorar

• Fallgruver
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Vi løyser ikkje komplekse problemstillingar med 

sektortenkning!

• Relasjonar – familie – venner - jobbnettverk

• Fellesskap – møter – nysgjerrigheit

• Rausheit og respekt for kvarandre

• Meining i det eg gjer

• At vi tar vare på jorda vår og kvarandre

• Utfordringar

• Natur, bevegelse, kultur og opplevelsar
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Skape felles forståelse for ord og 

innhald

•Medborgerskap

•Kommune 3.0

•Samskaping versus samarbeid

•Innbyggertorg

•Nærdemokratiske ordningar
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• Handler om lysten og muligheten til å ta del i og 

medansvar for fellesskapet. 

• Å vite at man som medborger har innflytelse på livet 

lokalt, 

• både overordnet gjennom å ta del i demokratiske 

prosesser, 

• og i det nære gjennom å ta del i og medansvar for

felleskapet.

Medborgerskap



Formynderkommune

Kommunen bestemte 

«ovenfra og ned»

Servicekommune

Kommunen bærer 

innbyggeren gjennom 

livet

Samskapingskommune

«Hva kan vi få til 

sammen?»

Samskaping og medborgerskap 
sektorovergripende strategi

Gode medvirkningsprosesser en forutsetning for utvikling 
av gode lokalsamfunn og et godt tjenestetilbud.



Skape sammen

Samskaping er verktøy for å mobilisere til deltagelse og 
skape nye verdier sammen

Det som gjør samskaping unik er at:
• Det er en prosess hvor ikke løsningen er gitt på forhånd
• Frivillige, innbyggere og næringsliv inviteres inn fra 

starten 
• Deltagerne tar utgangspunkt i en felles utfordring eller et 

spesifikt behov hos en gruppe mennesker

Empower

ment!

Innovasjon!



Innspelsprosessar 2018

• Dialogmøte 18.04.2018 (med P1 Politisk organisering)

• Høring i kommunestyrene mai 2018

• Lokaldemokratiundersøkelsen 2018

• Workshop om nærdemokratiske ordninger 11.10.2018

• Askerkonferansen (VGS) 24.10.2018

• Kartlegging av frivillighet i nye Asker 2018

• Frivillighetsbarometeret 2018

• Innbyggerundersøkelsen 2018

• Innsiktsprosesser i konseptfasen, Innbyggertorg 2018



Utfordringsbilde likt som i andre deler av 

landet*:
Rekruttering
• Tidsklemma
• Vanskelig å rekruttere unge, frivillige og tillitsvalgte
• Krav til opplæring og ferdigheter

Lokaler
• Å ha tilgang til lokaler som er egnet og ledig når de 

trengs
• Leieutgifter

Økonomi 
• Ønske om å ha lave medlemskontingenter utfordrer 

økonomien
• Behov for forutsigbarhet på tilskudd

Samarbeid
• Behov for oversikt over kontaktpersoner og 

aktiviteter
• Klart ønske om samarbeid

* Sammenliknet med en samlerapport 
basert på 20 andre kommuner



Hovedfunn nye Asker
• Mangfoldig frivillighet med mange typer lag og 

foreninger, flest mellomstore og små
• Flest kulturorganisasjoner
• Idrettsorganisasjonene har flest medlemmer
• Høyt aktivitetsnivå
• Stabil eller svakt økende medlemsmasse
• Større andel enn sammenlikningsgrunnlaget* 

opplever nedgang
• Lettere å rekruttere medlemmer enn frivillige og 

tillitsvalgte
• Medlemskontingent er den viktigste inntektskilden, 

kommunal støtte er viktig for mange
• Kun 20% har lønnede ansatte
• Generelt høy tilfredshet med tilgangen på egnede 

lokaler
• 79% tilbyr arrangementer for ikke-medlemmer

• 74% samarbeider med kommunen
• 98% ønsker å samarbeide med kommunen
• 65% samarbeider med andre organisasjoner
• 38% opplever konkurranse om medlemmer, 

frivillige og tillitsvalgte

Ønske om en felles møtearena med klart formål og 
agenda for utvikling av samarbeid og prosjekter

* Sammenliknet med en samlerapport 
basert på 20 andre kommuner



Potensielle frivillige

34%
mener at de må brenne for saken 

eller aktiviteten

42% 
sier det frivillige arbeidet må ha 

en verdi for samfunnet

35% 
vil være frivillige om de kan 

være til nytte og bidra med noe

AV DE SOM IKKE ALLEREDE ER FRIVILLIGE OPPGIR AT DE 

KUNNE TENKE SEG Å GJØRE FRIVILLIG ARBEID FOR EN 

AKTIVITET ELLER SAK DE ER OPPTATT AV

.

66%

For at disse skal engasjere seg, er det viktig at det frivillige 

arbeidet er for en sak de brenner for, at arbeidet vil være til 

nytte for noe, at det er sosialt og at de frivillige selv får være 

til nytte.

34% 
sier det frivillige arbeidet må 

være sosialt
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Eldreråd

Mangfold medvirknings-arenaer

Asker elevråd

Asker FAU

Ungdommens 
KS

Innovasjons
camp-ung

Foreldremøter

Råd for 
personer med  
funksjons-
nedsettelser

Brukerrådene 
i tjenestene

Brukerdialog i 
Pol. komiteer

Folkemøter

Fokusgrupper

Frivillighetsutvalg

Dialogkonferanser

Næringsråd

Kulturråd AIR

Bruker-
undersøkelser

AskerDialogen

Lobby

Barnetråkk

Partnerskap

Lokalsamf.utvalg
Gjestebud

Recovery



Nærdemokratiske ordningar
i nye Asker
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Hva er foreslått?

• Lokalsamfunnsutvalg

• Oppgaveutvalg

• Innbyggermedvirkning

• Forsøksperiode 2020-

2021 med følgeforskning, 

og evaluering i 2022



22

Valgt av folket

Representativt 
demokrati

Valgt av 
medlemmer

Rekruttert 
gjennom 
Interesse

Rekruttert ved    
loddtrekning

Deltakende  
demokrati

Styrke demokratiet

Styrke det lokale deltakende 

demokratiet gjennom å legge 

til rette for bred deltakelse i 

lokale prosesser.

Styrke det representative 

demokratiet 

- Lokalkunnskap

- Beslutningsgrunnlag

- Politikkutforming

Lokalsamfunnsutvalg

Oppgaveutvalg

som del av den politiske 

strukturen

(Forslag fra P1)

Innbyggermedvirkning

For eksempel innbyggerpanel, 

gjestebud, nærmiljøkonferanser, 

dialogmøter m.m.
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«En møteplass på tvers av 

generasjoner og kulturer» 

(BIT)



Borgenprosjektet på 1,2,3,4...

1. Kartlagt «Livet på Borgen» 

2. Samskaping: Veikart for videreutvikling av 
Borgen med mål, strategier og tiltak

3. Politisk behandling temaplan

4. Utvikling av tjenester, området og 
nærmiljøene 



Mål

> Innbyggerne er aktive medborgere som skaper løsninger 
sammen med andre aktører i lokalsamfunnet.

> Innbyggerne lever i et aktivt og inkluderende lokalsamfunn 
med samhørighet på tvers av sosiale og kulturelle grupper.

> Offentlige tjenester videreutvikler sin rolle som aktør og 
samskaper i samarbeid med lokalsamfunnet.

> Innbyggerne lever i et område med variert 
boligsammensetning og attraktive uteområder og 
møteplasser.



Borgenprosjektet

• Føre folk sammen 
- Arenaer

- Metoder

- Deltakermix

• Skape relasjonell balanse
- Makt i prosessen

- Kommunikasjon 

- Tilpassende anledninger 

- Innbyggerdrevet og prosjektdrevet 

• Tydelighet om roller, makt og handlingsrom
- Åpen prosess med mange innspill inn -> veikart.

- Definisjonsmakt i prosessene, 

- Prioriteringsmakt hos innbyggere og politikere. 

- Nærmiljøutvikling og Bærekraftige Borgen



Samskaping innbyggertorg-
foreninger – her DNT



Eks. på 

ildsjeler

Samskaping innbyggertorg-ildsjeler



Samarbeidspartnere - kommunen

Asker 

kommune



Kreative løsninger

> Åpningstid – hvordan løse dette med 1,3 ansatte?

> Bufdir midler til å myndiggjøre ungdom på Borgen: Prosjekt 
«FamilieSøndag» 



Å spre det glade budskap
«engasjerte innbyggere»



Samskaping innbyggertorg-ildsjeler

> Kommunen tilrettelegger lokalene men innbyggerne fyller 
det med innhold

Eks. på 

ildsjeler
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Heggedal Holmen AskerSpikkestadSlemmestadSætreTofte

Innbyggertorg – nærhet til innbyggerne



Overordnede behov for et innbyggertorg fra 
innsiktsarbeidet

1 2 3

Informasjon Støtte og veiledning Koble og koordinere
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Tilgjengelighet og 
opplevelser



Fokusere 
& jobbe

En sone der jeg kan:

● Sitte å jobbe eller 

studere.

● Booke rom for møter, 

gruppearbeid og kurs.

● Ambulerende 

arbeidsplasser med 

tilgjengelige 

datamaskiner

En sone der jeg kan:

● Være kreativ og 

utfolde meg sammen 

med andre med 

samme interesse

● Delta i eller 

arrangere kurs og 

aktiviteter

● «Bråke og rote»

En sone der jeg kan:

● Komme i kontakt med 

kommunen; digitalt og fysisk

● Ha møter med kommunens 

tjenester

● Få støtte og veiledning i 

søknadsprosesser

● Få informasjon om hva som 

skjer i nærmiljøet.

● Låne, leie, printe og kopiere

En sone der jeg kan:

● Møte andre 

innbyggere og være 

sosial

● Finne på ting med 

venner og familie

● Ha uformelle møter, 

slappe av, lese aviser 

og bøker og se 

forestillinger

● Se forestillinger og 

delta i andre 

kulturopplevelser

Overordnede soner på innbyggertorgene basert på innsiktarbeidet

En sone der jeg kan:

● Kobles opp med andre 

aktører 

● Få hjelp til å planlegge 

og koordinere 

arrangementer/ initiativ

● Delta og arrangere 

arrangementer

● Arena for 

nærdemokratiske 

ordninger

● Komme med innspill til 

innbyggertorget/ 

Kommunen

● Delta i samskapings-

prosesser med aktører 

fra kommunen, næring 

og frivilligheten.

Være
aktiv/kreativ

Innbygger-
service

Møtes & oppleve Delta & bidra



nyeasker.no

Tofte innbyggertorg

Fokusere og jobbe

Være aktiv / kreativ

Innbyggerservice

Møtes og oppleve / 

Delta og bidra



Suksessfaktorar - medvirkning

•Bruke mange ulike metodar
•Kommunisere mykje og ofte
•Skreddersy budskapet til ulike 
målgrupper

•Likeverdigheit
•Lytte
•Forventningsavklaring og tydelege
avtaler
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Somalisk treff – Borgenprosjektet

Gjestebud, Barnetråkk

Nærmest mulig den som har skoen på  



Bruk eksisterende arenaer og kontaktflater

Kunst Rett Vest – dialoglunsj Dikemark



Fasiliter gode prosesser

Ill. Nærmiljøkonferanse Borgen



Spre kunnskap om samskaping og gode 
medvirkningsprosesser www.samveis.no

www.kominn.no
www.veiviseren.no

http://www.samveis.no/
http://www.kominn.no/
http://www.veiviseren.no/


Plan for videre bruk av innspillene før start

https://vimeo.com/153828678

https://vimeo.com/153828678
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Gi rask positiv 
respons på utvalgte 
forslag og initiativ



Utfordringar

•Nei – vi når ikkje alle
•Det er krevjande og skape engasjement 
for noko som er langt fram i tid. 

•Engasjementet kjem lettare når ein
opplever seg berørt

•Nokon «stemmer» bærer alltid høgare
og lenger enn andre……..

•Kven ein får med er avhengig av korleis
ein inviterer inn!
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