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Nye Asker
• 94.000 innbyggere
• ingen byer 
• mange tettsteder
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• Tilhørighet til nærmiljø

• Tilhørighet til kommune

• Tilhørighet til fylke
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Landbruks-
og matminister 
Sandra Borch
På besøk i Asker 
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Asker som turistdestinasjon

Turist i egen kommune 

Tilreisende fra andre kommuner

Hytte- og båtfolk

Årets hyttekommune!



Å bygge en ny kommune

















INTENSJONSAVTALEN
• Begeistring, involvere, bygge kultur og samle oss om en en felles visjon

• Demokratiutvikling i praksis - nye nærdemokratiske ordninger

• Spennende tettstedsutvikling i hele den nye kommunen

• Foredle og ta vare på våre unike naturområder og kystlinje

• Likeverdige velferdstjenester, av god kvalitativt og nær der innbyggerne bor

• Stimulere til næringsutvikling, næringsattraktivitet, blant de beste i landet

• Gode mobilitets- og samferdselsløsninger 

• Være en foregangskommune for klima- og miljøpolitikk

• Satse stort på nye partnerskapsløsninger med frivillighet og næringsliv 20



Public Administration
Hierarki

New Public Management 
Marked

New Public Governance
Samskaping og samstyring

Kommunerollen er endring – ny praksis er nødvendig



Bærekraftig kommunereform - tenke globalt, nasjonalt og lokalt

Forståelse, likeverdighet, 
og gjensidig respekt

• Flersenterkommune
• Smart kommune
• Bærekraft
• Medborgerskap

Nye kommuner og regioner for bedre 
velferd og sterkere lokalsamfunn.

• Gode og likeverdige tjenester til 
innbyggerne

• Helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling

• Bærekraftige og økonomisk robuste 
kommuner

• Styrket lokaldemokrati



Mål med mening 

• Beskriver status og utfordringsbilde
innen hvert av målene

• To tredjedeler av målene nås kun 
gjennom lokal innsats

• Kan «oversettes» til aktuelle 
politikkområder, hva vi kan få til 
gjennom drift, og behov for 
utviklingsarbeid.

• Beskriver måter å jobbe på for å 
oppnå agenda 2030 i norsk kontekst.



Utfordringer i Asker

Transport og mobilitet

- Transport av varer og mennesker

Forbruk og ressursforvaltning

- Produksjon og bruk av naturressurser, varer og tjenester

Sosial ulikhet – sikre at ingen faller utenfor

- Fordeling av goder og byrder i samfunnet

Digital infrastruktur og smart teknologi i 
samfunnsutvikling

- Smart teknologi og digitalisering som virkemiddel og driver
24



Kommuneplanens samfunnsdel



Asker ingen by, men…

• 1 kommunesenter
• 9 lokalsentre
• 26 nærsentre
• Store boligområder 
• Næringsparker

Vi skal planlegge mange steder…



Urbant – i landlige Asker 



Mye skal planlegges



Workshop på 
Klokkarstua

Stedskompasset:
Verktøy for utvikling av gode 
lokalmiljøer



Verket - Svelviksand



Svelviksand 
• Sandtak
• Ny havn
• Næringsutvikling

Verket



Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og 
bunntekst" 32

7000 innbyggere
Slemmestad



Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og 
bunntekst" 33

1500 nye boliger….
Slemmestad



Sentrum

Engene

Sætre
3500 innbyggere



Stor utbygging siste 5 år
Sætre



Industriutvikling - stedsutviklingTofte



KONFIDENSIELT

550 boliger, fordelt på flere byggetrinn
Servicesenter, småbåthavn mm

SageneTofte



Holmen



Holmen sentrum Citycon AS
Ghilardi+Hellsten Arkitekter 



Vestre Billingstad 

«ELVEGÅRDEN»
FERD AS 

412 leiligheter

«ELVEGÅRDEN»
FERD AS 

412 leiligheter

«BILLINGSTAD TORG»
JM Norge AS

573 leiligheter

«BILLINGSTAD TORG»
JM Norge AS

573 leiligheter

«BERGER NÆRSENTER»
Gagnum/JM Norge AS

«BERGER NÆRSENTER»
Gagnum/JM Norge AS

«BERGERHAGEN»
AF, Eiendomsplan mfl.

50 rekkehus
148 leiligheter

«BERGERHAGEN»
AF, Eiendomsplan mfl.

50 rekkehus
148 leiligheter

«NESELVA HAGEBY»
Sandekra AS

422 leiligheter

«NESELVA HAGEBY»
Sandekra AS

422 leiligheter
4 utbyggere
1650 boliger
Nærsenter
Barnehage



Spikkestad
• Temaplan for vann og vannmiljø, samt pågående utredninger avklarer status rensekapasitet
• Mulighetsstudie for Spikkestad sentrum; bystruktur, gater, plasser, arealbruk i 1. etasje utarbeides i regi av utbyggere/eiere
• E134. Kommunedelplan og detaljreguleringsplan.



Røyken





Nye bygg – høye standarder 
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E18

Røykenveien

E134

Slemmestadveien

Lokalveiene



Ny kommunegrense

Nye muligheter…

og utfordringer

Ulike behov

Store forventninger



Vanskelige saker







Handlingsprogrammet

• Legger de økonomiske rammene

• Lager klimabudsjett





Strukturelle endringer er nødvendig for å møte 

utfordringene og ha økonomiske bærekraft fremover i 

tid:

• Skolekapasitet

• Teknisk infrastruktur

• Dekningsgrad - Velferd

• Langsiktig befolkningsvekst på 1,1% 

Kommuneplanen –
samfunnsøkonomiske 
konsekvenser
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Verdier, visjon – og medborgerskap



Verdiene våre
raus
modig
nær
skapende

Visjonen vår
Asker skal sammen skape et nærere, 
mer aktivt og bærekraftig samfunn 
med respekt, raushet og nysgjerrighet.
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Dialogforum for tros-
og livssynssamfunn

Verdier og visjon i praksis? 
Ganske konkret!



Temaplan 
medborgerskap

Beskriver hvordan Asker 
kommune kan motivere og  
tilrettelegge for at innbyggerne 
ønsker å delta i, og tar medansvar 
for, samfunn og fellesskap 



FNs bærekraftsmål nr. 17
Samarbeid for å nå målene

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. 

The image part with relationship ID rId12 was not found in the file.



Bakgrunn for satsingen på 
medborgerskap

Vi vil ha: 

• Innbyggermedvirkning 

• Gode nærdemokratiske ordninger

• Styrket folkehelsearbeid 

• Mer frivillighet

Hvordan får vi det til?

• Innbyggertorg

• Lokalsamfunnsutvalg

• Lokale kommunale tjenester

• Partnerskap og samarbeid mellom kommunen og 
andre aktører



Innbyggertorg

59

• Kommunen er arenaansvarlig.
• åpent 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.
• Står for kvalitet og bidrar til lokal 

identitet, med god kvalitet på 
tjenestetilbud, kompetanse og lokaler.



Åtte innbyggertorg i Asker
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Lene-timen – uformelle møter med innbyggerne
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• Sunne kommuner

• WHOs norske nettverk

Sosial bærekraft!
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66% av de som ikke er frivillige i dag oppgir at de kunne tenke 

seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de er 

opptatt av.

For at flere skal bli frivillige er det viktigst at det frivillige 

arbeidet må ha en verdi for samfunnet. 

Den viktigste ytre betingelsen for å bli frivillig er at man 

ønsker å ha kontroll over tid og energi man skal bruke selv.

De vanligste typene organisasjoner å være frivillig i er 

idrettsorganisasjoner, kulturorganisasjoner og lokalmiljø og 

bosted.

Frivillighetsfakta
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Bildet hentet fra 
Frivillighet Norge



Verdien av frivillig innsats var 78 milliarder (2018) i 
Norge. Omsatt til tall for Asker kommune utgjorde det en 
verdi nær 1.4 milliard kroner  

Asker hadde 623 lag og foreninger registrert i 
frivillighetsregisteret ved inngangen til 2021

Frivillighet defineres ofte som ulønnet innsats som gjøres 
for andre enn familie og nære venner. 

Frivillige ansvarlige 
Julaften Venskaben



«Summen av enkeltmenneskers livskraft er 
samfunnets levedyktighet»

H.M. Kong Harald


