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I Asker satser vi på:
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Nærdemokratiske 
ordninger

Samskaping

Medborgerskap

Innbyggertorg



Temaplan

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. 

Medborger
skap
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Medborgerskap handler om lysten og 
muligheten til å ta del i og medansvar for 
fellesskapet. 

Å vite at man som medborger kan påvirke 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



5



Asker kommune - sammen for å nå målene
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Samskaping er når to eller flere offentlige og private 
parter inngår i et likeverdig samarbeid, med 
hensikt å definere utfordringer og designe og 
implementere, nye og bedre løsninger. Kommunen 
kan invitere, men løsningen og hvem som 
gjennomfører er åpent.

Samskaping



Hvalstad aktivitetspark
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Nærdemokratiske ordninger handler om å styrke 
det representative demokratiet, valgt av folket. 
God lokalkunnskap og grundig 
beslutningsgrunnlag gir bedre grunnlag for 
politikkutforming. 

Lokalsamfunnsutvalg og oppgaveutvalg.

Nærdemokratiske 
ordninger



Lokalsamfunnsutvalgene
Lokalsamfunnsutvalgene skal 
legge til rette for at innbyggere, lag 
og foreninger og andre lokale 
aktører får mulighet til å ta del i og 
få medansvar for saker som angår 
lokalsamfunnet de er opprettet for.
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Innbyggertorg

• Kommunen som arenaansvarlig
• Er 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



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»
● Fysisk aktivitet 

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, holde seg 
oppdatert

● Se forestillinger og 
delta i andre 
kulturopplevelser

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

Overordnede soner på innbyggertorgene
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Innbyggertorgene
• Tofte
• Heggedal
• Asker sentrum
• Borgen
• Holmen 

Fra 1.kvartal 2021
Sætre – Slemmestad – Heggedal (nye lokaler)
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Innbyggerservice



v Kommunesammenslåing
v Nye og flere arenaer
v Organisering
v Kunnskapsdeling
v Utfordringer
v Muligheter

Innbyggerservice
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