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• Fremtidsbilder og nye megatrender

• Å bygge en ny kommune 

• Metodikk mål, plan og styring

• Modell for gevinstrealisering  

• Implementering i praksis feltet ( eksempler)

FN bærekraftsmål
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Polarisert samfunn, 

økende eliteskepsis

Urbanisering og 

teknologisk skifte

Endret klima, 

presset natur
Svakere stater, 

sterkere konflikt
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Vekstpotensial klima- og miljørelaterte tema
Q-ball 2018

Merk at alle trendene er posisjonert i «hits» og har høyt vekstpotensial



FNs Bærekraftsmål

• Vedtatt av FN sine medlemsland i 
2015

• 17 overordnede mål mot år 2030

• Alle land, ikke bare utviklingsland

• UD: One year closer: Norway’s 
progress towards the 
implementation of the 2030 
Agenda for Sustainable 
Development



FN sin definisjon på bærekraftig utvikling:

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende 

generasjoner skal få dekket sine behov.

Følgende tre forhold må hensyntas for å skape en bærekraftig utvikling:

Miljø - Økonomi - Sosiale forhold

Offentlig

Privat

Akademia /forskning

Sivilsamfunn
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«Vår generasjon er den første som 
kan avskaffe ekstrem fattigdom og 
den siste som kan stopp klima-
endringene før det er for sent»

Ban Ki- moon



Mobility Leadership Built environment
& architecture

Green business & 
innovation



Verden ser til Asker

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 9

Måten nye Asker bruker FNs bærekraftsmål

som rammeverk for byggingen av ny kommune 

vekker oppsikt i FN-systemet. – Dere ligger 

lagt framme, også internasjonalt, og vi ønsker 

å følge prosessen deres tett, sa 

visegeneralsekretær Aisa Kacyira i UN 

Habitat etter fredagens møte i Asker rådhus.



Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 10



Nye Askers ambisjoner treffer de nasjonale målene godt

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



Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 12

Bærekraft betyr

Tenke 
globalt –

Handle 
lokalt !
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Å ta strategiske politiske valg 

Skape  I Engasjement  I Fellesskap  I Mening I  Retning  I Sammenheng
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Ny lovfestet samfunnsutviklerrolle

Kommuneloven 2018
• § 1.1: «Loven skal legge til rette for det 

lokale folkestyret og et sterkt og 
representativt lokaldemokrati med 
aktiv innbyggerdeltakelse. Loven skal 
legge til rette for at kommuner og 
fylkeskommuner kan yte tjenester og 
drive samfunnsutvikling til beste for 
innbyggerne. Loven skal også legge til 
rette for kommunenes og 
fylkeskommunenes utøvelse av 
offentlig myndighet. Videre skal loven 
bidra til at kommuner og 
fylkeskommuner er effektive, 
tillitsskapende og bærekraftige»

Plan- og bygningsloven 2008
• § 1.1 «Loven skal fremme bærekraftig 

utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner.

• Planlegging etter loven skal bidra til å 
samordne statlige, regionale og 
kommunale oppgaver og gi grunnlag for 
vedtak om bruk og vern av ressurser.
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. Det 
skal legges vekt på langsiktige løsninger, 
og konsekvenser for miljø og samfunn 
skal beskrives»

24.01.2019 16



Høyere politiske ambisjoner for samfunnsutviklingen:
Klimavennlige (kompakte) byer og tettsteder

Regional plan
for areal og 
transport i Oslo
og Akershus

Byvekstavtaler

Fornebubanen
som spleiselag

Sykkelsatsing

Kollektivsatsing

Klimalov 1.1.2018

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_v4qrzLTKAhWDXCwKHXjACbcQjRwIBw&url=http://www.dagsavisen.no/innenriks/sykling-skaper-nye-jobber-1.282856&psig=AFQjCNHCh77kv-oPYZOkIrY_UbqGsiZmkg&ust=1453248933998667
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_v4qrzLTKAhWDXCwKHXjACbcQjRwIBw&url=http://www.dagsavisen.no/innenriks/sykling-skaper-nye-jobber-1.282856&psig=AFQjCNHCh77kv-oPYZOkIrY_UbqGsiZmkg&ust=1453248933998667


Kommuneplanen

Strategi samfunnsutvikling

Kunnskapsgrunnlag

Mål

strategier 

Strategi tjenesteutvikling

Kunnskapsgrunnlag

Mål

strategier 

FN Bærekrafts mål

Rammeverk for lokal 

samfunnsutvikling

Fellesnemnda kommuneplanutvalg

Areal delen for nye Asker kommune utredes og behandles etter 2020



Planprosess fram til ny kommune er etablert 2017 2018 2019 2020

Delprosjekt A/P1, fase 1, 2 (og 3)
Fase 1 Fase 2 Fase 3

3/17 4/17 1/18 2/18 3/18 4/18 1/19 2/19 3/19 4/19 1/20 2/20

Underprosjekt i delprosjekt A/P1 Politisk ansvar

• Kunnskapsgrunnlaget KP

• Gjennomføringsplan KP

• FNs Bærekraftmål BK / KP / FN

• Visjon for nye Asker

(koordineres med delprosjekt P2)

P2 / KP / FN

• Strategi for tjenesteutvikling TU / KP / FN

• Strategi for samfunnsutvikling SU / KP / FN

• Planprogram for kommuneplan KP / FN

• Samfunnsdelen med arealstrategi KP / FN

• Arealdelen med bestemmelser Nye Asker

• Regionalt samarbeid Nye Asker

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Høring

Høring

Høring

Høring

Høring 

og 

varsling
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Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst"
21Krever medvirkning «Joggeskoene på»



purecsr.no

Retningslinjer for kommuneplan





Overordnet metodeverktøy



Vesentlighetsmatrise



Legges til grunn for satsingsområder i kommuneplanen.
Innenfor de seks målene er det foreløpig plukket ut 34 relevante delmål.



Sikre god helse og fremme livskvalitet for 

alle, uansett alder 

• Vi skal tilrettelegge for at alle kan leve friske og sunne liv.

• Vi har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige 

helsetjenester.

• Vi har gjennom skole, kultur- og fritidstilbud mulighet til å 

bidra til god helse for innbyggerne.

• Innbyggernes helsesituasjon påvirker deres mulighet til å 

delta i samfunnet.

• Det er vårt ansvar å forebygge sykdom relatert til 

forurensning av luft, vann og jord. 





Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og 

fremme muligheter for livslang læring for alle

• En god utdanning er grunnlaget for å forbedre 

menneskers liv.

• Vi må sikre at alle barn og unge har et trygt og godt 

skolemiljø.

• Vi må evne å se helhetlig på barn og unges behov. 

• Vi må legge til rette for økt teknisk og yrkesfaglig 

opplæring. 

• Det er vårt ansvar å gi barn, unge og familier, rett hjelp til 

rett tid.



purecsr.no



Bygge robust infrastruktur, fremme 

inkluderende og bærekraftig 

industrialisering og bidra til innovasjon

• Vi må utvikle infrastruktur lokalt, som bidrar til å sikre et 

bærekraftig lokalsamfunn. 

• Vi må legge til rette for økt tilgang og tilrettelegging av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

• Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse 

miljømessige utfordringer.

• Smartcity samarbeid skal stimulere oss til 

innovasjonsutvikling !
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Illustrasjon: Norled



Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, 

motstands-dyktige og bærekraftige 

• Vi må sikre allmenn tilgang til bolig, trygge møteplasser, 

trygg transport og grøntområder på en bærekraftig 

måte, og til en overkommelig pris. 

• Vi har et spesielt ansvar knyttet til bærekraftig areal, bolig 

- og transportplanlegging, i ett av  Norges tettest 

befolkede områder.

• Planlegging av boliger, arbeidsplasser og transport er en 

stor utfordring, spesielt med tanke på å opprettholde 

levende lokalsamfunn i hele kommunen.

• Arealplanlegging påvirker innbyggernes liv! 
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Illustrasjon: White Architects



Handle umiddelbart for å bekjempe 

klimaendringene og konsekvensene av dem

35

• Klimaendringene er et globalt spørsmål og kjenner ingen 

grenser. Vi må ta vårt ansvar !

• Vi har et ansvar for å sikre at kommunens areal og 

innbyggere er best mulig rustet for å forebygge og 

redusere konsekvensene av klimaendringene. 

• Lokal planlegging legger grunnlaget for tiltak lokalt, og har 

effekt lokalt, nasjonalt og globalt. 





Styrke gjennomføringsmidlene og fornye 

globale partnerskap for bærekraftig utvikling

• For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og 

sterke partnerskap. 

• Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må 

samarbeide. Vi kan stimulere til og fremme velfungerende 

samarbeid.

• Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global 

retning fram mot 2030. 



London    Oslo    Rotterdam    São Paulowww.liveworkstudio.com

innbyggertorg

Nye Asker

2019.01.24Livework © 2017

 En møteplass for alle i 
lokalsamfunnet 

 Kafe og matkultur
 Tilgang til tjenester nær der 

folk bor - «drop inn»
 Nett tjenester / 

selvbetjeningsløsninger / 
videokonferanse

 Medvirkning og 
nærdemokrati

 Frivillighet og samskaping
 Digital plattform
 Mangfold - Kultur arena
 Bibliotek
 Samfunnsinnovasjon og 

sosialt entrepenørskap



Plan for gevinstrealisering

Metodikken tar utgangspunkt i prosjektveiviseren fra Difi www.prosjektveiviseren.no

http://www.prosjektveiviseren.no/


Nasjonal planer, indikatorer og statistikk under veis
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• Internasjonale avtaler

• Statsbudsjettet departementene

• SSB Indikatorer og statistikk

Relevant for:

• Kommunene

• Regionene

• KS

• Sivilsamfunn / organisasjoner 

• Næringsliv



Hvordan vil det se ut i nye Asker ?

Tjeneste-

produksjon

Gode og like-

verdige tjenester 

til innbyggerne

Samfunns-

utvikling

Helhetlig og sam-

ordnet samfunns-

utvikling

Økonomisk 

robusthet

Bærekraftige og 

økonomisk 

robuste kommuner

Demokratisk 

arena

Styrket 

lokaldemokrati

Klima, miljø 

og bærekraft

Arbeidgiver-

utvikling

Innovasjon, 

SmartBy og 

digitalisering

Daglig tjenesteutøvelse i Asker kommune

Nasjonalt utvalg av kommunale måleindikatorer brukes til konkret måling av gevinster,

gjennom kommunens helhetlige system for virksomhetsstyring

FNs bærekraftsmål

Regjeringens hovedmålområder Målområder fra KS-prosjektet
Ikke ferdig utarbeidet før desember 2018

Mål

Målområder/

kategorier

Måling

Praktisk arbeid 

med å realisere

gevinster



Offentlig tjenesteproduksjon - tjenestekjeden

Modell: Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Figurer: Creative Commons-tilgjengelige figurer fra Pixabay



FN17 -måloppfølging både i drift og utvikling

Vektorgrafikk : Designed by Freepik

Sentralt strategisk samlingspunkt i årshjulet som sikrer rette prioriteringer

basert på FNs bærekraftsmål

Situasjonsbestemt ledelse



FN bærekraftsmål i praksis
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- Kommuneplan og planstrategi
- Kommunens klima, energi og miljøplan
- Kommunens budsjett og handlingsprogram
- Kommunen opptar Grønne Lån 
- Kommunen er «ratet» av analysebyrået Moodys egen rapport
- Kommunens virksomhetsstyring
- Kommunens kvalitetssystem og sertifisering ISO 9001
- Kommunes metodikk for mål og gevinstrealisering
- Kommunens anskaffelsespolitikk
- Kommunens saksfremlegg ( standard i malen ).
- Kommunes ungdomsmedvirkning
- Kommunens lederutviklingsprogram ( politikk & administrasjon)
- Kommunens Innovasjons prosjekter og portalen
- Kommunens kommunikasjonskanaler
- Kommunens Nærdemokrati, innbyggertorg og frivillighetspolitikk
- Kommunens avtaler med næringsliv & sosialt entrepenørskap
- Kommunens «smart city» program 2030
- Kommunens Future Built program
- Miljøfond utslippsfri ferge – miljø fond 75 mill kroner innen 2022
- Kommunens tjenester 10 piloter i 2019 - efaringslæring
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Veien videre


