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Livskvalitet og folkehelse
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Fra intensjonsavtalen
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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



Satsingsområdene
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Felles forståelse 

for ord og innhold
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Nærdemokratiske 
ordninger

Samskaping

Medborgerskap

Innbyggertorg



Toppledelse 

nye Asker
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Medborgerskap
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Felles forståelse 

for ord og innhold
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Nærdemokratiske 
ordninger

Samskaping

Medborgerskap

Innbyggertorg
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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
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Samskaping er når to eller flere offentlige og private 

parter inngår i et likeverdig samarbeid, med 

hensikt å definere problemer og designe og 

implementere, nye og bedre løsninger. Kommunen 

inviterer, men løsningen og hvem som gjennomfører 

er åpent.

Samskaping



Hvilken plass har vi rundt bordet?

• Hvem definerer utfordringene?

• Hvem skal sette mål?

• Hvem skal være med å designe løsninger?

• Hvem skal gjennomføre løsninger?
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Når egner samskaping seg?

1. Hvor kompleks er utfordringen?

2. Egner utfordringen seg for samskaping?

3. Er du villig til å gi fra deg kontroll?

4. Hvilken rolle skal aktørene som deltar i samskapingen ha?

5. Er det rom for å feile og lære av feilene?
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Gode medvirkningsprosesser en forutsetning for utvikling av gode lokalsamfunn og et godt tjenestetilbud.

Samskapings-

kommunen



Empower-
ment !!



God helse 
og 
livskvalitet

Sosiale 
nettverk
Tillit

Deltar i sivilsamfunnet 

God helse gir deltakelse

H. Rustand 2019, basert på Fladmoe & Folkestad 2017



God helse og 
livskvalitet

Sosiale 
nettverk

Tillit

Arbeidsledig, lav utdanning
Svake sosiale nettverk 

Deltar i sivilsamfunnet

Deltakelse gir god helse

H. Rustand 2019, basert på Fladmoe & Folkestad 2017



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. 

I nye Asker skal det testes to varianter av 

nærdemokratiske ordninger: lokalsamfunnsutvalg

og oppgaveutvalg.

Nærdemokratiske 

ordninger
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Styrke demokratiet

Det lokale deltagende demokratiet

• Legge til rette for bred deltakelse i 

lokale prosesser.

Det representative demokratiet 

• Lokalkunnskap

• Beslutningsgrunnlag

• Politikkutforming

VALGT AV FOLKET
DELTAGERE I ULIKE 

LOKALE AKTIVITETER

OG PROSESSER 

Lokalsamfunnsutvalg

Oppgaveutvalg

Innbyggermedvirkning

For eksempel 

innbyggerpanel, 

gjestebud, 

nærmiljøkonferanser, 

dialogmøter m.m.



Innbyggertorg som dynamisk arenaInnbyggertorg

• Kommunen som arenaansvarlig.

• Er åpent for alle, godt 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.



Fire pilarer



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



Samskaping innbyggertorg-foreninger – her DNT



Eks. på 

ildsjeler

Samskaping innbyggertorg-ildsjeler



Samarbeidspartnere 

– Asker kommune



Samskaping innbyggertorg-ildsjeler

Kommunen tilrettelegger lokalene men innbyggerne fyller det med innhold

Eks. på 

ildsjeler



Trivselsskogen



Trivselsskogen
• Noe alle har muligheten til å skape

• 30 000 registrert besøkende på 1 år 

• Mange eldre. Rekorden er 95 år

• Viktig med kvalitet. Det varer.

• 6 km sti + knytter sammen hele fjellet

• Pris ferdig anlegg ca 8 mill

• 6 km sti + knytter sammen hele fjellet

• Bedriftsdugnad bra 

• 7500 dugnadstimer 

• Privat + kommune + fylket + dugnad = suksess

• Nasjonal pilot for DNT sin nærturområde satsing



Suksessfaktorer 

– medvirkning og samskaping

• Bruke mange ulike metoder

• Kommunisere mye og ofte

• Skreddersy budskapet til ulike målgrupper

• Likeverdighet

• Lytte

• Forventningsavklaring og tydelige avtaler – vurdere nøye når og 
hvordan man inviterer til samskaping
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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

Nærmiljøkonferanse Borgen



Plan for videre bruk av innspillene før start

https://vimeo.com/153828678

https://vimeo.com/153828678


Utfordringer – samskaping og medvirkning

• Nei – vi når ikke alle

• Det er krevende og skape engasjement for noe som er langt fram i tid. 

• Engasjementet kommer lettere når en opplever seg berørt

• Noen «stemmer» bærer alltid høyere og lenger enn andre……..

• Hvem man får med er avhengig av hvordan man inviterer inn!
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Kan medborgerskap føre til økt livskvalitet 

blant innbyggere?




