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1. Om Asker kommune og politisk styring

2. Nye Asker kommune 

Innhold



Asker – mulighetenes kommune

100 km2
- 1/3 landbruksareal
- 1/3 skog og friareal
- 1/3 bebygget areal 

19 %
innvandrere

2,3 %
arbeids-
ledige

Norges11.
største

6 mil
strandlinje

47
kommunestyre-
representanter 

26 600
arbeidsplasser

61 
idrettslag

60 781
innbyggere

47 % med 
høyere 

utdanning 

257 frivillige
foreninger

4,4 mrd.
i drifts-
utgifter



Tall og fakta

Asker er en del av en voksende hovedstadsregion 

Politisk styrt
47 politiske representanter i kommunestyret

60.000 innbyggere (Norges 11. største kommune)

Driftsbudsjett 4 mrd. kroner 

4000 ansatte

55 virksomheter og 250 enheter





Godt	lokaldemokrati
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Folke-
valgte 

Admin-
istra-
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God 
repre
senta
sjon 

God 
styring 

God oppgave-
løsning 



Det politiske Asker



Saksgang	– politisk	(for)arbeid

Gruppemøter	– fraksjonsmøter
• Alternative	forslag,	endringsforslag
• Initiativ	til	nye	saker,	interpellasjoner	

Forholdet	til	andre	partier
• Samarbeidsavtaler
• Sonderinger,	drøftinger,	forhandlinger

Formannskapet
Kommunestyre

Faste utvalg
Saksordfører
(større saker)
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Administrasjon

Faste	utvalg,	formannskap,	kommunestyre

Forslag

Utredning,	analyser,	
administrativ	prosess,	

dialog

Notater,	workshop,	
politisk	prosess

Vedtak og
Gjennomføring



Folkevalgt	ledelse	og	styring
Kompetansebehov

LEDELSE	
Gå	i	forkant	– sette	dagsorden

OMBUDSROLLEN

STYRING
Delegering	- Fatte	vedtak	

1990																																																																																									2016





Til	Aarhus	– Danmark	for	å	lære



Nye Asker kommune2



Drammensfjorden

Oslofjorden

Asker

Hurum

Røyken





Forslag	til	ansvarsområder

- økonomiforvaltning
- planforvaltning
- eiendomsforvaltning
- eierstyring
- strategi	- næring/klima
- samfunnssikkerhet
- beredskap
- samferdsel

Forslag	til	
ansvarsområder

- kultur
- idrett
- friluftsliv
- frivillighet
- folkehelse
- bibliotek
- nærdemokratiordninger
-
-

Forslag	til	
ansvarsområder

- skoler
- barnehager
- barnevern
- voksenopplæring
-
-
-
-

Forslag	til	
ansvarsområder

- vann	og	avløp
- renovasjon
- veier
- landbruk/skogbruk
- havner/strender
- klima
- miljø
-
-

Forslag	til	ansvarsområder

- institusjoner
- omsorgsboliger
- hjemmetjenester
- rus/psykiatri
- helsetjenester
- NAV
-
-

Nærdemokratiordninger

Kommunestyre
55	medlemmer

Formannskap

13	medlemmer

Utvalg	for	helse/	
sosial/omsorg

XX	medlemmer

Utvalg	for	oppvekst	
/undervisning/	

kunnskap
XX	medlemmer

Utvalg	for	kultur/	
idrett/frivillighet

XX	medlemmer

Utvalg	for	klima/	
miljø/tekniske	

tjenester
XX	medlemmer

Foreløpig forslag til politisk hovedstruktur 



Et bilde på nye muligheter


