
Brukerforum 2019

Partner:

Årets gaver går til:
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bærekraftsmål

Asker / 26 november 2019



3

37 dager

igjen

95.000 innbyggere

7,3 mrd i budsjett

6500 ansatte

350 org enheter

Norges 8 største



Asker kommune bygges på FNs 
bærekraftmål som fokuserer på sosial, 

økonomisk og miljømessig utvikling sett i en 
balanse og i en sammenheng
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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



• Vi bruker opp naturen nesten dobbelt så raskt som 
planten klarer å regenerere

• Norge er blant verstingene, vår egen «overshoot day» er 
allerede 18. april.

• Om alle i verden brukte like mye ressurser som i Europa, 
ville man trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

• Flyttet med over to måneder de siste 20 årene



Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 8

Bærekraft betyr

Tenke 
globalt –

Handle 
lokalt !



«Du må tenke på de store tingene når du 
holder på med de små tingene, slik at alle de 
små tingene beveger seg i riktig retning.»
- Alvin Toffler
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Målbildet  I Metodikk  I Ledelse   I Interessenter I Mobilisering  I Kompetanse I Nettverk



Den røde tråden i Samfunnsutvikling og velferd 
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Seks utvalgte bærekraftmål, og to områder 
av særlig betydning for kommunen, 
definerer satsingsområdene i 
kommuneplanen og handlingsprogrammet: 

• Samarbeid for å nå målene

• Bærekraftige byer og samfunn

• Handling mot klimaendringene

• God helse

• God utdanning

• Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling

FNs bærekraftmål – det overordnede rammeverket 



Kommuneplanen består av…
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• 8 hovedmål (1 fra hvert satsingsområde)

• 28 delmål

• 16 bygger på FN-målene, men er tilpasset og gjort 

relevante for Asker

• 12 er egne Asker-delmål relatert til øvrige 

utfordringer som Askersamfunnet står overfor

• 87 strategier

Satsingsområder og mål er tverrsektorielle. 

Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og 

at vi må arbeide sammen på tvers av sektorer for 

å oppnå den utviklingen vi ønsker. 



FN Bærekraftsmål og 
Samfunnsinnovasjon
1. Nyskapende
2. Mulig å implementere
3. Møter reelle behov i samfunnet
4. Mer effektive enn eksisterende løsninger
5. Bidrar til nye og bedre samfunnsstrukturer



purecsr.no

Retningslinjer for kommuneplan



Vesentlighetsmatrise



Plansystemet Metodikk



Vi har med bakgrunn i FN bærekrafts mål utviklet 
en helhetlig rammeverk, metodikk og prosess for 

samarbeid for å nå målene og  utvikle, 
implementere og følge opp av disse innarbeides i 

praksis i vårt lokalsamfunn og i 
velferdstjenestene. 



Organisasjons- og ledelsesutvikling nye Asker
OL-program



Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 20



Sette mål, mobilisere, endre, og håndtere risiko !

Lederskap

Kunnskap

Kulturskaper

Felleskaper

Skape retning og mening



Kompetansefella: Det som fikk oss hit fører oss ikke videre

Foto: Colourbox



• Skaff deg oversikt

• Få på plass en god plan

• Vær god på risikohåndtering.  

• Sørg for at ansatte forstår og 
inkluderes i endringene. 

• Skap faste møteplasser for 
kommunikasjon

• Skape forutsigbarhet i hverdagen

• Gjøre veivalg på kort/lang sikt og stå i 
det. 

• Husk at alle mennesker har behov for 
involvering, utvikling og anerkjennelse.

Å skape endring som fremmer bærekraft



Strategisk ledelse, se langt frem, men handle nå
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Fremtidens ledere er bærekraftige
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• Hvordan bringer lederen bærekraft inn i en 

virksomhet?

• Hjelper det lederen som forbilde og motivator?

• Hva har bærekraft å si for virksomhetens 

beslutningsprosesser?

• Hva kan vi forvente å oppnå?

• Har bærekraft påvirkning på 

medarbeidertilfredshet og brukeropplevelse?
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Koordinert av: Støttet av:

United 4 Smart Sustainable Cities (U4SSC)

U4SSC er et FN-initiativ 

som er koordinert av ITU, 

UNECE og UN-Habitat. 

Programmet jobber med å 

fasilitere overgangen til 

smarte og bærekraftige 

byer og lokalsamfunn. 



Nullpunksmåling
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Plan for gevinstrealisering
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• Virksomhetsstyring favner all aktivitet
knyttet til ledelse, planlegging
og styring av drifts- og utviklingsoppgaver

• En leder har ansvar og myndighet til å lede 
og tilrettelegge for de prosessene som er 
nødvendig for å nå målene.

• Å styre innebærer å organisere og 
koordinere aktiviteter for å følge opp 
politiske vedtak, mål og prioriteringer.

Virksomhetsstyring i Asker 



Rammeverk for implementering
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Styringsmodell
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FN bærekraftsmål inn i plan og styringssystemet.

33Planlegging er å knyttet kunnskap til 

handling.



39 styrings-indikatorene fra FIDEGOC og slik kan evalueres gjennom disse.

Kvalitetsstyring 9001 og 18091



Driftsprosesser

Institusjonell utvikling for god styring

Bærekraftig økonomisk utvikling

Inkluderende sosial utvikling

Bærekraftig miljømessig utvikling

Vedlegg B – lokale forvaltningsprosesser
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Styringsprosesser

Integrert 

kvalitetsstyring

Partnerskap og 

samarbeidsengasjem

ent

Rettsikkerhet og 

menneskerettigheter

Mellomstatlige forhold 

/forholdet mellom 

forvaltningsnivåene

Åpenhet og 

kommunikasjon

Forbedring

Støtteprosesser

Embetsmenn og 

kompetanser

Styring av 

infrastruktur
IKT og dataledelse Ressurser

Integrert 

innbygger-

observa-

torium



Vedlegg C - Integrert «innbyggerobservatorium»

Innbyggerobservatorier 

identifiserer, definerer

og dokumenterer

innbyggernes behov

for å styrke deres 

deltakelse i lokal 

forvaltning, og gjøre den 

åpen og etterrettelig. 

Innbyggere

Representanter 

for sårbare 

befolknings-

grupper

Andre 

interessenter

Sivilsamfunns-

organisasjoner 
(lag og foreninger)

Privat næringsliv

Akademia og 

forsknings-

institusjoner

Strategiteam

Støtteteam

«Innbygger-revisorer»



Asker leder ann i network of excellence
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FN bærekraftsmål i praksis
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➢ Kommuneplan og planstrategi
➢ Kommunens budsjett og handlingsprogram
➢ Kommunens virksomhetsstyring
➢ Kommunens kvalitetssystem og sertifisering ISO 9001Kommunens 
➢ klima, energi og miljøplan
➢ Kommunens saksfremlegg ( standard i malen ).
➢ Kommunens «smart city» program 2030
➢ Kommunens Future Built program
➢ Kommunens Nærdemokrati, innbyggertorg og frivillighetspolitikk
➢ Kommunes metodikk for mål og gevinstrealisering
➢ Kommunens anskaffelsespolitikk
➢ Kommunes ungdomsmedvirkning
➢ Kommunens lederutviklingsprogram ( politikk & administrasjon)
➢ Kommunens Innovasjons prosjekter og portalen
➢ Kommunens kommunikasjonskanaler
➢ Kommunens avtaler med næringsliv & sosialt entrepenørskap
➢ Miljøfond utslippsfri ferge – 70 mill kroner innen 2022
➢ Kommunens tjenester 9 piloter i 2019 - efaringslæring
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The goals and the challenges ahead . 



Bærekraftspiloter 2019



Fra globale mål til lokal implementering
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«Vi skal bruke FNs bærekraftsmål som et overordnet rammeverk for den 

nye storkommunen vår fordi vi er en del av et større hele, og det hjelper 

oss å løfte blikket.»

Lene Conradi 
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Takk for oppmerksomheten!

Lars Bjerke
Prosjektrådmann
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