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Hva er sosial bærekraft? 
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Sosial bærekraft er et vidt begrep som favner 
flere faktorer, både fysiske og ikke-fysiske. Noen 

av faktorene som kan knyttes til begrepet er:

Helse og livskvalitet, lik tilgang til ressurser og 
goder, inkludering, medvirkning, stedsidentitet, 

tilhørighet, trygghet og levbarhet. 

Regjeringen.no
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Asker kommunes rolle og tilnærming
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En integrert del av målene våre i 
kommuneplanen

• God utdanning

• God helse

• Bærekraftige byer og samfunn

• Samarbeid
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God utdanning er viktig for den 
enkelte, for det sosiale fellesskapet 
og for samfunnet som helhet. 
En god utdanning skal fremme barn, 
unge og voksnes kunnskapsutvikling, 
ferdigheter og holdninger, slik at de 
opplever å mestre eget liv og utvikler 
kompetanse til å delta i arbeidsliv, 
samfunn og være en del av et 
fellesskap med andre.
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Kommunen skal tilrettelegge for at alle 
kan delta og leve friske og sunne liv. 
Mange forhold påvirker innbyggernes 
helse og livskvalitet. 
Eksempler på dette er tilgang til aktive 
nærmiljøer, inkluderende 
lokalsamfunn, de fysiske omgivelsene, 
oppvekst- og skoleforhold, tilgang på 
arbeid og forhold knyttet til levevaner.
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Samfunnet står overfor store 
utfordringer for å sikre at byer og 
tettsteder er helsefremmende, 
bærekraftige og attraktive.

Utvikling av tettsteder har
betydning for innbyggernes helse, 
hverdag, følelse av trygghet og 
tilhørighet, steders attraktivitet og 
næringsutvikling
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Gjennom å utvikle virkemidler
som styrker aktørenes 
forutsetninger kan kommunen 
legge til rette for at det er enkelt 
for frivilligheten, næringslivet og 
andre aktører å delta aktivt i 
samarbeid om å løse 
samfunnsutfordringer og styrke 
samfunnsdeltakelsen.



Kommunens rolle er i endring
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Samskaping

Foto: Elin Eike 
Worren/Asker kommune





Vi må samhandle og jobbe tverrfaglig – både internt i 

kommunen og med andre offentlige og private aktører

14Fra KS



• Adresserer samfunnsutfordringer som er for 
store for hver enkelt kommune eller 
fylkeskommune

• Ungt utenforskap – de 1000 første dagene
• Den demografiske utviklingen

• Systemrettet innovasjonsarbeid: 
Innovasjonsprosjektene utvikler konkrete løsninger 
med utgangspunkt i rotårsakene

• Samarbeid på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer 

Partnerskap for radikal innovasjon – kan vi unngå kommunal kollaps ?

Fra KS



Samskaping i praksis

Begge foto: Boehringer Ingelheim Norway KS



Innbyggertorg
• Åpen møteplass og kulturarena på tvers av 
generasjoner og kulturer

• Åtte på ulike tettsteder i kommunen

• Sikre nærhet til tjenester og tilbud for innbyggerne
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Fra eldreråd til russ
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Verdifull variasjon i møteplasser og arenaer

Radar kafé og scene på kulturhuset

Trans’matorn sykkelpark i Heggedal





Viktig å gjøre mulighetene kjent!
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Asker kommune har samarbeidsavtaler 
med 
• Asker idrettsråd 
• DNT Oslo og omegn 
• Asker kulturråd
• NaKuHel
• Asker kirkelige fellesråd
• Asker velforbund 
• lokale frivillighets- og nærmiljøsentraler

Samarbeidsavtaler
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Overordnede mål for Frivillighetens år 2022:

• Økt deltakelse-

• Økt mangfold-

• Økt synlighet og kunnskap 

om merverdien av frivillighet-
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Vi skal rekruttere flere nye 
medlemmer, deltakere, frivillige, 

aktivister, sympatisører og givere til 
frivillig sektor.

Vi skal gjøre flere arenaer reelt tilgjengelige 
for flere grupper i befolkningen

Vi skal synliggjøre at det er viktig at vi har en 
samfunnssektor der folk ikke deltar som eier, 
kunde, bruker, ansatt eller arbeidsgiver, men 

som medlem, deltaker, frivillig, aktivist, 
sympatisør og giver. Det er viktig for 

demokratiet og det er viktig for den enkeltes 
personlige utvikling og helse



Barn i lavinntekts-
husholdninger er ulikt 
blant områdene i Asker:

Fra 3 % til 24 %
Økonomi

Inntektsulikheten i 
Asker er større enn 

nasjonalt

Asker 3,0
Landet 2,8

Sosioøkonomiske 
ressurser

Familiens 
sosioøkonomiske 

ressurser påvirker om 
barn deltar i 

organisert aktivitet:
Lav: 50% 
Høy: 76%



95%
har en god 

venn i 
barnehagen

Vennskap

9 %
på ungdomsskole 
og VGS er plaget 

av ensomhet

Ensomhet
94 % 

på ungdomsskole 
og VGS har noen 
å være med på 

fritiden 

14-16 % 
på ungdomsskole og 

VGS opplever at 
foreldrene mangler 
penger til å betale 

for fritidsaktiviteter 
de ønsker å delta i

Aktivitet

2 % 
på 5-7 trinn er 

uten 
fritidsaktiviteter
alle dager i uken

12 % 
på 

ungdomsskolen 
har ikke faste 

venner

Antall barn og unge:
0-18: 21 800
19-24: 6 500   



83 %
gjennomfører 
videregående 

opplæring. 
Andelen er lavere blant 

innvandrere, hvor 
andelen er på 66 %

Skole

11%
av unge mellom 16-25 år 

står utenfor jobb og 
utdanning. 

Andelen er høyere blant 
innvandrerungdom hvor 

22% menn og 28% 
kvinner står utenfor

Arbeidsliv



11%
Andel av 

befolkningen som 
mottar stønad til 

livsopphold

73%
Andelen unge 

som er fornøyd
med helsa si

148 
av 1000 

i befolkningen har 
vært i kontakt 
med fastlege 
pga. psykisk 

uhelse

6,9 %
av elever på 7. 

trinn og                                           
3,4 %

av elever på 10. 
trinn har opplevd 

mobbing



Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot Askers befolkning, 
gjennom samskaping, helse i alt vi gjør, målstyring og kompetansebygging.

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 for tidligere Asker kommune peker 
på fem innsatsområder og hovedmål for askersamfunnet:

• Levekår - Gode levekår med like muligheter for alle

• Inkludering - Fellesskap med rom for mangfold

• Levende nærmiljø - Sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet

• Psykisk helse - God psykisk helse og trivsel for barn og voksne, uten rus

• Aktive eldre - Aktive selvstendige eldre

Askers folkehelsemetodikk

31

Folkehelseplan for tidligere Asker







Verdiene våre:
raus
modig
nær
skapende

Visjonen vår:
Asker skal sammen skape 
et nærere, mer aktivt og 
bærekraftig samfunn med 
respekt, raushet og 
nysgjerrighet.

Foto: Asker kommune





-lig takk for meg!

Foto: Asker kommune
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