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1.1.2020 - 90 000 innbyggere
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Hvorfor kommunesammenslåing?

Skriv inn en bildetekst. 3



Skriv inn en bildetekst.

4



Arrangert ekteskap

• Intensjonsavtale inngått 2016 
• Sterkt fokus på lokaldemokrati - styrkes
• FNs bærekraftsmål ligger til grunn
• Tettstedsutvikling

Verdier
Raus- Nær - Modig - Skapende
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Skriv inn en bildetekst.

Nytt tjenesteområde: 
«Medborgerskap»



Idag er det 5 bibliotekstilbud

Hurum:
•Tofte

Røyken:
•Slemmestad
•Midtbygda

Asker:
•Sentrum 
•Heggedal
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Lokalsentra:
Innbyggertorg og nærdemokratiske
ordninger - ny virksomhet
• Flersenterkommune
• Mer nærdemokrati
• Gode velferdstjenester der folk bor
• Bygge samfunnet nedenfra gjennom

frivillighet, partnerskap og 
medborgerskap

• Harmonisering av tjenestetilbudet-
sikre likeverdige tjenester

• Fysisk og digitalt sted

7 utvalgte tettsteder i den nye
kommunen

• Tofte (Hurum)
• Sætre (Hurum)
• Slemmestad (Røyken)
• Spikkestad (Røyken)
• Holmen (Asker)
• Heggedal (Asker)
• Sentrum (Asker)
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Hva er så et innbyggertorg?



Skriv inn en bildetekst.
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Møteplassen
Innbyggertorg
•Samarbeid for å nå målene- samskaping
•Møteplass for lokalsamfunnet – arena for 
frivilligheten
•Strukturer for lokaldemokratiske utvalg? 
- Budsjett?
- Handlingsrom

Bibliotekene
• Eie vårt eget oppdrag
• Fokus på kunnskapsarena
• Frivillige aktiviteter – språkkafè, seniornett osv
• Lovforankret tilbud og innhold

– Uavh engig aktør 
– Gratis
– Viktig for den enkeltes navigering i 

demokrati-utøvelse, kunnskapssøken

Felles behov:
- Sentralt plassert i 

lokalsentre
- Åpningstider
- Bemanning

- Innhold



Nye Asker kommune

Lokalvalg høst 2019
Ny kommune 2020
Først:
Rammeverk for den nye kommunen vedtas

NB! Kommuneplan for 2020-2032 vedtaes.



Når tre blir en
Det blir ETT kommunestyre, EN rådmann, EN 
ordfører, ETT rådhus..
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Ydmykhet i forhold til at noen mister jobben

Ydmykhet overfor at fellesskap oppløses. 

Lojalitet i forhold til eiere

Tydelighet i gjennomføring av oppdrag og 
forankring av tjeneste
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Ha en plass ved bordet -

………….når de henter inn innspill til tettstedsutvikling-
i forbindelse med kommunedelplan
…………når budsjettprosessene påbegynnes 10 
måneder før 
…………vær til stede på flest mulig komitemøter og 
politiske arrangementer
…………delta aktivt i diskusjoner og lever innspill til 
kunnskapsgrunnlag om tjenesten du har ansvar for. 



Fremtidsscenario KS-

• Polarisering og elitemotstand
• Urbanisering og teknologisk skifte
• Klimaendringer og press mot naturen
• Svekkelse av statene og sterkere konflikt.

For meg betyr det at vårt oppdrag blir ennå 
tydeligere, biblioteket som kunnskapsarena.
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D
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Takk for meg!

Kontakt:

stideman@asker.kommune.no / 92639784

Anbefalt lesing:
KS trendrapport:
https://www.ks.no/contentassets/88fcd4bb46ca40969085566916d8c
eba/zynk-endelig-trendrapport-ks.pdf
Rapport om innbyggertorg i Asker kommune;
https://www.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-
kommune/prosjektsider/innbyggertorg/rapport-innbyggertorg-
servicetorg.pdf
Mer om  nye asker kommune:
www.nyeasker.kommune.no

mailto:stideman@asker.kommune.no
https://www.ks.no/contentassets/88fcd4bb46ca40969085566916d8ceba/zynk-endelig-trendrapport-ks.pdf
https://www.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-kommune/prosjektsider/innbyggertorg/rapport-innbyggertorg-servicetorg.pdf
http://www.nyeasker.kommune.no/
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