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Vedtak:
1. Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for nye Asker kommune tas til
orientering.
2. Bærum kommune understreker viktigheten av å videreføre og utdype samarbeid om regionale
strategier mellom våre kommuner. Bærum kommune anbefaler at dette kommer klarere frem
i planprogrammet.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for nye Asker kommune tas til
orientering.
2. Bærum kommune understreker viktigheten av å videreføre og utdype samarbeid om regionale
strategier mellom våre kommuner. Bærum kommune anbefaler at dette kommer klarere frem
i planprogrammet.

SAKEN I KORTE TREKK
Asker kommune har varslet igangsetting av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for nye
Asker kommune 2020-2032. Bærum kommune er invitert til å avgi høringssvar til forslaget til
planprogram.
Redegjørelse
Planprogrammet fastsetter grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for nye
Asker kommune, som forutsettes vedtatt vinter 2020. Dette planprogrammet gjelder kun
kommuneplanenes samfunnsdel. Det vil bli utarbeidet eget planprogram for kommuneplanens

arealdel når det arbeidet igangsettes i 2020.
Arbeidet med kommuneplanen er et viktig verktøy i transformasjonsprosessen for at Hurum,
Røyken og Asker skal bli nye Asker kommune. Innholdet i utredningsarbeidet fanger opp forskjellige
lokale forhold i de tre kommunene og ser til gjeldende kommuneplaner som bakgrunn for arbeidet.
Videre legges det opp til bred medvirkning med befolkning, frivillighet og næringsliv.
De tre kommunene har bestemt seg for at den nye kommunen skal bruke FNs 17 bærekraftsmål
som rammeverk for byggingen av nye Asker kommune. De har valgt å ta utgangspunkt i de globale
målene, og konkretisere disse i konkrete, lokale tiltak, se illustrasjon under.

Videre har de i planprogrammet valgt å prioritere seks av bærekraftsmålene for det videre arbeidet
med kommuneplanen. Disse er valgt ut basert på en vesentlighetsvurdering ut fra vurdering om
hvilke av målene kommunen har størst mulighet til å påvirke direkte. De seks målene som er valgt
ut er:

Disse seks bærekraftsmålene legger direkte føringer for valg av satsingsområder i ny kommuneplan,
og med bakgrunn i bærekraftsmålene, samt føringer fra intensjonsavtalen og
kommuneplanutvalgene er det foreslått følgende fem satsingsområder:
· Samskaping og medborgerskap,
· Bærekraftige byer og samfunn,
· Handling mot klimaendringene,
· God helse,
· God utdanning,
· Innovasjon, infrastruktur, digitalisering og næringsliv.
Det skal i tillegg jobbes frem en visjon som skal ha en formulering som gir et mentalt bilde på hva
Asker kommune ønsker å oppnå. Foreløpige innspill til visjon med henvisning til intensjonsavtalen

og de aktuelle bærekraftsmålene er:
· Et godt liv
· Grønne muligheter
· Sammen skaper vi en trygghet
· Et begeistret fellesskap
I tillegg er det allerede utformet fire verdier for nye Asker kommune. Disse er:
· Raus
· Nær
· Modig
· Skapende
Hva gjelder forhold som er av særskilt interesse for Bærum kommune fremheves det i
planprogrammet at regionreformen vil få betydning for nye Asker kommunes arbeid med
kommuneplanen, og at både kommunereform og regionreform vil samlet legge mulighetene bedre
til rette for en helhetlig planlegging og utvikling, ikke minst innenfor areal og transport.
Planprogrammet omtaler i liten grad den nye kommunes regionale strategier. Innledningsvis sies
det:
«Asker kommune vil samtidig søke å ta del i Hovedstadsrådet, der både statlige etater, fylke og Oslo
med nabokommuner tar del. Her kan det være aktuelt å inngå i forpliktende byvekstavtaler,
forankret i Nasjonal Transportplan. Det blir samtidig sentralt å etablere gode relasjoner til de store
nabokommunene på alle kanter; Bærum, Drammen og Nordre Follo.»
Vurdering
Hurum, Røyken og Asker kommune går inn i en spennende periode, og planprogrammet viser at det
er lagt et godt grunnlag for at de tre kommunene sammen skal jobbe frem en kommuneplan basert
på FNs bærekraftsmål. Rådmannen vil gi ros til arbeid med å implementere bærekraftsmålene i
planarbeidet. Rådmannen merker seg også at Asker vil utarbeide en 20-årslangtidsplan for
økonomien. Dette vil gi kommunen et godt verktøy for styring.
Nye Asker er en viktig kommune i et nytt regionalt bilde som oppstår blant annet gjennom den nye
Viken-regionen. Rådmannen vil anbefale at regionalt samarbeid vektlegges i det videre
planarbeidet. Rådmannen merker seg at intensjonsavtalen i kap 9.1 «Kommunen som regional
aktør» omtaler dette slik:
a) Den nye kommunen utgjør en del av Akershus fylkeskommune eller den regionen Akershus
fylkeskommune eventuelt vil være en del av. Det er viktig å sørge for at den nye kommunen og
Bærum kommune tilhører samme region.
b) Den nye kommunen er et solid tyngdepunkt og en naturlig del av Osloregionen og har en rolle
som sentral aktør i regionalpolitiske spørsmål. Det søkes samarbeid med andre kommuner i viktige
regionalpolitiske saker og deltagelse i viktige regionalpolitiske prosesser og fora.
Fra Bærum side støttes denne intensjonen og vi ser frem til godt samarbeid som kan bidra til å
styrke våre kommuners regionale rolle.
For øvrig ser rådmannen frem imot fortsatt godt samarbeid med Asker kommune, og ønsker de tre
kommunene lykke til med planprosessen.

Vedlegg:
Forslag til planprogram for kommuneplan for Asker 2020-2032
samfunnsdelen, datert 1.12.1018.pdf
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Behandlingen i møtet 19.03.2019 Formannskapet
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-19.03.2019- 056/19:
Vedtak:
1. Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for nye Asker kommune tas til
orientering.
2. Bærum kommune understreker viktigheten av å videreføre og utdype samarbeid om regionale
strategier mellom våre kommuner. Bærum kommune anbefaler at dette kommer klarere frem
i planprogrammet.

