
Bærekraftsmålene som drivkraft 
for politisk styring
Lokaldemokratikonferansen i Trondheim 25. september 2018v/Kari Sofie Bjørnsen (folkevalgt i Asker, leder av utvalg for ny politisk struktur i nye Asker)
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FN sin definisjon på bærekraftig utvikling:
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner 

skal få dekket sine behov.
Følgende tre forhold må hensyntas for å skape en bærekraftig utvikling:

Miljø - Økonomi - Sosiale forhold
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Kommunal planstrategi

Regional planstrategi

Nasjonale forventnings-dokument
FNs bærekraftsmål

Kilde: Miljøverndepartementet 2012  - Veileder T-1492 

Retningslinjer for kommuneplan



FN bærekraftsmål inn i plan og styringssystemet.
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• Innbygger undersøkelse
• Workshop sivilsamfunn

• Workshop sivilsamfunn

• Workshop sivilsamfunn

Workshop sivilsamfunn

• Nye Asker Filmen
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Overordnet metodeverktøy



Vesentlighetsmatrise







Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og 
fremme muligheter for livslang læring for alle

• En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers 
liv.

• Vi må sikre at alle barn og unge har et trygt og godt 
skolemiljø.

• Vi må evne å se helhetlig på barn og unges behov. 
• Vi må legge til rette for økt teknisk og yrkesfaglig opplæring. 
• Det er vårt ansvar å gi barn, unge og familier, rett hjelp til 

rett tid.
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Bygge robust infrastruktur, fremme 
inkluderende og bærekraftig 
industrialisering og bidra til innovasjon

• Vi må utvikle infrastruktur lokalt, som bidrar til å sikre et 
bærekraftig lokalsamfunn. 

• Vi må legge til rette for økt tilgang og tilrettelegging av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

• Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige 
utfordringer.

• Smartcity samarbeid skal stimulere oss til 
innovasjonsutvikling !
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Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, 
motstands-dyktige og bærekraftige 

• Vi må sikre allmenn tilgang til bolig, trygge møteplasser, 
trygg transport og grøntområder på en bærekraftig måte, og 
til en overkommelig pris. 

• Vi har et spesielt ansvar knyttet til bærekraftig areal, bolig -
og transportplanlegging, i ett av  Norges tettest befolkede 
områder.

• Planlegging av boliger, arbeidsplasser og transport er en 
stor utfordring, spesielt med tanke på å opprettholde 
levende lokalsamfunn i hele kommunen.

• Arealplanlegging påvirker innbyggernes liv! 
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Illustrasjon: White Architects



Handle umiddelbart for å bekjempe 
klimaendringene og konsekvensene av dem
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• Klimaendringene er et globalt spørsmål og kjenner ingen 
grenser. Vi må ta vårt ansvar !

• Vi har et ansvar for å sikre at kommunens areal og 
innbyggere er best mulig rustet for å forebygge og redusere 
konsekvensene av klimaendringene. 

• Lokal planlegging legger grunnlaget for tiltak lokalt, og har 
effekt lokalt, nasjonalt og globalt. 
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Styrke gjennomføringsmidlene og fornye 
globale partnerskap for bærekraftig utvikling

• For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og 
sterke partnerskap. 

• Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må 
samarbeide. Vi kan stimulere til og fremme velfungerende 
samarbeid.

• Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning 
fram mot 2030. 
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Plan for gevinstrealisering

Metodikken tar utgangspunkt i prosjektveiviseren fra Difi www.prosjektveiviseren.no

0 PUNKTSMÅLING 2019



Hvordan vil det se ut i nye Asker ?

Tjeneste-
produksjon
Gode og like-

verdige tjenester 
til innbyggerne

Samfunns-
utvikling

Helhetlig og sam-
ordnet samfunns-

utvikling

Økonomisk 
robusthet

Bærekraftige og 
økonomisk 

robuste kommuner

Demokratisk 
arena
Styrket 

lokaldemokrati

Klima, miljø 
og bærekraft

Arbeidgiver-
utvikling

Innovasjon, 
SmartBy og 

digitalisering

Daglig tjenesteutøvelse i Asker kommune

Nasjonalt utvalg av kommunale måleindikatorer brukes til konkret måling av gevinster,
gjennom kommunens helhetlige system for virksomhetsstyring

FNs bærekraftsmål

Regjeringens hovedmålområder Målområder fra KS-prosjektet
Ikke ferdig utarbeidet før desember 2018

Mål

Målområder/
kategorier

Måling

Praktisk arbeid 
med å realisere

gevinster


