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Bakgrunn 

Asker kommune deltar i ulike sammenhenger som medlem eller part i internasjonale samarbeid, 

nettverk og prosjekter. Ansatte og politikere har deltatt i internasjonalt samarbeid for å dele erfaring 

og få ny kunnskap i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenestetilbud. Internasjonalt 

samarbeid forekommer i ulike former og på ulike nivåer, eksempelvis gjennom deltagelse i FNs 

organer knyttet til bærekraft og lokalsamfunnsutvikling, kontakt med vennskapskommuner, 

deltagelse i EU-programmer og forskningsprosjekter finansiert fra EU/EØS, faglige nettverk og fora, 

og gjennom virksomheters, avdelingers, institusjoners og fagpersoners relasjoner i etablerte eller 

uformelle forbindelser. Kommunen opplever utstrakt men fragmentert kontakt med ulike 

internasjonale relasjoner. 

Asker kommune har i dag ingen samlet strategi for internasjonale samarbeid eller relasjoner. 

Kommunedirektøren ser et behov for at det utvikles og etableres en overordnet og helhetlig strategi 

for internasjonalisering, for å gi muligheter til prioritering og koordinering i tråd med kommunens 

planer og ønskede utvikling. En koordinert og målrettet tilnærming til deltagelse i samarbeid vil være 

egnet også for å forsterke kommunens interesser og posisjon. 

I arbeidet med å forberede sak om «Internasjonalisering i Asker kommune» vil det være nødvendig å 

gjøre en kartlegging av både eksisterende og potensielle samarbeid som er egnet til å oppnå Askers 

vedtatte mål som definert i kommuneplan, handlingsprogram og temaplaner, og med særlig henblikk 

på FNs bærekraftsmål 17 som virkemiddel: «Samarbeid for å nå målene».  

Særlig aktuelle områder 

Utviklingen med større grad av internasjonalisering berører kommunen på stadig flere områder og i 

økende omfang. På enkelte områder er det allerede høy aktivitet og derfor også behov for å vurdere, 

koordinere, målstyre og prioritere utviklingen på et overordnet nivå. Det kommende arbeidet vil 

kunne belyse dette ytterligere, men i hovedretninger kan det nevnes følgende etablerte saksfelt: 

 EU-programmer og EØS-midler 

Det foretas en kartlegging av kommunens aktiviteter og deltagelse i programmer eller 

prosjekter som er finansiert gjennom EU og EØS, som eksempelvis Horisont 2020, Erasmus+ 

og Helseprogrammet, og hvilke nye programmer det kan være aktuelt å delta i eller søke på.  

 

Asker deltar allerede i Forskningsrådets og EU-nettverket FINN EUs mentorordning for 

kommuner som ønsker å søke Horisont 2020/Horisont Europa. Erfaringene fra dette arbeidet 

vil gi en solid kunnskapsplattform for videre vurdering av slike samarbeid. 

 

 Bærekraft 

Gjennom kommunens arbeid med implementering av FNs bærekraftsmål mottar vi en rekke 

invitasjoner til internasjonal deltagelse på konferanser, i organisasjoner eller nettverk både 

nasjonalt og internasjonalt. Kommunen har eksempelvis arrangert flere ungdomskonferanser 



om bærekraft i samarbeid med FN-organisasjonen UN-Habitat, og inngår i et nettverk 

tilknyttet Trondheim kommunes UNECE Centre of excellence og FNs 

implementeringsprogram U4SSC sammen med flere andre kommuner. I tillegg har vi flere 

kontaktpunkter med utarbeidelsen av evaluering av måleindikatorsett for bærekraftig 

utvikling og klimarapportering. Asker kommune deltar i et nasjonalt prosjekt finansiert av KS 

sammen med SSB, Fafo og noen internasjonale forskningsmiljøer. 

 

 Smartby 

Digitalisering, innovasjon, innbyggermedvirkning, transport og klima er særlige områder der 

den internasjonale utviklingen krever at man er påkoblet nettverk og fagmiljøer på tvers av 

landegrenser for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, dele erfaringer og 

problemstillinger, utvikle teknologi og bærekraftige løsninger. Asker deltar allerede blant 

annet i nettverket Smartbyene med 14 norske kommuner og byer som aktivt arbeider med 

slike problemstillinger, og med faglig utveksling med tilsvarende internasjonale aktører.  

 

 Regionale og nasjonale nettverk 

Asker kommune er med i flere nasjonale og regionale organer og samarbeid, som også har 

internasjonale relasjoner i sin portefølje eller i søsterorganisasjoner. KS har eget 

Europakontor i Brussel, Østlandssamarbeidet har vedtatt å etablere et eget politisk 

Europaforum, og er blant annet medlem i Assembly of European Regions. Oslo og Viken er 

medlem i Metrex-nettverket for europeiske metropole byer og regioner. 

Samarbeidsalliansen Osloregionen har hatt Oslo Brand Partner Arena som 

gjennomføringsorgan for internasjonale profileringsprosjekter, der Asker har vært medlem. 

Både Viken fylkeskommune, Oslo, Bærum og Drammen kommuner er medlem av 

Osloregionens Europakontor i Brüssel. Det er naturlig at Askers internasjonale strategi sees i 

sammenheng med tilsvarende satsinger hos våre naboer og regionale samarbeidspartnere.  

Asker og Bærum 

Asker og Bærum kommuner deltar som felles region i flere organer og nettverk, og har formelt 

etablert «Interkommunalt politisk råd Asker og Bærum» for å samordne og fremme felles politiske 

interesser. Rådet fungerer som en kommuneregion i dialogen med Viken fylkeskommune, og Asker 

og Bærum er én region innenfor samarbeidsalliansen Osloregionen.  

Formannskapet i Bærum fattet ved sin behandling av forslag til handlingsprogram 2020-2023 

følgende vedtak: "Kommunedirektøren bes legge frem en sak med en internasjonal strategi for 

Bærum."  

 NB: Formannskapet i Bærum behandler 29.04.2020 som oppstart i sak om 

internasjonalisering, følgende forslag til vedtak: «Formannskapet ber Kommunedirektøren 

forberede en politisk sak «Internasjonalisering i Bærum kommune» og at arbeidet i en tidlig 

fase drøftes i Interkommunalt politisk råd Asker og Bærum.» 

Bærum tar sikte på å legge frem sak om "Internasjonalisering i Bærum kommune" innen utgangen av 

2020.  



Saken vil bli forberedt i samarbeid med Asker kommune, men hver kommune vil legge frem egne 

individuelle saker. Sakene kan anbefale samarbeid og felles prioritering om noen temaer, men også 

synliggjøre områder der kommunene, med utgangspunkt i egne forutsetninger, foreslår egne veier. 

Internasjonalisering 

Begrepet «internasjonalisering» kan forstås som utvikling av internasjonalt samarbeid med hensikt 

om å   

 øke kvalitet i egen virksomhet 

 øke innsikt i og forståelse for utfordringer, og søke løsninger på tvers av landegrenser.  

 fremme språk- og kulturlæring 

Med basis i en slik forståelse er internasjonalisering aktuelt både for politisk og administrativt nivå i 

en kommune. Det gjelder både samfunns-, nærings- og tjenesteutvikling. Internasjonalisering kan 

utvikles langs flere dimensjoner. Det kan være snakk om å bygge likeverdige samarbeidsrelasjoner, 

om å søke internasjonale nettverk for læring, om deltakelse i relevante internasjonale 

organisasjoner, kompetanseutvikling og utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeid.  

 For Asker vil arbeid med FNs bærekraftsmål, medborgerskap og lokaldemokrati, 

digitalisering, klima og miljø være naturlige områder for internasjonalisering.  

Det er naturlig at internasjonalisering for kommuner i hovedsak vil rette seg mot samarbeid innen 

Norden og mellom land som er omfattet av EØS-avtalen, eller som utspring fra regionale eller 

nasjonale ordninger. På disse arenaene er det etablert både program og virkemidler som kan 

tilrettelegge for samarbeid.  

Sammenhenger 

Saksområdet internasjonalisering vil ha til hensikt å styrke gjennomføringen av kommunens vedtatte 

mål, og bidra til økt gjennomslag for ønsket utvikling. Asker kommunes arbeid med 

internasjonalisering må blant annet måtte reflektere intensjonsavtalen, kommuneplanen, 

handlingsprogrammet, FNs bærekraftsmål, kommunens næringsstrategi, innovasjonsstrategi, U4SSCs 

nullpunktsmåling av kommunen, og andre planer der eksterne samarbeid eller ekstern finansiering 

vil være relevant.  

Framdrift 

Kommunedirektøren vil etterstrebe at Askers arbeid koordineres med Bærums tidsløp i den forstand 

at man sammen vil kunne legge fram et underlag til diskusjon i Interkommunalt politisk råd Asker og 

Bærum før sommeren, etterfulgt av fremlegg av respektive saker separat og individuelt i 

formannskapet. Det kan også bli behov for å legge fram enkeltsaker til behandling underveis, dersom 

det anses som hensiktsmessig for å sikre framdrift. Målet vil være å ha lagt fram «Sak om 

internasjonalisering i Asker kommune» i løpet av høsten 2020. Innen da vil det også foreligge 

omforente felles anbefale temaer for samarbeid og felles prioriteringer med Bærum kommune.  

Kommunedirektøren vil tilrettelegge for dialog med formannskapet i god tid før saken legges frem. 


