
Introduksjonsmøte for folkevalgte 

Mandag 13. januar

01.01.2020



Velkommen som medlem av råd i Asker kommune
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Program for opplæring 13. januar

Kl 16.00 Ordfører ønsker velkommen

Kl 16.20 Presentasjon fra kommunedirektøren 

Kl 16.35 Orientering om reglementer

Kl 16.50 Informasjon fra politisk sekretariat

Kl 17.00 Kommuneplanen – ved Tor Arne Midtbø

Kl 17.30 Konstituerende rådsmøter



Fellesnemnda
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FNs Bærekraftsmål

• Vedtatt av FN sine medlemsland i 

2015

• 17 overordna mål mot år 2030

• Alle land, ikke bare utviklingsland

• UD: One year closer: Norway’s 

progress towards the implementation 

of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development



Asker kommunestyre 2019-2023
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Noen nøkkeltall for Asker

376 km2

19,6 %

innvandrere

27 barneskoler

12 ungdomsskoler 

Norges

8.

største

17,7 
mil kystlinje

55
kommunestyre-

representanter 

36 805
arbeidsplasser

96 
idrettslag

38 300 

boliger

7,3 mrd.
i driftsutgifter

575 
Frivillige organisasjoner

94 185

innbyggere

210 
gårdsbruk

56% eneboliger

16% leiligheter

Valgdeltakelse 2019 

68 %

28% rekkehus/tomannsboliger

Antall eldre over 66 år overstiger antall barn under 16 år rundt 2036

26% familier uten 

hjemmeboende barn

33% barnefamilier

31% aleneboende

76% 

egendekning



Kort om samfunnsoppdraget og 

administrativ ledelse. 

Lars Bjerke rådmann

Asker / 9.oktober 2019
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Seks utvalgte bærekraftmål, og to områder 
av særlig betydning for kommunen, definerer 
satsingsområdene i kommuneplanen og 
handlingsprogrammet: 

• Samarbeid for å nå målene

• Bærekraftige byer og samfunn

• Handling mot klimaendringene

• God helse

• God utdanning

• Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling

FNs bærekraftmål – det overordnede rammeverket 
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Kommunen- et levende lokalsamfunn

Lokaldemokrati   I Samfunnsutvikler  

Velferdstjenester  I Forvaltning av arealer   

I Samfunnssikkerhet   I Arbeidsgiver
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Administrativ organisering



• Bindeleddet mellom det politiske og 
administrasjonen

• Fast ansatt av kommunestyret

• Politisk forhandlingsutvalg er arbeidsgiver

• Øverste arbeidsgiver for alle 
kommuneansatte
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Rådmannen: Lars Bjerke
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Kai Erik Lund



Prioriteringer i perioden:

Trygt leke- og læringsmiljø

Tidlig innsats, helhet og sammenheng

Tilhørighet og medborgerskap

Klima og miljø

Kompetanse og tjenesteinnovasjon

Kapasitet i barnehage og skoler

Tjenesteområde Oppvekst
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Aud Hansen



Prioriteringer i perioden:

Forebygging

Helhet og samhandling

Aktiv bruker og pårørenderolle

Innovasjon og velferdsteknologi

Planlegge for en økende andel eldre

Tjenesteutvikling for personer med 

funksjonsnedsettelser

Tjenesteutvikling for personer med psykisk 

helse og rusutfordringer 

Tjenesteområde Velferd
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Ragnar Sand Fuglum



Prioriteringer i perioden:

Samferdselsløsninger

Vannforsyning og avløpshåndtering

Samarbeid om klima og miljø

Friområder - kystforvaltning

Landbruk - jordvern

Hensiktsmessige formålsbygg

Drift og forvaltning av kommunale bygg og 

boliger

Tjenesteområde 

Samfunnstjenester
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Per Morstad



Prioriteringer i perioden:

Tettsted- og områdeutvikling

Innbyggermedvirkning i 

samfunnsplanleggingen

Klima og miljø

Næring

Folkehelse – miljørettet helsevern

Samfunssikkerhet

Enhetlige tjenester og økt selvbetjening

Tjenesteområde 

Samfunnsutvikling
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Kristin Marie Felde



Prioriteringer i perioden:

Etablere innbyggertorg 

Etablere nærdemokratiske ordninger

Samarbeid om tettstedsutvikling

Kultur og fritidstilbud

Idrett, friluftstilbud og hverdagsaktivitet

Kirker og trossamfunn

Frivillighet - tilskuddsordninger

Tjenesteområde 

Medborgerskap
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Lars Joakim Tveit
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Randi Sandli



Prioriteringer i perioden:

Politisk styring

Samfunnsplanlegging

Klima og miljø 

Økonomi- og virksomhetsstyring

Arbeidsgiverpolitikk

Innovasjon og digitalisering

Eierskap og eierstyring

Samfunnssikkerhet og beredskapsplikt

Tjenesteområde 

Administrasjon og ledelse



Takk for oppmerksomheten!

Lars Bjerke

kommunedirektør



Politisk struktur
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Kommuneloven § 5-12, forskrift om medvirkningsordninger
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Reglementer vedtatt av kommunestyret
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Saksbehandlingsregler i kommuneloven – kapittel 11

• Innkalling og saksliste

• Dokumentene skal følge 
innkallingen

• Møtebok/møteprotokoll

• Møteoffentlighet

• Lyd- og bildeopptak

• Fjernmøter

• Vedtaksførhet og avstemninger

• Inhabilitet

• Utvidet innsynsrett
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Foto: Budstikka



Reglement for saksbehandling
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Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår
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Godtgjøring

• Fast godtgjøring

• Leder - kr 55 903 per år

• Medlem - kr 11 280 per år

• Variabel godtgjøring

• Kr 1 692 per møte man deltar på
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Utgifts kompensasjon

• Kr 11 280 per år (telefon, PC-utstyr, avis mm) - standardsats

• Dekning av reiseutgifter – Statens reiseregulativ

– Forutsetter at reiseavstanden er over 10 km én veg

• Dokumenterte utgifter til erstatter – etter søknad

– Vikar, barnepass (barn under 12 år, eller med særlige behov)

• Erstatning for dokumentert tap av inntekt – etter søknad

– Studenter kan få kompensasjon for møter på dagtid

– Selvstendig næringsdrivende kan få kompensasjon for møter på dagtid
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Valg av leder og nestleder

• KL § 7-4 siste ledd:

– Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg

• KL § 7-8 Flertallsvalg

– Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de 

avgitte stemmene. Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny 

avstemning. Den som får flest stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis 

to eller flere kandidater får like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.
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Uttreden og fritak

• Hvis man ikke lenger er valgbar, må man tre ut av vervet.

• For eksempel flytting ut av kommunen

• Man kan søke om fritak, hvis vervet fører til vesentlig ulempe.

• Kommunestyret behandler søknaden

• Er man under 18 år, har man krav på fritak hvis man søker om det.
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Politisk sekretariat

• Politisk sekretariat har som hovedoppgave å betjene politiske organer ved å legge til rette for 

gode politiske beslutningsprosesser for folkevalgte i styrer, råd og utvalg. 

• Sekretariatet er organisatorisk underlagt direktør for organisasjon og leder av strategi og 

utredning. 

• Grunnlaget for sekretariatets ansvar er i hovedsak nedfelt i kommuneloven, offentlighetsloven, 

forvaltningsloven samt reglementer som vedtas av kommunestyret.
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Oppgaver politisk sekretariat

• Tilrettelegge for å gjennomføre valg

• Oppnevne meddommere

• Møtesekretærfunksjoner for kommunestyre, formannskapet, utvalg og råd

• Utarbeide møtekalender

• Tilgjengeliggjøre møtedokumenter og protokoller til møter i folkevalgte organer

• Fritak og permisjonssøknader for folkevalgte verv

• Utarbeide program for folkevalgtopplæring
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Oppgaver politisk sekretariat forts..

• Gi råd, veiledning og bistå i saker knyttet til prosedyrer og saksgang i folkevalgte organer

• Sørge for at folkevalgte har gode arbeidsbetingelser og den godtgjøringen de har krav på

• Utbetale partistøtte

• Tilrettelegge  for representasjon, mottakelser og arrangementer

• Service- og forværelsetjenester for ordfører

• Forvaltning av ulike reglementer knyttet til folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår

• Vigsler
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Oppgaver politisk sekretariat forts..

• Forfall meldes politisk sekretariat så snart du vet

På mail med gruppeleder og leder for organet i kopi 

Vi innkaller og sender bekreftelse når vara er innkalt

• Habilitet meldes politisk sekretariat så snart du vet eller ønsker det 
vurdert

Vi sørger for juridisk vurdering, men det er organet selv som bestemmer habiliteten
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Møtekalender
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Nye nettsider – møtekalender på nett
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Folkevalgte i Asker 

kommune får  

datahjelp fra Asker  

kommune IKT.

Vi står klare til å  

løse dine tekniske 

utfordringer.

Du får tips og råd på

asker.kommune.no/IKT

Send e-post til
8888@asker.kommune.no

Ring oss på  
66 76 88 88

Våre    

åpningstider er  

mandag – fredag  

kl. 07.45 – 15.20.

Fo
to

:
G

et
ty

Im
ag

es
Asker kommune IKT

Din nye pålogging

Brukernavn og passord er det du bruker  

for å logge deg på datamaskinen.

Alle folkevalgte i "nye" Asker kommune  

får nytt brukernavn og passord. 

Dette gjelder også folkevalgte fra 

"gamle"  Asker.

På nettsidene våre finner du en rekke  

råd og tips, som for eksempel:

- Slik bytter du passord

- Slik kobler du deg til printer

- Slik kommer du i gang med ny PC

- Slik kontakter du IKT brukerstøtte

asker.kommune.no/IKT

Ring oss på  66 76 88 88

Send e-post til 8888@asker.kommune.no

Vår erfaring er at hjelp  

til selvhjelp via våre  

nettsider løser mange  

av de utfordringene  du 

måtteha.

mailto:8888@asker.kommune.no
mailto:8888@asker.kommune.no


Opplærings- og supportbehov

• Avtal gjerne direkte med Marius

• Kommunestyremøter – ikt tilstede i alle møter

• IKT support generelt:

Hverdager 07.45-15.20

Telefon 66768888 Marius Heggstad

8888@asker.kommune.no 95 07 69 90

marius.heggstad@asker.kommune.no
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