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Forum for byutvikling og bytransport

Askers arbeid med implementering av bærekraftsmålene

• Erfaringer 

• Barrierer 

• Kunnskapsbehov



Plan og bygningsloven - § 1-1 Lovens formål

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling 

til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner»
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BÆREKRAFT

EVNE TIL Å BÆRE BELASTNING

SUSTAIN ABILITY

Det handler om å opprettholde planetens evne til 

å tåle menneskelig aktivitet, og menneskers 

mulighet for å leve gode liv. 

Ambisjonen er å oppnå velstand for alle på en 

måte som er forenelig med miljø- og 

klimahensyn. Mld St 1 (2020-2021)

Bærekraftig utvikling handler altså om å ta vare 

på behovene til mennesker som lever i dag, uten 

å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter 

til å dekke sine behov. 



FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens 

land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.



• Flersenterkommune
• Smart kommune
• Bærekraft
• Medborgerskap



Den røde tråden i Samfunnsutvikling og velferd
«Det politiske hovedsporet for å løse vår tids største utfordringer»
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Handlingsprogram/Tiltak

Temaplaner

Kommuneplan

Plan-

program

Globale mål

Hva betyr målene for en kommune

Lokale muligheter

og utfordringer

Vesentlighets-

Vurdering

Bære-

kraftsmålene

gir oss den 

strategiske 

retningen 

for samfunns-

utvikling.

Modeller Praksis Metoder



Bakgrunn 
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Bold City Vision, på norsk "rammeverk for 

bærekraftig omstilling", har blitt kåret til en av de 

mest innovative løsningene utviklet av EU midler 

under programmene; ICT FP7, CIP & H2020 

Projects. 



Kunnskap – politikk – partnerskap - ledelse – samskaping

Koble økonomiske, sosiale og menneskelige ressurser for innovasjon og bærekraftig utvikling

Kilde: Framework for Bold City 

Vision, Guidelines, and Incentive

Schemes
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Måle, evaluere

Planprosesser og virksomhetsstyring

Samarbeid, se aktører, ressurser og aktiviteter på tvers i samfunnet

Organisasjons- og ledelsesutvikling for en bærekraftig omstilling

Medvirkning, medborgerskap, lokaldemokrati

Innovasjon, nye løsninger



Lokalisering av bærekraftsmålene i Asker 

kommune – fra kunnskap og metoder til 

praksis

https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/fns-barekraftsmal/

https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/fns-barekraftsmal/


«Vellykket omstilling eller transformasjon til 

en bærekraftig verden avhenger av 

nasjonale, regionale og lokale 

myndigheters evne til å forstå hva målene 

betyr i deres respektive sammenhenger, og 

til å iverksette tiltak som ivaretar en 

helhetlig tilnærming til bærekraftsmålene, 

samtidig som samarbeid på tvers med 

målene om langsiktig bærekraft styrkes.»



Vi vet hvor vi skal…

- så må vi vite hvor vi er….

…og hva vi må fokusere på 

for å finne veien

Foto: Anastasia Petrova on Unsplash
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Utfordringer i Asker

Transport og mobilitet

Handler om transport av varer og mennesker

Forbruk og ressursforvaltning

Handler om produksjon og bruk av naturressurser, varer og tjenester

Sosial ulikhet – sikre at ingen faller utenfor

Handler om fordeling av goder og byrder i samfunnet

Digital infrastruktur og smart teknologi i samfunnsutvikling

Handler om smart teknologi og digitalisering som virkemiddel og driver
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Sentral kunnskap om bærekraftig utvikling

1987 1997 2009 2015 2017 2019 2020
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Lokal 

kunnskap

Regional 

kunnskap

Nasjonal 

kunnskap

Kunnskaps-

grunnlag 

temaplaner

Internasjonal 

kunnskap 

Metodikk



The future is now
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Det er nær sammenheng på tvers av målene. Noen 

positive og noen negative.
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Figuren viser påvirkninger på tvers av 

målene i en «business as usual»-modell.

Vi må ha kunnskap om dette og se vårt 

lokale arbeid i en global sammenheng for å 

gjøre de rette valgene.
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Utfordringer i politikkutforming



Trippel bunnlinje som tilnærming

21

Økonomisk trygghet for 

alle

Å ha et langsiktig 

perspektiv, forbli 

levedyktig som 

velferdssamfunn. 

Livskvalitet og likeverdige muligheter. 

Å inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevant for 

kjernevirksomheten.

Planetens tåleevne

Å sikre at kommunens 

aktivitet tar hensyn til miljøet, 

og strebe etter kontinuerlige 

forbedringer.



Utfordringer og muligheter relevante for forumet

- innspill til videre samtale om enigheter, uenigheter og 

kunnskapsbehov

• Trippel bunnlinje som tilnærming (enighet)

• Kunnskap om målkonflikter og synergier fra regionalt og lokalt 
perspektiv (usikkerhet og kunnskapsbehov)

• Kobling til det politiske– utforme beslutningsgrunnlag basert på 
bredere kunnskap om bærekraftig omstilling (håndtere uenighet –
hvilken kunnskapsutvikling trenger vi da?)
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