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Behandles av:  

De unges kommunestyre 

 
 
FNs bærekraftsmål - læringsaktivitet i skolene  
 
 

Rådmannens forslag til  

v e d t a k: 

 

1. De unges kommunestyre ber rektorene om å sørge for at alle 

klasser/trinn har et undervisningsopplegg om FNs bærekraftsmål 

i løpet av skoleåret 2017/18.  

   Undervisningsopplegget gir innsikt i FNs bærekraftsmål 

 Undervisningsopplegget knytter FNs bærekraftsmål sammen 

med arbeidet med nye Asker kommune 

  

2. Det rapporteres fra undervisningsoppleggene i forbindelse med De 

unges kommunestyres temamøte i november 2018 

  

3.  Vedtaket oversendes til de ansvarlige for skolene i Hurum og 

Røyken. Skolene i Hurum og Røyken oppfordres til å gjennomføre 

lignende undervisningsopplegg. 
  

 
 
1. Sammendrag og konklusjon 

FNs bærekraftsmål skal sikre at vi tar vare på miljøet samtidig som at alle 

mennesker kan ha muligheter for et godt liv. Disse målene skal være viktige i 

nye Asker kommune. Kommunen mener det er viktig at barn og unge lærer om 

FNs bærekraftsmål og får informasjon om arbeidet med den nye kommunen. 

 

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 

Asker, Hurum og Røyken kommuner har bestemt at de vil slå seg sammen i en 

ny kommune. Den nye kommunen skal hete Asker kommune og vil få over 

90.000 innbyggere, 40 grunnskoler og 5 videregående skoler. 

 

Den nye kommunen skal bruke FNs bærekraftsmål som grunnlag for planer og 

for hvordan alle tilbudene i kommunen skal være. 
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Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever 

i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner. Bærekraftsmålene handler 

om klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.  

 

FNs bærekraftsmål og arbeidet med å planlegge nye Asker kommune får DUK-

representantene mer informasjon om i temamøtet 21. november  

 

 

3. Rådmannen og kommunen mener 

FNs bærekraftsmål skal sikre at vi tar vare på miljøet samtidig som at alle 

mennesker som lever nå og de som ennå ikke er født kan ha muligheter for et 

godt liv.  

 

Disse målene skal være viktige i nye Asker kommune. Rådmannen mener det er 

viktig at barn og unge lærer om FNs bærekraftsmål og får informasjon om 

arbeidet med den nye kommunen. 

 

 

 

Lars Bjerke   

rådmann 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksprotokoll - FNs bærekraftmål - læringsaktivitet i skolene

Behandling:

Presentasjon og film v/ rådgiver Kristine Andenæs

Debatt

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. De unges kommunestyre ber rektorene om å sørge for at alle
klasser/trinn har et undervisningsopplegg om FNs bærekraftsmål
i løpet av skoleåret 2017/18.

Undervisningsopplegget gir innsikt i FNs bærekraftsmål

Undervisningsopplegget knytter FNs bærekraftsmål
sammen med arbeidet med nye Asker kommune

2. Det rapporteres fra undervisningsoppleggene i forbindelse med
De unges kommunestyres temamøte i november 2018

3. Vedtaket oversendes til de ansvarlige for skolene i Hurum og
Røyken. Skolene i Hurum og Røyken oppfordres til å gjennomføre
lignende undervisningsopplegg.
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Saksbehandler:  Terje Larsen   
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Behandles av:  

De unges kommunestyre 

 
 
Barn og unges medvirkning til kommuneplan for nye Asker kommune  
 
 
Rådmannens forslag til  
v e d t a k: 
 
1. Saken tas til orientering  
  
    
 

 
 
1. Sammendrag og konklusjon 
I kommuneplanen bestemmer kommunestyret hvordan kommunen skal utvikle 
seg. Kommuneplanen i nye Asker kommune skal bygge på FNs bærekraftsmål. 
De voksne politikerne vil gjerne høre hva barn og unge mener før de bestemmer 
seg.  
 
Hurum, Røyken og Asker kommune har flere arenaer der barn og unge kan 
uttale seg. Ungdomsrådet, der ungdom fra alle de tre kommunene deltar, skal gi 
innspill til kommuneplanen.  
 
Å ta en sak til orientering betyr at man har hørt og godtatt saken. Rådmannen 
anbefaler at De unges kommunestyre tar til orientering at Ungdomsrådet uttaler 
seg om kommuneplanen på vegne av barn og unge. 
 
2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 
 
Kommuneplan 
Kommuneplanen er den viktigste planen i hver kommune. Alle kommuner skal  
planlegge hvordan de vil at kommunen skal utvikle seg. I nye Asker skal 
kommuneplanen gjelde i 12 år.  
 
Kommuneplanen har en samfunnsdel som beskriver hvordan tettsteder, 
boligområder, næringsliv, samferdsel og kommunens tjenester skal utvikles. 
Hvert år bevilger kommunestyret penger slik at f. eks. barnehager, skoler, 
idrettsanlegg og sykehjem kan gi tilbud til innbyggerne.  
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Arealdelen av kommuneplanen er et kart der politikerne bestemmer hvor 
utviklingen skal skje. Her bestemmer de f. eks. hvor nye boliger kan bygges, 
hvilke områder som skal være dyrket mark, hvor nye skoler, idrettsanlegg og 
friområder kan ligge, hvor veier skal gå osv.  
 

 
 
Demokrati og medvirkning 
Demokrati betyr folkestyre. I kommunevalget bestemmer alle som har 
stemmerett, hvem som skal sitte i kommunestyret. De fleste i kommunestyret er 
voksne. Det er viktig at barn og unge får bidra når politikerne skal bestemme i 
saker som påvirker hvordan kommunen skal bli i fremtiden. 
 
Stortinget har vedtatt en egen lov, plan- og bygningsloven, som bestemmer at 
barn og unges interesser skal ivaretas når kommunen utarbeider 
kommuneplaner og andre arealplaner. En voksen person deltar i de politiske 
møtene for å passe på barn og unges interesser. I tillegg er det viktig at barn og 
unge selv også får være med å bestemme.  
 
I Asker er De unges kommunestyre (DUK) en arena der barn og unge kan være 
med og bestemme. I tillegg har vi et kommunalt elevråd der en representant fra 
elevrådet på hver ungdomsskole er med. Både De unges kommunestyre og 
kommunalt elevråd får av og til uttale seg om saker der de voksne politikerne i 
kommunestyret skal bestemme. De voksne politikerne er alltid interessert i å 
høre hva barn og unge mener. 
 
I Hurum kommune har de et ungdomsråd der ungdommer kan gi 
kommunestyret råd om hva barn og unge mener. I Røyken har de ungdommens 
kommunestyre som minner om DUK 
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Når Asker skal bli nye Asker kommune sammen med Hurum og Røyken, må 
veldig mye planlegges og besluttes. Politikerne har derfor bestemt at vi skal ha 
et ungdomsråd med deltakere fra alle de tre kommunene. Ungdomsrådet har 
representanter fra elevrådene på de videregående skolene og fra 
ungdomsskolene. Den viktigste oppgaven til ungdomsrådet er å uttale seg om 
hvordan barn og unge vil at nye Asker skal være. I ungdomsrådets møte 1. april, 
skal representantene gi innspill til den nye kommuneplanen. Før dette har de 
hatt diskusjoner i sine elevråd. 
 
Barn og unges medvirkning i nye Asker kommune 
De som planlegger hvordan nye Asker kommune skal bli, arbeider også med 
hvordan barn og unge skal få uttale seg og være med og bestemme. Det er de 
voksne politikerne som avgjør hvordan dette skal være. I denne saken skal også 
Ungdomsrådet bidra med synspunkter. 
 
3. Rådmannens vurderinger 
Kommuneplanen bestemmer mye som berører barns interesser. I FNs 
barnekonvensjon er det bestemt at barn og unge skal få uttale seg om saker 
som gjelder dem. Dette er også fastsatt i norsk lov.  Derfor er det viktig at barn 
og undom bidrar når kommuneplanen for nye Asker skal lages. Rådmannen 
mener at Ungdomsrådet kan gjøre en god jobb for barn og unge i hele den nye 
kommunen.  
 
Rådmannen anbefaler DUK å ta til orientering at Ungdomsrådet uttaler seg på 
vegne av barn og ungdom i nye Asker. Det betyr at DUK har hørt og godtar 
denne ordningen. 
 
 
Lars Bjerke   
rådmann 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksprotokoll - Barn og unges medvirkning til kommuneplan for 
nye Asker kommune 
 

 
 
Behandling: 

Ordfører Lene W. Conradi og ass. Direktør Terje Larsen presenterte og orienterte 
om saken. 

 

 

Votering: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

  

1. Saken tas til orientering 
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