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Implementering av 
bærekraftsmålene i Asker
Hvordan KPI undersøkelsen fra U4SSC 
legger grunnlaget for sammenheng mellom 
bærekraft og digitalisering som drivere og 
virkemidler i samfunnsutviklingen.



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 
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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



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/


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



United 4 Smart Sustainable Cities (U4SSC)

U4SSC is a United Nations Initiative coordinated by
ITU, UNECE and UN-Habitat that advocates for public 
policy to encourage the use of ICTs to facilitate and ease 

the transition to smart sustainable cities.

U4SSC contributes to the achievement of the Sustainable 
Development Goal 11: "Make cities and human settlements 

inclusive, safe, resilient and sustainable

Supported by:
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 92 ferdig definerte indikatorer

 Internasjonalt ambisjonsnivå

= Ikke mulig for oss å justere

• En ekstern evaluering

Kommuner som har gjort dette:
• Bærum, Asker, Haugesund, Karmøy, Ålesund, 

Molde, Kristiansund, Trondheim, Rana, Bodø, 
Kristiansand

• 24 flere er allerede i gang.

• Verifisert av U4SSC

Om KPI-undersøkelsen
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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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Hvordan KPI undersøkelsen fra U4SSC legger grunnlaget for 
sammenheng mellom bærekraft og digitalisering som drivere og 
virkemidler i samfunnsutviklingen.
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Transport og 
mobilitet

Forbruk og 
ressursforvaltning Sosial ulikhet

Digital infrastruktur og smart teknologi i samfunnsutvikling

Eksempler:
Digital tvilling – FOU prosjekt

Bredding av 5G mobil infrastruktur
Innføring av digitale løsninger for innsamling og deling av data

Sømløse innbyggertjenester
Behov for regulering av trafikk



14Kilde: Ellen Strålberg, DigDir



#WorldWideWaste
@gerrymcgovern



Kilde: Foredrag av Gerry  McGovern #WorldWideWaste @gerrymcgovern



Vi må tenke klokt om bruken av teknologi og 
effekten på planeten
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Digital Earth Experience Principles
1. Minimize waste during creation
2. Minimize waste during use
3. Choose the greenest communication option 
4. Visualize digital waste—make waste smell!
5. Don’t create: Reuse. Recycle. Share
6. Keep few devices. Hold onto them
7. Keep it local 
8. Delete 90%
9. Think Earth Experience. Think long-term

Kilde: Foredrag av Gerry  McGovern #WorldWideWaste @gerrymcgovern



Trippel bunnlinje som mindset
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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.



The decade of action
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