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I over 10 år har Eskild Kristigonus Nordby (26) jobbet frivillig for 
den lokale innebandyklubben. Nå skal Asker finne flere som ham.
NYHET SIDE 4 og 13-19HELG

– Mange vil, om
de får slippe til

LØRDAG 24. OKTOBER 2020

UKE 43 NR. 248
123. ÅRGANG
LØSSALG KR 40,-
www.budstikka.no

For å unngå fullt kjøpesenter i desember

START JULE-
HANDELENNÅ
Takk for at du bidrar
Se gode tilbud på ccvest.no



4 nyhet Lørdag 24. oktober 2020  

FOTO: KARL BRAANAAS

Eskild Kristigonus Nordby (26) bruker opp mot 30 timer i uken som frivillig i Asker Innebandyklubb, men tenker lite på antall timer han legger 
ned. – Mye av min kunnskap om å ta ansvar og ledelse, har kommet gjennom frivillig arbeid, sier han som i dag jobber som prosjektleder på 
Gardermoen.

b

Ønsker fere frivillige
Asker vil ha flere innbyggere som Eskild 
Kristigonus Nordby. Han bruker mye av 
fritiden sin som frivillig.

Politikk
a Elin Refhaug Craig
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Lars Ueland Kobro er forsker ved fakultet for helse- og sosialviten-

skap ved Universitetet i Sørøst-Norge.
b

– Alle må starte et sted. Mang-
lende erfaring skal ikke være et
hinder, hverken for dem som vil
bidra, eller de som spør dem, sier
hun.

Fremst i feltet
Asker er allerede i gang med å
engasjere innbyggerne i lokalsam-
funnslag som foreløpig er oppret-
tet i Heggedal, Slemmestad og på
Tofte.

Forsker Lars Ueland Kobro ved
Universitetet i Sørøst-Norge føl-
ger løpende med på hvordan kom-
munen driver nærdemokrati i
praksis. Han mener at nesten
ingen norske kommuner jobber
konstruktivt med dette tema, men
at alle vil det.

– Asker ligger helt fremst i fel-
tet av forvirrede kommuner som
leter etter måter å få til innbyg-

desember.
Nordby er ikke overrasket over

at folk sier at de vil stille dersom
de blir spurt.

– Ingen melder seg av seg selv.
Det er derfor valgkomiteer er så
viktige, de kan aktivt gå ut og
snakke med medlemmene, sier
han.

Vil ha innspill
Kari Sofie Bjørnsen (H) leder
utvalget for medborgerskap og
håper folk vil komme med innspill
til temaplanen. Disse kan komme
fra lag og foreninger, fra bedrifter
og innbyggere. Eksempler kan
være beskrivelser av et problem,
faktaopplysninger, statistikk eller
forslag til andre løsninger.

Bjørnsen mener frivillighet er
en av de viktigste pilarene i sam-
funnet, og at det offentlige og
næringslivet ikke kan løse alle
oppgaver.

– Jo flere som engasjerer seg, jo
bedre er det både for dem som
gjør det, men også for samfunnet.
De fleste som engasjerer seg får et
rikere liv, mener hun.

Samtidig er hun opptatt av at
de unge ikke blir møtt med
påstander om at de mangler erfa-
ring.

germedvirkning. Trondheim,
Bærum, Arendal og Larvik er
eksempler på andre i dette tetfel-
tet, sier han.

Kobro berømmer kommunen
for å satse på innbyggertorg som
arena for frivillighet. Han kaller
det «innovativt og løfterikt».

– Det er en tendens til at man
tenker for tradisjonelt når man vil
engasjere innbyggere. Engasje-
ment kan være å dele et innlegg i
sosiale medier eller besøke en
gammel svigermor. Det er ikke
nødvendigvis å ta på seg et varig
verv i en forening, sier han.

NB: Du kan lese mer om frivil-
lighet i vår helgeseksjon, se side
13 til 19!

erc@budstikka.noa

– Jeg angrer ikke ett sekund på at
jeg meldte meg frivillig. Det er en
takknemlig jobb å ha og man
kjenner på en helt egen form for
mestring, sier Eskild Kristigonus
Nordby (26). Han er sportslig
leder i Asker innebandyklubb.

Siden han var 15 år har han
hatt ulike roller som frivillig i
klubben, og hver uke legger han
ned opptil 30 timer innsats.

26-åringen brenner for å få
med flere unge i frivillig arbeid.

– Det er mange unge som vil
bidra hvis de får slippe til. Voksne
kan ha en tendens til å gjøre ting
tungvint. Unge setter i gang kjapt,
og tenker ofte annerledes, sier
han.

Fine ord til praksis
Ifølge Asker kommune bidrar
over halvparten av askerbørin-
gene i frivillig arbeid. Av de 50
prosent som ikke er frivillig, sier
66 prosent at de vil være frivillig
hvis noen spør dem.

Da tre kommuner ble til én, het
det at Asker skal ha «stor grad av
innbyggermedvirkning med gode
nærdemokratiske ordninger».

Nå nærmer det seg at de fine
ordene skal omgjøres til praksis.
Nylig ble den aller første temapla-
nen for utvalget for medborger-
skap lagt ut på høring. Kort fortalt
er dette en plan som skal bidra til
å skape «det gode liv» for innbyg-
gerne, og politikerne ønsker at
askerbøringene skal engasjerer
seg.

Høringsfristen er satt til 20.

fakta

Utvalg for medborgerskap i Asker

Utvalget er en nyskapning og 
så dagens lys ved kommunesam-
menslåingen.



Det omfatter kultur, idrett og 
frilufsliv, samt nærdemokrati.


Alt som handler om idrettshal-
ler, svømmehaller, ulike kultur-


arenaer, den kulturelle skolesek-
ken, teater, dans og visuell kunst 
omhandles i dette utvalget. Det 
samme gjør innbyggertorgene.

Asker kommune defnerer 
medborgerskap til å handle om 
«lysten og muligheten til å ta del 



i og medansvar for fellesskapet».
Kari Sofe Bjørnsen (H) er poli-

tisk leder for utvalget og Kristin 
Marie Felde er direktør.



Kilde: Asker kommune
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10 millioner til
livssyns- og
trossamfnn
Brønnøysundregistrenes liste
over hvilke livssyns- og tros-
samfunn som skal få tilskudd
fra Bærum kommune, viser at
det er 17.728 tilskuddstellende
medlemmer i kommunen.
Disse samfunnene skal få utbe-
talt rundt regnet den samme
summen per medlem som
kommunen budsjetterer å
utbetale til Den norske kirke.
Legger man til grunn Fylkes-
mannens sats på 587 kroner
per medlem, vil det si at
Bærum kommune må utbetale
i overkant av ti millioner til de
ulike samfunnene. Oslo
katolske bispedømme og
Human-etisk forbund står opp-
ført med høyest medlemstall i
Bærum, med henholdsvis 5.362
og 3.321 medlemmer.

Syv ansatte på
Drammen
sykehus i
karantene
Syv ansatte ved Drammen
sykehus er i karantene etter at
en ansatt ved avdeling for
gynekologi og fødselshjelp tes-
tet positivt for korona torsdag,
skriver Vestre Viken på nettsi-
dene sine. Smitteveien for den
ansatte skal være kjent og lig-
ger utenfor sykehuset, opplyser
Vestre Viken. Smittesituasjo-
nen vil medfører noe reduk-
sjon i poliklinisk aktivitet.
Drammen er i tillegg til å være
lokalsykehus for innbyggerne i
Drammen, også områdesyke-
hus for befolkningen i Asker og
Bærum, med ansvar for flere
spesialiteter innen blant annet
barn, nevrologi og karkirurgi.

Stort
engasjement i
Viken
Vikens første regionale plan-
strategi har vært ute på høring,
og skapt engasjement blant
innbyggerne. Planen handler
om hvordan Viken-samfunnet
skal utvikles videre, og fylket
har fått inn over 1.500 innspill
og 99 høringssvar fra kommu-
ner, organisasjoner, næringsliv
og privatpersoner. Det er gjen-
nomført til sammen 59 møter
med Viken-samfunnet, det
betyr ulike arrangement,
arbeidsverksteder og besøk, og
flere digitale verktøy er tatt i
bruk under koronapandemien.
Planen vedtas 17. desember.


