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INNHOLD
• Innledning
• Et framtidsrettet næringsliv gir trygge arbeidsplasser
• Bedre areal- og transportløsninger for innbyggerne og miljøet
• Trygg oppvekst og god utdanning for alle
• Helse- og omsorgstjenester med kvalitet
• Kultur, idrett og friluftsliv for alle
• Sterke lokalsamfunn og frivillighet for bærekraft og gode liv
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«Asker skal være en bærekraftig kommune hvor alle
har muligheter til å leve et godt liv.»
Innledning
Dette er Arbeiderpartiets første program for Asker
kommune etter sammenslåingen med Røyken og
Hurum. Siden sammenslåingen ble vedtatt, har vi
deltatt konstruktivt og aktivt i det som har vært et
stort felles prosjekt, å skape et godt, nytt Asker, på
basis av de tre gamle. Vårt program reflekterer
nettopp dette, at det er viktig å videreføre
samtidig som man skaper noe nytt - sammen.

Ivar Granum Asker AP Ordførerkandidat

FNs Bærekraftsmål skal realiseres på verdensbasis
innen 2030. Asker kommune vil vedta en ny
kommuneplan i sitt første år, 2020, og
bærekraftsmålene er allerede vedtatt å skulle ligge
til grunn for denne. Arbeiderpartiet kjenner seg
godt igjen i bærekraftsmålene, selve begrepet
bærekraft ble da også lansert av vår partinestor
Gro Harlem Brundtland i FN-rapporten «Vår felles
framtid» allerede i 1987. Bærekraftsmålene går
derfor som en viktig rød tråd gjennom dette
programmet.

Arbeiderpartiet vil prioritere målene som
omhandler å redusere fattigdom og ulikhet, innføre bærekraftige byer, og sikre bærekraftig
forbruks- og produksjonsmønstre, satse på teknologi og innovasjon som kan bidra til å løse
miljømessige utfordringer som følge av utbyggingen av infrastruktur. Dette vil ligge til grunn
for Arbeiderpartiets politikk for den nye kommunen Asker.
En annen viktig grunntanke i dette programmet, er at alle deler av den nye kommunen skal
være med i utviklingen av et enda bedre og mer sosialdemokratisk Askersamfunn. Vår nye
kommune blir stor i areal, og en fortsatt bærekraftig utvikling av eksisterende lokalsamfunn
får stor betydning. Å kunne kjenne seg igjen, samtidig som veien går fremover, er viktig.
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Et framtidsrettet næringsliv gir trygge arbeidsplasser.
Det lokale næringsliv er en viktig drivkraft i å oppnå lokale attraktive arbeidsplasser. Vi
ønsker oss en kommune hvor innbyggerne kan bo og jobbe i kommunen. Ved å bidra til å
skape et mangfoldig næringsliv med kompetansemiljøer, primærnæring, industri, tjenester
og kultur kan vi sikre at Asker beholder viktig kompetanse, skaper arbeidsplasser og sikrer
gode rammevilkår for eksisterende arbeidsplasser.
Arbeiderpartiet vil at Asker kommune skal utvikle en næringspolitisk strategi som er konkret
i virkemidler og mål, i veiledning, og som gjør oss bedre på det vi er gode på.
Asker må legge til rette for næringsutvikling og nyskaping i både eksisterende og nye
bedrifter. Vi må sikre at det opprettes lærlingeplasser, praksisplasser for studenter, og
innovasjonsmuligheter for grundere.
Arbeiderpartiet mener at det er viktig å forsterke samarbeidet med vårt næringsliv om å
rekruttere Askers innbyggere til jobber i egen kommune, og få næringslivet til faktisk å
rekruttere lokale arbeidstakere. På denne måten kan vi få til flere kortreiste arbeidsplasser
og dermed mindre slitsom pendling og reduserte klimautslipp.
Asker har mange bedrifter innen olje, gass og energi. Arbeiderpartiet vil sikre at eksisterende
kompetanse blir videreutviklet, og ny kompetanse og teknologibedrifter tiltrekkes til Asker.
Klyngeutvikling er viktig i denne sammenheng. I vårt område finnes klynger som Subsea
Valley, nasjonalt kunnskapssenter for energiteknologi. Det arbeides også med interessante
klynger på Tofte, i Holmsbu og på Follestad. Asker kommune bør bidra til at slike klynger blir
realisert.
Vi har mange dyktige innbyggere som har lyst til å etablerere egen virksomhet. Asker
kommune må bidra aktivt for å legge til rette for disse, og jobbe for å tiltrekke nye
etablerere til kommunen. Arbeiderpartiet vil videreutvikle Etablerertjenesten, og vil at Asker
kommune må samarbeide nært med Viken fylkeskommune om næringsutvikling. For å skape
gode gründermiljøer, må det sikres et godt samarbeid mellom eksisterende næringsliv,
grunneiere, næringsnettverk, og med universiteter, høyskoler, næringsklynger og
forskningsmiljøer i Osloregionen. Næringsrådet har en viktig rolle som representant for
næringslivet i hele den nye kommunen, og kommunen må samarbeide tett med dette.
Gode transportløsninger og god infrastruktur er viktig for næringslivet og for dem som skal
jobbe der. For å sikre økt tilflytting og kommunens behov for arbeidskraft, må det bli flere og
bedre busslinjer på tvers i kommunen, rutetider må koordineres, veiene utviklet fornuftig, og
vi må utvikle fjordene som transportårer. Jernbanen har en særstilling, det må satses
sterkere på flere avganger og tog som faktisk kommer når de skal. Høyhastighets bredbånd
er en forutsetning og må sikres i hele den nye kommunen. Elektrisk kraft blir enda viktigere
som infrastruktur i fremtiden. Derfor må ikke Hurum Energi selges.
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Kommunen må gjennom planprosesser regulere
attraktive næringsområder, og bidra gjennom
rask og god planlegging. Det er viktig at det
legges til rette for sentrumsnære
næringsarealer med god adkomst til kollektive
transportmidler. For at vi skal kunne tiltrekke
oss også internasjonale selskaper, må Asker
kommune bidra aktivt for å få på plass et felles
næringsselskap for Osloregionen, i samarbeid
med region Viken.
Landbruk, hagebruk og skogbruk har gjennom generasjoner spilt en viktig rolle for bosetting
og sysselsetting i kommunen vår. Sammen med kystkulturen utgjør disse næringene en viktig
del av kommunens identitet, samtidig som det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser.
Arbeiderpartiet vil bidra til at Asker også i framtida skal ha et aktivt og bærekraftig skog-,
hage- og landbruk. Arbeiderpartiet mener matproduksjonen må økes, og vil legge til rette for
at vi skal ha et levende og mangfoldig landbruk i Asker i årene framover. Matjorda er en
begrenset ressurs som det er et felles ansvar å ta vare på.
Alle de tre gamle kommunene har et utstrakt og godt opparbeidet reiseliv. Denne næringen
må ivaretas og utvikles. Likeledes finnes et rikt kulturliv som i større grad kan tas i bruk til
næringsutvikling. Kommunen må bidra aktivt til at gode ideer kan realiseres og at
arbeidsplasser kan skapes i dette miljøet.
Asker Arbeiderparti vil at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asker kommune legger til rette for at eksisterende næringer får gode
rammebetingelser for fremtiden, og samtidig arbeider aktivt for et mangfold av
etablerere og gründere.
Asker kommune skal utarbeide og vedta en konkret næringsstrategi i tett dialog med
næringslivet selv.
Asker kommune som organisasjon har god kompetanse og kapasitet til å aktivt følge
opp eksisterende næringsliv.
Asker kommune samarbeider tett med Asker Næringsråd, blant annet for å finne
egnede tomter for industri og næringsutvikling.
Asker kommune gir næringslivet rask og god avklaring av sine plan- og byggesaker.
Asker kommune utarbeider en lærlingestrategi for å bidra til flere lærlingeplasser i
Asker.
Asker kommune skal ha minst 2 lærlinger per 1000 innbygger inkl. underliggende
selskaper.
Asker kommune stiller krav om at leverandører har lærlinger i forbindelse med
kommunens anskaffelser.
Det skapes mer næringsutvikling gjennom tettere samarbeid mellom
næringsparkene, studenter og lærlinger.
Fagopplæring innenfor yrkesfag forsterkes.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Det aktivt legges til rette for at det etableres flere arbeidsplasser i Asker, blant annet
gjennom å videreutvikle etablerertjenesten i Asker og Bærum, og styrke utviklingen
av AskerHus både som næringshage og som del av en mulig fremtidig regional
inkubator.
Kompetansen i olje- og gassklyngen videreutvikles for å skape nye arbeidsplasser.
Asker kommune sikrer tilgangen på teknologisk høykompetanse i befolkningen
gjennom rekrutteringsplaner og ved at kommunen aktivt legger til rette for at
bedrifter som rekrutterer ansatte med høy kompetanse får etablere seg.
Dypvannskaiene på Slemmestad, Tofte, Filtvet og Sætre må bevares og
videreutvikles.
Infrastrukturen i Hurum må forbedres.
Det etableres nye arbeidsplasser i Asker innenfor helseområdet i forbindelse med
samhandlingsreformen.
Asker kommune bidrar til at det blir flere egnede arbeidsplasser for
funksjonshemmede i lokalt næringsliv, og aktivt støtter opp under
arbeidsmarkedsbedriftene.
Det legges til rette for samarbeid mellom kommunen og landbruket ved å tilby
tilrettelagte velferdstjenester ved gårdsbrukene i Asker, som «Inn på tunet»-tiltak.
Det legges til rette for salg av kortreist mat som «Bondens marked», «Reko-ringer»
og ulike gårdsutsalg.
Reiselivsnæringen som en viktig fremtidsnæring, skal få større kommunal
oppmerksomhet og følges opp på en god måte for næringen.
Det tas initiativ til etablering av nye opplevelsesarbeidsplasser basert på Asker
fortrinn gjennom forfattere, historie eller naturen og sjøen, som i Holmsbu,
Slemmestad og rundt Asker museum i Kunstnerdalen.
Det satses på de profesjonelle kunst og kulturarenaene, slik at kunstmiljøene blir
bærekraftige og konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt.

• Den kompetanse og erfaring Askers innvandrere bringer med seg skal brukes til
nytte for næringsutviklingen i vår kommune.
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Næringsliv og det grønne skiftet.
Det grønne skiftet vil utgjøre en sentral del av utviklingen av det lokale næringsliv. Sirkulær
økonomi representerer store muligheter, med gjenvinning av materialer og råvarer, og
sikring av at alle ressursene blir bedre utnyttet, der vi bor og der vi lever. Studier viser mange
fordeler med omstilling til mer ressurseffektiv økonomi, som nye arbeidsplasser og redusert
CO2-utslipp. Arbeiderpartiet mener at Asker kommune bør ta ledelsen nasjonalt og at
kommunen bør samarbeide med relevante bedrifter og kompetansemiljøer for å skape
næringsutvikling og arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi. VEAS og Tomra er eksempler på
viktige miljøbedrifter som bør støttes og videreutvikles.
Innbyggerne må også oppfordres til å bidra med resirkulering. Et viktig signal vil være at det
er gratis i hele kommunen å levere eget avfall for kildesortering på de kommunale
avfallsstasjonene.
Kommunen har en viktig rolle som pådriver for å fremme FNs bærekraftsmål lokalt.
Arbeiderpartiet mener at en forutsetning for at det blir handling, er å involvere og bidra til at
bærekraftsmålene kan blir sentrale både i eksisterende lokalt næringsliv og i nyetableringer.
Asker Arbeiderparti vil at:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Asker kommune aktivt bidrar til at FNs bærekraftsmål blir integrert i vårt
næringsliv.
Asker kommune iverksetter en strategi for gjenvinning i alle ledd (sirkularitet) i
samarbeid med næringslivet.
Asker kommune skal utarbeide klimabudsjett og årlige klimaregnskap.
Asker kommune skal bidra til utvikling av kompetanse, prosjekter og utvikling av
arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi.
Asker kommune bidrar til å øke forskningen på biogass.
Asker kommunes avfallsstasjoner Yggeseth og Follestad skal ta imot avfall for
kildesortering kostnadsfritt for innbyggerne.
Det skal arbeides for å skape ny innovativ treforedlingsindustri i Asker. Eksempel
her er biodrivstoffanlegget på Tofte.
Når Buskerud fylkeskommune går inn i Viken, vil fylkeskommunens eierskap i
Vardar AS bli overført til kommunene. Fra dette bringer Røyken og Hurum hhv
8,10 og 5,96 prosent eierandel i Vardar AS inn i nye Asker. Kommunens
krafteierskap skal ikke selges.
At Hurum Energi ikke selges ut av kommunen.
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Asker kommune som seriøs arbeidsgiver
Like viktig som å tilrettelegge og samarbeide for godt lokalt næringsliv, er å sørge for et best
mulig seriøst arbeidsliv. Her må Asker kommune går foran. Vår kommune har stor makt, og
bør bruke innkjøpsmakten når det gjelder så vel naturmiljø, arbeidsmiljø, som tilgang på
lærlingeplasser. Kommunen må også stimulere til innovative anskaffelser. Asker kommune
skal være god på kontroll, også uanmeldte, rapportering og sanksjoner. Erfaring tilsier at
kontrollene fungerer mest effektivt med kombinasjon av anmeldte og uanmeldte.
Asker kommune vil betjene mer enn 90 000 innbyggere. Arbeiderpartiet vil arbeide for at
Asker kommune forsterker sitt arbeid med
heltidskultur og sikrer at heltidsstillinger blir
normalen og lave stillingsbrøker blir avskaffet eller
brukes bare unntaksvis. Dette betyr at med
Arbeiderpartiet som ledende parti i kommunen
etter valget i 2019, vil kommunen få politikere som
bruker sin makt som arbeidsgiver til å drifte
kommunen på en måte som er best mulig for å løse
fellesoppgavene, og med ansatte som er innstilt på
å bidra til dette og til å utvikle enda bedre tjenester for innbyggerne i Asker.
Asker Arbeiderparti vil at;
•

•
•
•
•
•
•
•

Asker kommunes kontrakter skal inneholde beskrivelser av sanksjoner
ved kontraktsbrudd. Kommunen må gjennomføre halvårlige oversikter
over kontroll, avvik og sanksjoner og oppfølging av disse.
Asker kommune skal gjennomføre uanmeldte kontroller.
Asker kommune skal ha god kontrollkompetanse.
Asker kommune bør jevnlig avholde møter med fagorganisasjoner for å drøfte
utfordringer og løsninger.
Asker kommune praktiserer utstrakt bruk av trepartssamarbeid, dvs. at
tillitsvalgte, administrasjon og politikere møtes for å utrede, igangsette og
evaluere arbeidet i kommunen og enhetene.
Asker kommune bygger opp en heltidskultur i kommunen og følger den
opp systematisk.
Asker kommunes ansatte skal få en konkurransedyktig lønn. Særlig
gjelder dette for sektorer hvor det er mye turnover.
Asker kommunes velferdsordninger skal i størst mulig grad drives i egen
regi, og oppdragskontrakter bør unngås.

• Asker kommune skal være en fleksibel og omstillingsvillig kommune som
setter pris på det arbeidet de ansatte bidrar med.
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Bedre areal – og transportløsninger for innbyggerne og miljøet
Arbeiderpartiet mener at samordnet areal- og transportplanlegging er kommunens viktigste
miljøpolitiske virkemiddel, og grunnlaget for at klima og miljøperspektivet skal kunne
gjennomsyre all relevant kommunal virksomhet. Særlig viktig er gode bomiljøer,
velfungerende sentra og arbeidsplassområder, og et samferdselssystem som legger til rette
for at vårt hverdagsliv skal kunne fungere. Gjennom kommunesammenslåingen utvides
Asker kommune betydelig arealmessig, og det er viktig at kommunen har god kompetanse
innen planarbeid, natur- og miljøvern.
Målene som er satt om utslippsreduksjoner, forutsetter at vekst i trafikken skal skje med
kollektivtransport, sykkel eller gange. For å få dette til må areal- og samferdselsplanleggingen samordnes sterkere,
kollektivtransporten må bli mer attraktiv og
forholdene for sykkel og gange forbedres. På kort
sikt må det særlig satses på buss, både som
matebusser til de sentrale jernbanestasjonene,
og busser som binder sammen sentrene i
kommunen. Et utvidet miljøvennlig båttilbud vil
supplere dette. I den søndre delen av den nye
kommunen vil bilen fortsatt i lang tid være et
viktig fremkomstmiddel. Det må derfor så snart
som mulig, bli bedre parkeringsmuligheter tett opp til et utvidet busstilbud fra Hurum mot
Asker.
Infrastrukturen i Asker er ikke bygget ut i samsvar med den store veksten vi har hatt i de
siste tiårene. Jernbaneforbindelsen mellom Asker og Oslo er blitt bedre når det gjelder
frekvens, men ikke kapasitetsmessig og i regularitet. Utbyggingen av E18 gjennom Asker er
fremdeles ingen realitet, og tilsvarende gjelder for E134, inklusive ny Oslofjordkryssing.
Røykenveien og Slemmestadveien som er hovedårene nord-sør i Asker, er begge fylkesveier
uten konkrete utbyggingsplaner. Spikkestadbanen er ikke prioritert i Bane Nors planer.
Begge deler er uakseptabelt. På sikt må ny Røykenvei komme som kan fungere som
hovedvei nord-sør i kommunen. Inntil så skjer, må det gjennomføres utbedringer av de
største flaskehalsene. Tilknytningen av ny E18 med Røykenveien må bli slik at det bidrar til å
løse trafikkproblemene i Asker sentrum.
Spikkestadbanen må få høyere hastighet og bedre frekvens. Det må finnes løsninger for
koblingen til Drammensbanen i Asker som muliggjør dette. Bruken av sjøen som
transportåre for reisende til og fra Oslo, må bygges videre ut med hurtigbåt som har større
frekvens og nye anløpssteder.
Arbeiderpartiet vil at kommunen i sin planlegging sikrer vekst i eksisterende tettsteder og
kollektivknutepunkt, samtidig som disse fortsatt er handelssentra og møteplasser.
Tettstedene Asker sentrum, Holmen, Heggedal, Slemmestad, Spikkestad, Sætre og Tofte skal
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derfor få den største utbyggingen. Dette er også i samsvar med Intensjonsavtalen og
regionale mål. Steder som er i omstilling som Dikemark og Tofte, må få særskilt
oppmerksomhet.
Vår nye kommune blir stor arealmessig. De fleste bor likevel i og rundt lokale sentra. Det gjør
disse stedene viktige i utviklingen av kommunen. Stedene har identitet og kultur som må tas
vare på. Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre at kommunens innbyggere fortsatt skal kunne
føle tilhørighet til lokalsamfunnet og nærhet til beslutningstakerne i kommunen.
Den nye kommunen har avsatt svært store arealer til boliger i sine planer. Utbygging av disse
må skje kontrollert, både i forhold til prisutvikling og en realistisk vurdering av
trafikkforholdene. Det må arbeides for at folk med vanlige inntekter, ungdom og andre med
mindre ressurser har mulighet til å få bolig i Asker. Det må også sikres universell utforming
av boliger og ytre miljø. Arbeiderpartiet vil ha en aktiv kommunal boligpolitikk.
Boligpolitikken er av for stor betydning for en kommune som Asker til å overlates til
markedet. Kommunen må derfor bruke sin makt som reguleringsmyndighet og sine
tomtereserver som virkemidler for å få til en utvikling i samsvar med sine samfunnsmål.
Det er særlige utfordringer når det gjelder kommunale boliger, både grunnet ventelister og
fordi mange av de eksisterende boligene er nedslitt. Det må derfor bygges flere kommunale
boliger i ulike deler av kommunen, og de eksisterende boligene må rustes opp. En spredning
av kommunale boliger vil også kunne bidra til bedre integrering.
Arbeiderpartiet vil ta vare på kommunens unike kulturlandskap og regulere marka og
områder i strandsonen til rekreasjonsområder for befolkningen. Utenfor bybåndet og de
utpekte tettstedene for konsentrert utbygging, skal verneinteresse ha størst vekt, og
hensynet til jordvernet skal veie særlig tungt. Strandsonen må bevares og ikke bygges ned.
Privatisering av strandsonen er sterk og utfordrende, skjerpede regler for strandsonen
innenfor 100 meter- beltet må prioriteres. Kyststien skal videreføres.
Steder som Tofte, Filtvet, Holmsbu og Rødtangen i Hurum merker stadig mer at helårsboliger
blir fritidsboliger. Arbeiderpartiet ønsker at den nye kommunen skal ta dette problemet på
alvor, og legge til rette for at disse stedene blir velfungerende nærmiljøer hele året med
flere og ikke færre helårsbosatte.
Areal:
Asker Arbeiderpartiet vil at:
•
•
•
•
•

Asker kommune utreder hvordan naturområdene i Asker ivaretas i forhold til
mangfoldet.
Asker kommune utarbeider en samordnet verneplan for Asker.
Verneinteresse skal tillegges størst vekt utenfor bybåndet og de utpekte tettstedene
for utbygging. Hensynet til jordvernet skal veie særlig tungt.
De store frilufts- og naturområder må vernes, samtidig er det viktig å bevare og
vedlikeholde grønne områder i nærheten av bebyggelse.
Områder med høyt biologisk mangfold må vernes ved regulering etter plan- og
bygningsloven.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Det skal være aktivt vern av strandsonen, marka og områder langs vassdrag.
Skjerpede regler for strandsonen innenfor 100 meter- beltet skal prioriteres.
Kyststien forlenges fra Lier gjennom Hurum og Røyken og frem til Askers grense mot
Bærum.
Asker kommunes eksisterende tettsteder skal være vekstsentra, handelssentre og
kollektivknutepunkter fremover, og at de beholder sine møteplass-funksjoner.
Omstillingsstedene Dikemark og Tofte skal gis særskilt oppmerksomhet.
Asker kommune utreder hva som kan gjøres for at populære sommerferiesteder
lengst i sør i den nye kommunen fremstår som levende nærmiljøer om vinteren.
Ett av Asker kommunes eiendomsselskaper får i oppgave å fungere som
tomteselskap med ansvar for å utvikle egnede arealer som kommunen eier, fram til
reguleringsplan. Etter anbud, inngås utbyggingsavtaler med det mest
konkurransedyktige entreprenørselskap, herunder krav til kvalitet og prissetting.
Tomteselskapet skal inngå tilbakekjøpsavtaler, slik at prisen på boligene holdes på
forsvarlig nivå, og at vi unngår at første eier får hele gevinsten opp til markedspris.
Det må bygges flere kommunale utleieboliger spredt til ulike deler av kommunen, og
det må sikres nok ressurser til vedlikehold.
Kommunal forkjøpsrett skal utnyttes systematisk for å skaffe flere rimelige boliger.
Statlige ordninger for å hjelpe førstegangsetablerere til egen bolig må utnyttes
maksimalt.

Transport:
Asker Arbeiderparti vil at:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Nye bo- og næringsområder må tilrettelegges for kollektive transportløsninger,
trafikksikre veier, miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse. Det bør bli mer variert
boligtilbud i nybyggingen rundt våre sentra, slik at flere barnefamilier kan bo sentralt
og ikke bli så avhengig av bilbruk.
Kommunen bruker reguleringsmyndighet for å sikre areal til å oppgradere fremtidig
vei, jernbane og andre samferdselstiltak.
Trafikkforholdene på Røykenveien og Slemmestadveien legges til grunn for
utbyggingsplaner sør for Asker sentrum.
Røykenveien og Slemmestadveien blir utbedret med gang- og sykkelfelt, og
kollektivfelt der bussfremkommelighet er viktig.
Røykenveien gjennom Heggedal blir miljøgate med redusert fart for å oppnå bedre
trafikksikkerhet for skolebarna.
E18 og Rv 23 blir bygget etter vedtatte planer.
Det etableres et bussnett som sørger for at alle tettstedene får gode
kollektivforbindelser seg imellom og til de viktigste kollektivknutepunktene. God
fremkommelighet for bussene skal sikres. Områdene som ligger utenfor dette
bussnettet og som ikke har trafikkgrunnlag for ordinær bussdrift, må få et akseptabel
tilbud med ulike former for bestillingstransport.
Spikkestadbanen må få høyere hastighet og bedre frekvens.
Tog- og bussruter må koordineres. Det skal bygges langt flere
innfartsparkeringsplasser for biler og sykler ved holdeplassene for tog, fortrinnsvis
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

utenfor tettstedskjernene, og med et prisnivå som fremmer bruk av
kollektivtransport.
Helårs og miljøvennlig hurtigbåtforbindelse fra Vollen og Slemmestad til Oslo skal
styrkes med tilstrekkelig frekvens og kapasitet. Det skal arbeides for forlengelse til
Sætre og senere også til Tofte.
Asker kommune skal ha gode forhold for gående, med tydelig merking av gangfelt,
overganger og hindringer.
Det skal være lave priser og gode rabatter på kollektivtransport for ungdom opp til 18
år.
Gang– og sykkelveinett bygges ut slik til et gjennomgående nett langs alle
hovedveier. Det skal arbeides for at det på sikt blir en sammenhengende sykkelvei
rundt Hurumhalvøya.
Skoleveiene skal trygges med gangveier, underganger, nedsatt hastighet og
fartsdumper.
Det sørges for at alle stasjoner og holdeplasser er universelt utformet.
Det iverksettes ordninger som premierer samkjøring i privatbiler.
Satsningen på kortreiste arbeidsplasser skal forsterkes.
Det tilrettelegges for elbiler og ladbare hybridbiler. Bidra til bedre infrastruktur for
biogassbiler og hydrogenbiler.
El-biler gis tilgang til kollektivfeltet på E18 etter samme regler fra Asker sentrum.

Miljø:
Asker Arbeiderparti vil at:
•
•
•
•

Kommunale innkjøp, transportmidler og bygninger skal være miljøvennlige.
Det gjøres klimatiltak og tiltak for universell utforming på gamle bygg.
Gater og andre offentlige arealer ikke forsøples. Plastavfall må følges opp spesielt
nøye.
Det skal sikres tilstrekkelig kapasitet i flomveier som kan håndtere framtidige
klimaendringer.
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Trygg oppvekst og god utdanning for alle
En god offentlig skole og lik rett til utdanning er grunnleggende for å sikre like muligheter for
alle. Arbeiderpartiet vil prioritere at flest mulig barn kan delta i størst mulig grad på felles
læringsarenaer. For å klare dette vil vi sikre at skolen rustes med nok ansatte, riktig
kompetanse, tilstrekkelig med økonomiske midler (og fornuftige målindikatorer).
Arbeiderpartiet vil jobbe for en
fremtidsrettet fellesskole der hver elev får
muligheten til å nå sitt beste potensial. Vi
forstår viktigheten av tidlig innsats både i
barnehage og skole. Tilsvarende ser vi at
elevers mulighet til å prøve seg frem i
ulike praktiske og yrkesrettede fag må gis
gode vilkår i grunnskolen, for å motivere
flere til på sikt å velge yrkesfag.
I alle omsorgsarenaer er kvalitet viktig,
men spørsmålet om bemanning er
spesielt sentralt i forhold til barnas første leveår. Barn trenger å bli sett, speilet, lekt med,
utfordret, bli regulert, få opplæring gjennom tett samspill med sine omgivelser for å kunne
utvikle seg. Arbeiderpartiet vil derfor øke bemanning, samt sikre nok faglærte, i barnehage
og skole, slik at barna våre får de beste muligheter til å utvikles og modnes. Vi vil også at det
skal gis et sunt mattilbud i barnehager og skoler.
Det psykososiale miljøet må også følges opp og mobbing må forebygges bedre.
Helsesykepleiertjenesten er særlig viktig. Når tjenesten tillegges nye oppgaver må
ressursene økes tilsvarende. Det må bli miljøarbeidere ved alle skoler.
For å modnes og utvikle seg må barn, unge og deres familier sikres gode tverrfaglige
tjenester fra kommunen vår når de trenger det. Arbeiderpartiet mener at familier som ber
om hjelp og veiledning fra kommunen skal slippe en bekymringsfull ventetid. Vi vil derfor
styrke førstelinjetjenesten i kommunen (helsestasjon, barnevern og PP-tjeneste) for å sikre
rask hjelp til de som trenger det. Arbeiderpartiet vil også holde fast på, og videreutvikle, de
gode lavterskeltilbudene som finnes i kommunen, for å sikre at foresatte kan få bistand på et
tidlig stadium uten at det kreves henvisning. Barnevernet har særlig krevende oppgaver og
må få særskilt oppmerksomhet. Det trengs blant annet økt flerkulturell kompetanse.
Skolefritidsordningen må bli et bedre tilbud til flere barn, med mulighet for lek, omsorg,
felleskap, fysisk aktivitet, kreativitet og tilbud om leksehjelp. Skolefritidsordningen skal ikke
være en oppbevaringsplass, og foresatte må oppleve at de får et godt tilbud i forhold til det
de betaler.
Arbeiderpartiet er kjent med at mange foreldre opplever at omsorgstjenester til barn med
spesielle behov blir redusert når skoledagen er ferdig og barna begynner på SFO. Vi mener at
barna må få det tilbudet de trenger i forhold til oppfølging, slik at de kan ha gode dager
uansett arena i kommunen og at også foreldre til funksjonshemmede barn kan delta i
arbeidslivet på lik linje.
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Åpningstidene i barnehagene er krevende for noen foreldre, f.eks. aleneforsørgere eller de
med annen arbeidstid enn den vanlige. Arbeiderpartiet mener at det må gjøres en innsats
for å finne praktiske løsninger som er til beste både for foreldre og barn, i samarbeid mellom
foreldre, kommunen som barnehageeier og eventuelle private barnehageeiere.
Barnefattigdom er en betydelig utfordring i Asker. Arbeiderpartiet vil at det skal settes inn
flere og sterkere tiltak for å forbedre situasjonen for berørte familier, barn og ungdom.
Skolene er limet i nærsamfunnet. Arbeiderpartiet vil arbeide for at de eksisterende
barneskolene i dagens tre kommuner opprettholdes.
Asker Arbeiderparti vil at:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den offentlige grunnskolen er for alle slik at private skoler ikke blir et alternativ.
Skolen skal forberede elevene til det livet som venter som voksen, inkludert et
arbeidsliv i stadig endring. Lese, skrive og regne samt digitale ferdigheter er
avgjørende for hver enkelts muligheter. Arbeiderpartiet vil at skolen skal gjøre
elevene kreative, selvstendige, skapende med godt utviklede evner til samarbeid,
innovasjon og kritisk sans.
Alle barn i Asker får like muligheter til å utvikle seg til sitt beste potensial i barnehage
og skole. Tilpasset oppæring skal omfatte alle elever uansett læringspotensial.
Askerskolen tiltrekker seg godt kvalifiserte pedagoger ved å satse på kompetanse- og
kvalitetsutvikling. Det skal være attraktivt å jobbe i barnehager, skoler og
støttetjenester. Samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte skal være tett og
godt.
Asker kommune legger til rette for utdanning til fagbrev og arbeidsplassbaserte
barnehagepedagoger.
Askers skoler og barnehager har gode og rimelige ordninger med mat. Frukt og grønt
bør være gratis. I barnehagene bør det serveres varm mat.
Det foretas en gjennomgang av åpningstidene i barnehagene, slik at de i større grad
blir fleksible for foreldre som har annen arbeidstid enn flertallet.
Alle barn i barnehagene får god trening i å snakke norsk.
Asker kommune driver oppsøkende virksomhet for å få flere barn med
innvandrerbakgrunn til å ta imot barnehageplass.
Praktiske ferdigheter og praksisnær opplæring tillegges vekt i de første skoleårene.
Askerskolen skal ha en permanent satsing på realfag i skolen i tett samarbeid mellom
skole, næringsliv og universitet.
Askerskolen skal tilby leksehjelp med kvalifisert personale minst en gang i uken.
Askerskolens SFO-ordning skal være attraktiv, har høy kvalitet, og nok ressurser.
Askerskolen skal gi barn med spesielle behov den hjelpen de trenger i SFO.
Asker kommune skal ha søskenrabatt på tvers for familier med barn både i SFO og
barnehage.
Asker kommunes ordning med redusert brukerbetaling i SFO med prisreduksjon på
opptil 75% for familier med lave inntekter videreføres og ved behov styrkes.
Rådgivningstjenesten i grunnskolen styrkes for å sikre god overgang mellom
grunnskole og videregående skole.
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Det gis god veiledning på ungdomskolene slik at flere tidlig ser yrkesfag som en
attraktiv karrierevei.
Barn og unge tas med på råd i spørsmål som er viktige for dem.
Helsesykepleiertjenesten tilføres mer ressurser, spesielt i ungdomsskolen, slik at den
er mer tilgjengelig for elevene. Det må bli miljøarbeidere ved alle skoler.
Innsatsen mot mobbing styrkes og blir bredere når det gjelder ledelse, skolemiljø og
organisering.
Det sikres økt politisk innflytelse i Askerskolen, ved at politikerne deltar i samarbeidsog skolemiljøutvalgene på kommunale skoler og barnehager.
Asker kommune tilrettelegger for økt livsmestring, spesielt med vekt på
psykoemosjonelle ferdigheter hos barn og unge.
Asker kommunes etablerte aktivitetskort for ungdom skal gjelde til fylte 18 år.
Asker kommune har en ordning med sommerjobber for all ungdom.
Asker kommunes svømmeundervisning styrkes.
Asker kommune tilbyr utlån av musikkinstrumenter og utstyr til kunst- og
kulturaktiviteter på lik linje med idrettsutstyr.
Barnetrygden ikke skal regnes med i inntektsgrunnlaget ved utregning av sosialhjelp.
De tverrfaglige førstelinjetjenestene (barnevern, PPT og helsestasjonene) har nok
ressurser og kompetanse, og dermed kan gi rask og adekvat hjelp til dem som
trenger det.
Barnevernet styrkes slik at det blir en mer stabil bemanning og at gjøres en ekstra
innsats for økt flerkulturell kompetanse. Innsatsen for å rekruttere god og trygge
fosterhjem økes.
De eksisterende barneskoler opprettholdes.
Det skal ansettes fagutdannede vaktmestere ved skoler og offentlige kommunale
bygg, og det knyttes lærlinger til dette.
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Helse- og omsorgstjenester med kvalitet

Tjenestetilbudet innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene i den nye kommunen Asker skal
være likeverdig for alle innbyggere, og skal søkes organisert slik at de kan tilbys lokalt nær
der innbyggerne bor.
Arbeiderpartiet mener at disse tjenesteområdene skal sikres god økonomi, både av hensyn
til brukerne og til de ansatte. Det må bygges kompetanse og kapasitet både i
ansvarsområdene som sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenester, så vel som innenfor
forebygging og tidlig innsats ovenfor rus- og psykisk helsearbeid.
Behovene innen området har økt raskt og krever
stadig større økonomiske ressurser. Askersamfunnet
står overfor flere utfordringer. Befolkningen blir
eldre, kommunen skal dekke tjenestetilbudet til flere
innbyggere med mere kompliserte sykdommer, og
rus- og psykiske helseutfordringer blant unge øker i
omfang.
Kommunen har fått større ansvar for pasienter som
ikke har behov for aktiv behandling ved sykehusene, både hva gjelder somatisk sykdom, men
også innen psykisk helse- og rusarbeid, og ansvaret for utvikling av folkehelsearbeidet er
vesentlig utvidet.
De som arbeider innen tjenesteområdene, er derfor i en presset arbeidssituasjon. Mye deltid
gjør i tillegg at brukerne i disse tjenestene må forholde seg til for mange ulike mennesker i
løpet av en dag. Arbeiderpartiet mener derfor at grunnbemanningen må økes, og at de
ansatte som ønsker det tilbys heltidsstillinger.
Innenfor de ulike tjenestesektorene er det viktig å få utviklet en kultur som bygger på
tillitsbasert ledelse. Fokus må settes på å gi medarbeiderne større handlingsrom til å finne
de riktige løsningene i sitt daglige arbeid. En gjennomtenkt bruk av velferdsteknologi er
viktig for å hjelpe de ansatte i deres arbeid og for å gi brukerne større mulighet for å mestre
hverdagen og bo hjemme lengst mulig.
Underernæring blant eldre er et økende samfunnsproblem og en unødvendig belastning for
de som rammes. God og næringsriktig mat er ett av de viktigste tiltakene mot
underernæring, og har også betydelig sosial og kulturell verdi. Måltidene er et viktig sosialt
samlingspunkt. Arbeiderpartiet mener at måltidene som serveres skal fortrinnsvis lages
lokalt og ikke hentes ferdigprodusert fra sentralkjøkken.
NAV er en organisasjon som gir viktige sosiale tjenester og som betyr mye for mange i Asker.
Det er et betydelig behov for personlig fremmøte. Det er derfor ønskelig med mer stedlig
tilstedeværelse i en så stor kommune som det den nye Asker kommune blir. Det bør derfor
arbeides med et mer desentralisert tjenestetilbud, fortrinnsvis knyttet til de nye innbyggertorgene.
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Vold i nære relasjoner er et økende problem, og må motarbeides mer systematisk og
forebyggende. Arbeidet må særlig innrettes mot barnehager og skoler og ulike
ungdomsorganisasjoner. Foreldre må trekkes mer aktivt inn i arbeidet.
Innenfor rus og psykisk helse er det særlig viktig å ha et differensiert tjenestetilbud som
støtter opp under brukerne behov, fra institusjon til egen bolig, aktiviteter og arbeid.
Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv, og de skal
samarbeide med øvrige tjenestenivåer for å sikre helhetlig og koordinerte tjenester. Psykisk
helse og rus skal ses i sammenheng. Innsatsen for forebygging mot at barn og unge
rekrutteres til rusbruk må økes. Problemene øker særlig fordi farligere rusmidler er blitt mer
tilgjengelig i ungdomsmiljøene.
Folkehelsearbeidet har en annen form ut fra at det er forebyggende arbeid, hvor det må
arbeides på tvers av alle samfunnssektorer og i nært samarbeid med frivillige organisasjoner,
men med særlig vekt på barn og ungdom, fysisk aktivitet, bekjempelse av ensomhet og
trivsel på arbeidsplassen.

Asker Arbeiderparti vil at:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Grunnbemanningen skal økes, slik at den enkelte bruker kan ha så få som mulig å
forholde seg til, samtidig som det blir mer tid til den enkelte bruker.
Kvaliteten på tjenestene skal styrkes ved å sørge for etter- og videreutdanning av alle
ansatte. Det skal gjøres en ekstra innsats med norskopplæring for de ansatte som har
behov for det.
Asker kommune skal være i front med bruk av velferdsteknologi. Gjennom bruk av
slik «frihetsteknologi» skal eldre kunne bo lenger i sine hjem.
Helsehusene skal utvikles som ressurssentre for kommunens arbeid med lokale
helsetjenester.
Asker kommune skal ha god og tilgjengelig legevakt hele døgnet. Legevakten på
Bråset må videreføres.
Alle som har behov for det, skal få omsorgsbolig eller sykehjemsplass.
Eldre som bor i omsorgsbolig eller sykehjem skal få minst en times fysisk aktivitet
hver dag.
Eldre som bor i omsorgsbolig eller sykehjem skal bli servert en god, sunn og tiltalende
middag til normal tid på ettermiddagen. Maten skal fortrinnsvis lages lokalt.
Eldre som har hjemmebasert omsorg skal få tilbud om ernæringsrike måltider hver dag.

Asker kommune skal klare å følge opp pasienter som utskrivningsklare ut av
sykehusene og slik unngå «svingdørspasienter» mellom sykehusene og kommunen.
Tilbudet til demente skal bedres og kompetansen i demensomsorgen styrkes.
Avlastningsordninger for pårørende for hjemmeboende demente må tilbys i større
grad. Det er viktig å sørge for at alle pårørende blir hørt og føler seg ivaretatt.
Barn og unge som trenger avlastning i kommunale barneboliger, skal sikres plass.
Innsatsen for å forebygge vold skal styrkes, og da særskilt vold i nære relasjoner og
æresvold. Tiltak bør settes inn i barnehager, skoler, elevråd, ungdomsråd og
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relevante ungdomsorganisasjoner. Foreldre bør involveres mer i det forebyggende
arbeidet.
Det skal arbeides med å få til et mer desentralisert tjenestetilbud fra NAV,
fortrinnsvis knyttet til de nye innbyggertorgene.
Innbyggertorgene skal utvikles i samarbeid med frivilligheten, slik at de ivaretar
tilbudet til de tidligere seniorsentrene om ulike aktiviteter.
Det skal legge til rette for seniorboliger tilknyttet tettstedene i kommunen.
Forebyggende rusarbeid overfor vanlig ungdom skal styrkes, spesielt på de arenaer
hvor ungdom samles, eksempelvis med flere rusfrie ungdomstilbud i alle deler av
kommunen. I dette arbeidet må alle berørte sektorer, som kommune og politi,
samarbeide tett.
Tilbudet til innbyggere som har gjennomført rusbehandling skal bygges ut. I dette
inngår døgnbemannet botrening, mestring- og aktivitetstrening samt tilpasset arbeid.
Antall tilrettelagte arbeidsplasser for personer med psykiske lidelser og
rusmisbrukere skal økes.
Brukere og deres pårørende skal få økt medvirkning. Barn og mindre søsken av
rusmisbrukere og de med psykiske lidelser følges særskilt opp. Det bør utredes om
det er behov for et eget senter hvor disse kan få hjelp.
Psykologtjenesten i kommunen skal forsterkes med fokus på barn og ungdom.
Lavterskeltilbudene for psykiske lidelser i Asker skal styrkes. Minst ett skal være
døgnbasert i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Asker kommune skal oppgradere ufrivillige deltidshjemler for fysioterapeuter.

Asker kommunes rehabiliteringstilbud skal styrkes særlig med tanke på et godt tilbud
med trening i varmtvannsbasseng, samt forebygging og medisinsk behandling av
muskel- og skjelettsykdommer.
Forebyggende tiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene styrkes og videreutvikles.
Folkehelsearbeidet skal utvikles i nært samarbeid med frivillige organisasjoner, med
særlig vekt på barn og ungdom, fysisk aktivitet, tiltak mot ensomhet og trivsel på
arbeidsplassen.
Det skal skje en systematisk kompetansebygging i de berørte tjenesteområder, slik at
disse kan ta sitt ansvar for å medvirke i en samlet innsats for bedre folkehelsen.
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Kultur, idrett og friluftsliv for alle
Kultur og idrett
Kultur og idrett er viktige bæreelementer i vår kommune. Det er også hemmeligheten bak
attraktive og gode lokalsamfunn der innbyggerne trives og gjerne vil etablere seg. Det må
derfor skje en desentralisert utvikling av kultur- og idrettsaktivitetene i kommunen.
Arbeiderparti vil at alle skal ha muligheten til ett godt og
mangfoldig kulturtilbud. Bibliotekene, og de kulturelle sentrene i
Asker kommune må sikres gode utviklingsmuligheter. Det må
være lett å kunne oppsøke, bestille billetter, samt ha muligheten
til ett tilrettelagt kulturtilbud ut i fra alder og interesse.
Tro og trossamfunn har stor betydning for mange av våre innbyggeres liv. Soknene i den nye
kommunen går sammen i et nytt Asker prosti med et samordnet Asker kirkelige fellesråd.
Asker Arbeiderparti vil være med å legge til rette for tros- og livssynssamfunn i Asker i
oppfølging av den nye loven om tros- og livssynssamfunn. Særlig viktig nå er å videreføre
arbeidet med livssynsnøytrale seremonirom og sørge for nok gode og verdige grav- og
urneplasser.
Idretten bidrar til gode oppvekstkår, god folkehelse og integrering. Den organiserte idretten
står sterkt i Asker med stort engasjement i breddeidretten, samtidig som det er mange
idrettsutøvere på høyt nivå i kommunen. Det er også mye uorganisert idrett som også
trenger oppmerksomhet. Barn og unge skal prioriteres.
Asker Arbeiderparti vil at:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kulturskolen er tilgjengelig for de som ønsker det, samt at den har et godt og variert
tilbud.
Det er god tilgang på kultur i barnehage, skole og SFO. Samarbeidet mellom
Kulturskolen og oppvekstsektoren må styrkes ytterligere.
Lokalt barne- og ungdomstilbud støttes og videreutvikles til å omfatte alle deler av
kommunen.
«Den kulturelle spaserstokken» styrkes og kulturtilbudet til de eldre videreutvikles.
Bibliotekene skal styrkes som arenaer for kunnskapsutvikling, opplevelse og
samfunnsdebatt, og de skal ha publikumsvennlige åpningstider.
Det skal legges til rette for frivillighet, både ved å sikre at lokale ressurspersoner
ivaretas og gis gode vilkår og sette inn mer ressurser for å tilrettelegge samspillet
mellom de profesjonelle miljøene og den lokale frivilligheten.
Utviklingen av lokale arenaer for kultur fortsetter som del av utviklingen av
lokalsentrene, f.eks. Sekkefabrikken og Holmsbu.
Kulturen må få delta fra starten av planlegging av nye skoler o.l., slik at dens behov
for lokale scener, akustikk, øvingslokaler og lagre blir ivaretatt.
Asker kommune skal ha ett enhetlig prissystem for utleie av kommunens ulike
lokaler, som sikrer tilgang for alle kulturorganisasjoner.
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Asker kommune skal ta godt vare på kommunens kulturarv og ha et forsvarlig
vedlikehold av våre kulturminner.
Askers kulturmiljø styrkes gjennom å sikre galleridrift både i Asker sentrum og i
lokalmiljøene.
Det satses på kulturell innovasjon og kulturelt næringsliv.
Digital tilgang til hva som skjer på tvers av kommunen er tilgjengelig for alle.
Plattformer som «Aktiv i Asker» må derfor vedlikeholdes og videreutvikles.
Kulturtilbudet er tilgjengelig for alle med nedsatt funksjonsevne. Det må sikres
mulighet til personer med nedsatt funksjonsevne til å kunne forhåndsbestille billetter
på arrangementer både til seg selv og til ledsager.
Legge til rette for tros- og livssynssamfunn i Asker i oppfølging av den nye loven om
tros- og livssynssamfunn.
Arbeidet med livssynsnøytrale seremonirom videreføres.
Det avsettes nok arealer til tilstrekkelig antall gode og verdige grav- og urneplasser.
Asker kommunes samarbeid med idrettens og kulturens organisasjoner fortsetter og
videreutvikles.
Kommunen og idretten skal jobbe sammen for å fremme folkehelsen. De spesielle
tiltakene for mennesker med nedsatt funksjonshemmede, økonomisk vanskeligstilte
og innvandrere skal videreutvikles. Midler og tiltak rettet mot barn og unge skal
prioriteres.
Det utarbeides en helhetlig, overordnet og langsiktig plan for idretten i Asker.
Idrettshaller som bygges skal være enkle og rimelige, samtidig som de tilfredsstiller
idrettens behov og åpner for flerbruk sammen med skolen og kulturen.
Mindre lokale idrettsanlegg for barn og unge skal få økt støtte.
Det skal være gode tilbud til uorganisert ungdom.
Det skal sikres gode vilkår også for tilbud som ridning og ballett.
Det skal være gratis for barn og unge opp til 19 år å øve ved alle kommunale idrettsog kulturanlegg.
Alle idrettsanlegg skal være tilgjengelige for alle med nedsatt funksjonsevne.
Asker kommune bidrar til at det etableres et Maud-museum i Asker kommune, i
samarbeid mellom eierne, Muséene i Akershus, og frivilligheten.

20

Friluftsliv
Den nye storkommunen Asker har svært gode forutsetninger for friluftsliv, med sin
beliggenhet ved Oslofjorden og Drammensfjorden på
tre sider, marka i nord og en ryggrad av åser, daler og
vann langs Hurumhalvøya. I og rundt tettstedene er
det varierte grønne områder av stor betydning som
nærfriluftsområder. Med det utbyggingspresset som
det er i store deler av kommunen, er det viktig med
sterkt vern av disse områdene. Det er sterke frivillige
friluftsorganisasjoner i vår kommune som vil være
viktige medspiller i det videre arbeidet for aktiv og god bruk av våre grønne og blå områder.
Asker Arbeiderparti vil at:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Allmennheten sikres tilgang til strandsonen gjennom en streng
strandsonepolitikk, og at våre offentlige strender og friområder holder god
kvalitet.
Viktige tur- og rekreasjonsområder i marka ivaretas, og at det utvikles
sammenhengende nett av turstier. Videreføring av Kyststien er viktig.
Askers isdammer forvaltes på en forsvarlig måte.
Askers stier, attraktive steder og severdigheter er merket godt. Informasjonen må
også foreligge digitalt.
Fisketilbudet utvikles der det er aktuelt.
De viktigste friluftsområdene legges bedre til rette for barnefamilier og
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Kollektivtilbudet til viktige friluftsområder bedres, og at det anlegges flere
utfartparkeringsplasser.
Det tilrettelegges for flere båtplasser fortrinnsvis som utvidelser av eksisterende
havner. Det må også sikres nok gjesteplasser og muligheter for utleie av
småbåter/kajakker til dem som ikke har båt selv.
Asker kommune har fartsgrense på 5 knop på fjorden 150 meter fra land.
Asker kommune har en systematisk innsats mot forsøpling av friluftsområdene.
Det etableres flere hundelufteområder.
Asker kommune har et nært samarbeid med de aktuelle frivillige organisasjoner.
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Sterke lokalsamfunn og frivillighet for bærekraft og gode liv
Å ta del i utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn
Lokaldemokratiet er uvurderlig for utviklingen av gode liv lokalsamfunnet. Det er derfor
viktig å legge til rette for at frivillige organisasjoner og lokalt engasjement kan oppstå og
bevares, slik at folk flest kan bidra og delta.
Asker har valgt å integrere FNs bærekraftsmål i
kommuneplanen. Arbeiderpartiet mener at det
er viktig at målene gjøres til praksis i
felleskapsarenaene som barnehage, skole,
bibliotek, frivillighetssentral, frivillige
organisasjoner. Målene kan tas i bruk i
kommunens samarbeid med fagorganisasjoner
med sin rolle som arbeidsgiver. Målene kan være
tema i foreldreutvalg, samarbeidsutvalg. De kan
være tema i idretten, eller i utviklingen av best
mulig bærekraftig arbeidsliv.
Asker Arbeiderparti vil at:
•

Asker kommune integrerer FNs bærekraftsmål i skoler og barnehager, og at det
legges til rette for at frivillige organisasjoner kan bruke målene som arbeidsredskap.

Askers lokalsamfunn og frivillighet
Det er tenkt utviklet innbyggertorg ved flere av tettstedene i Asker. Arbeiderpartiet mener at
disse bør speile de aktuelle tettstedene godt, og at det er viktig med god tilrettelegging for
alle innbyggere. Innbyggertorgene må også tilføres tilstrekkelig med ressurser, og gis
mulighet for å bli det møtestedet i lokalsamfunnet som planlagt.
Det er videre foreslått å opprette lokalsamfunnsutvalg ved tre av Askers nye innbyggertorg.
Arbeiderpartiet mener at lokalsamfunnsutviklingen best ivaretas med flere utvalg, og mener
derfor at syv er det mest naturlige. Med Askers over 90000 innbyggere er det viktig å finne
en organisering som oppmuntrer til tillit og nærhet mellom styre og befolkning.
Lokalsamfunnsutvalgene kan bidra med viktige signaler om hvilke tiltak som bør prioriteres.
For mange av tettstedene, Asker sentrum, Heggedal, Slemmestad og Sætre, er det allerede
vedtatt store utbyggingsplaner, og planer er i støpeskjeen også på Tofte. Her er det om å
gjøre å sikre god gjennomføring, samtidig som kommunen må være en aktør som bidrar til
fremdrift og holder kontroll på betydelige utbygginger.
Frivillig engasjement er viktig, både for enkeltindivider, og kommune. Å høre til små og store
fellesskap er viktig for å leve gode liv. En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et
levende lokaldemokrati.
Arbeiderpartiet ønsker trygge og gode lokalsamfunn hvor folk har tillit til hverandre og til at
samfunnet stiller opp når vi trenger det. Engasjement i frivillige aktiviteter styrker denne
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tilliten. Uformelle aktiviteter og fellesskap virker forebyggende mot psykiske plager og rus,
fremmer integrering, og utjevner sosiale forskjeller.
Samspillet mellom kommunale tjenester og lag, foreninger og frivillige organisasjoner er
viktig. Frivilligheten vil også bety mye for den raskt økende eldregenerasjonen.
Arbeiderpartiet mener at frivillige organisasjoner bør få økonomisk støtte og hjelp fra
kommunen. Uten økonomiske bidrag fra kommunen og hjelp til å finne egnede lokaler, vil
frivilligheten sakte bli borte.
Ideelle organisasjoner er viktige bidragsytere til velferdstiltak som det offentlige har
hovedansvaret for. Frivilligheten skal supplere kommunale tjenester og gi økt kvalitet, men
ikke overta ansvaret for oppgaver som er kommunale. Frivillige aktører skal sikres
forutsigbare avtalevilkår og arbeidsforhold når de bistår i løsningen av kommunale oppgaver,
samtidig som kommunen skal stille klare krav til kvalitet, kostnad og arbeidsvilkår.
Asker er i endring når det gjelder innvandring og integrering av nye befolkningsgrupper. Vi
har nå et flerkulturelt samfunn. Innvandrere er ikke en homogen gruppe. De har ulik kulturog yrkesbakgrunn, alder og familiesituasjon. Innvandrere er en berikelse og ressurs for
Askersamfunnet. Innvandring bidrar til et positivt mangfold i vårt samfunn. Samtidig gir det
flerkulturelle samfunnet flere utfordringer som kommunen bør spille en viktig rolle for å
løse.
Asker Arbeiderparti vil at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det opprettes syv lokalsamfunnsutvalg.
De eksisterende nærmiljø- og frivilligsentralene styrkes.
Det legges til rette for bedre livskvalitet, helse og øke følelsen av tilhørighet gjennom
deltakelse i sosialt felleskap i idrett-, frilufts- og kulturaktiviteter.
Asker kommune skal støtte opp rundt frivillige organisasjoner.
Foreldregrupper som jobber med ungdomstiltak kobles sammen i nettverk i regi av
kommunenes frivillighetssentraler.
Det legges til rette for at eldre kan bidra som ressurspersoner i det frivillige arbeidet i
barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og unge.
Ideelle organisasjoner i størst mulig grad unntas fra anbud innenfor barnevern og
rusomsorg.
Asker kommune skal tilby kommunale lokaler til bruk for frivillige organisasjoner.
Asker kommune skal tilby norskopplæring som kvalifiserer til utdanning, arbeid og
samfunnsdeltakelse.
Asker kommune skal tilby kurs i samfunnskunnskap til innvandrere slik at de kan
følge opp sine barn i skoler.
Asker kommune oppmuntrer innvandrere til å delta i frivillig arbeid.
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IKT i Asker kommune
Det er stor satsning på IKT til å gi bedre og mer effektive tjenester i Nye Asker. Dette er det
bred oppslutning om. Det er imidlertid
mange i befolkningen som ikke
mestrer denne nye teknologien,
spesielt blant de eldre. Det er derfor
viktig at kommunen legger til rette for
at disse ikke skal oppleve å føle seg
utenfor og hjelpeløse. Arbeiderpartiet
mener at kommunen må sørge for at
et godt opplegg som gir både
opplæring og hjelpe til å løse konkrete
oppgaver for dem som har behov for
dette. Mange av våre eldre innbyggere
har ikke datautstyr, det er derfor nødvendig at viktig kommunal informasjon fortsatt gis på
papir.
Asker Arbeiderparti vil at:
•
•
•

Asker kommune skal sikre IKT-tilbud til alle som trenger det via innbyggertorgene
eller på annen måte. Det skal være gratis og gis til faste tider.
Opplæring og bruk av pc, nettbrett og smarttelefoner skal være gratis og kan gis i regi av
kompetansesentrene i kommunens voksenopplæring.

Viktig informasjon til innbyggerne må også i fremtiden gis på papir.
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