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1. Oppsummering 

2018 har vært et år hvor k-gruppa har vært med på mange viktige beslutninger for Asker, bla:  

• Områdeplan for utbygging av Høn-Landås 

• Områdeplan - Vestre Billingstad 

• VEAS - etablering av selskap for foredling og salg av biogass 

• Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 

• Reguleringsplan, områderegulering for Brønnøya - avklaring av videre prosess 

• Kommunedelplan vann 2018-2029 

• Holmen Frivilligsentral - etablering av nye frivilligsentral 

• Lokalt regelverk for regulering av vannscooter 

• Gang- og sykkelbro Heggedal 

• Den kulturelle skolesekken i Asker 

• Områderegulering for skiarena med utfartsparkeringer på Solli 

• Erfaringer med leksehjelp som gis av pedagoger 

• Helsehus – profil og overordnet innhold 

• Orientering om Nye boformer for eldre – Morgendagens generasjonssamfunn 

• Ungkultur Asker – status og muligheter 

• Frisklivsarbeid i Asker 

• Reguleringsplan for Nedre Bleiker Gård 

• Temaplan sykkel Asker 2018-2030 

• Temaplan for inkludering og mangfold 

• Kommunedelplan klima, energi og miljø (2018-2030) 

• Temaplan parkering 

• Alternative skolen 

 

I disse sakene har Venstres representanter forsøkt å fremme miljøhensyn og balanse mellom 

vekst og vern, sosialliberale verdier, folkevalgt styring, og betydningen av en god oppvekst, 

forebygging og frivillighet.  

 

I noen saker opplever vi målkonflikter mellom våre prinsipper, som i saken om Solli skiarena 

hvor naturvernhensyn tilsier at området ikke bør bygges, mens idrettens behov og vår 

programformulering om å bygge anlegget talte for. I slike saker forsøker gruppa å komme 

fram til akseptable løsninger gjennom gode diskusjoner. K-gruppa er også avhengig av gode 

innspill og kritiske spørsmål fra resten av medlemmene for å sette dagsorden og lande på gode 

standpunkt i saker.  

 

K-gruppa har en ambisjon om å sette dagsorden og ta initiativ til nye saker. I 2018 har det bla 

vært gjort i saker om byvekstavtalen, løsning for beboere i Lerkeveien, fossilfri byggeplass, 

videreutvikling av biblioteket etter inspirasjon fra Biblio Tøyen og utredning av 

friluftsfagskole i Asker.  

 

I samarbeid med styret er det facebook-siden som er viktigste kanal sammen med innsending 

av innlegg til Budstikka. 

 

Asker styres i prinsippet av flertallspartiene Høyre, FrP og KrF. Venstre inngikk valgteknisk 

samarbeid med posisjonen, men står politiskblokkuavhengig. I perioden 2015-18 har k-gruppa 

hatt både positive og negative erfaringer som blokkpolitisk uavhengig og i opposisjon.  

 



2018 har vært et år med også arbeid med kommunesammenslåingen. Asker Venstres 

folkevalgte har vært med i arbeidet med ny politisk struktur, ny felles identitet, og nytt 

budsjett og økonomisk politikk.  

2. Verv og posisjoner 

Kommunestyregruppa er de faste representantene og varaene (med unntak av 1. vara Jens 

Måge som har meldt seg ut av Venstre).  

 

Gruppeleder har i 2018 vært Jostein F Tellnes. Marit M. er stedfortredende gruppeleder.  

 

Asker Venstre innehar følgende verv og posisjoner:  

Formannskapet: Jostein F. Tellnes – vararekke: Marit H. Meyer, Marit Brochmann, Bernt 

Bucher Johannessen 

Bygningsrådet: Marit Helene Meyer – vararekke: Lisbet Landfald, Njål Vikdal, Jonas 

Vevatne 

Komite for oppvekst: Marit Brochmann – vararekke: Njål Vikdal, Gry Bøhmer, Gro 

Buttingsrud Martnes 

Komite for teknikk, kultur, frivillighet: Bernt Bucher Johannessen – vararekke: Jens Måge, 

Krf, Jonas Vevatne 

Komite for helse og omsorg: 2. vara: Christian Steenfeldt-Foss 

 

Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne: Ingvild Tautra Vevatne - leder. 

Leder også jury for tilgjengelighetsprisen 

 

Kontrollutvalget: Erling Bergsaker - nestleder  

 

Kommunesammenslåing:  

- Politisk organisering: Marit H. Meyer 

- Politisk identitet: Bernt Bucher Johannessen 

- Økonomisk politikk og handlingsregler: Jostein F. Tellnes 

 

Øvrige verv: 

• Erling Bergsaker - styremedlem i Holtsmarks stiftelse 

• Jan Erik Wilhelmsen – 3. vara til kontrollkomiteen 

• Kristian Kvam – medlem av klageutvalget 

• Vidar Grøtta – 2. vara til klageutvalget 

• Lisbet Landfald – medlem av juryen for byggeskikkprisen 

• Jonas Vevatne – første vara til Oslofjordens friluftsråds årsmøte 

• Ivar Knai og Christian Steenfeldt-Foss, hhv medlem og første vara til Oslo og omegn 

friluftsråds årsmøte 

• Jorunn Marie Thon – medlem av jury for frivillighetsprisen 

• Marit H. Meyer – vara til styret i Heggedal Hovedgårds venner 

• Harald Brevig – vara til styret i Ungdomsboliger 

http://www.venstre.no/person/jostein-f-tellnes/
http://www.venstre.no/person/marit-h-meyer/
http://www.venstre.no/person/marit-brochmann/
http://www.venstre.no/person/bernt-bucher-johannessen/
http://www.venstre.no/person/bernt-bucher-johannessen/
http://www.venstre.no/person/marit-h-meyer/
http://www.venstre.no/person/lisbeth-landfald/
http://www.venstre.no/person/njal-vikdal-2/
http://www.venstre.no/person/marit-brochmann/
http://www.venstre.no/person/njal-vikdal-2/
http://www.venstre.no/person/bernt-bucher-johannessen/
http://www.venstre.no/person/jens-mage/
http://www.venstre.no/akershus/asker/artikkel/619/
http://www.venstre.no/akershus/asker/artikkel/620/
http://www.venstre.no/person/bernt-bucher-johannessen/


• Karna Svanemyr – vara til styret i Ottersens legat for eldre og syke 

3. Arbeidet i kommunestyre-gruppa 

Det har vært avholdt både fysiske og telefoniske gruppemøter i 2018, der de fire faste 

kommunestyremedlemmene i hovedsak har deltatt. I tillegg har det vært avholdt en 

budsjettsamling i november hvor om lag 10 medlemmer i Asker Venstre deltok.  

 

Gruppemøtene i Asker Venstre er åpne for medlemmer og er blitt annonsert på Asker 

Venstres diskusjonsforum på Facebook.  

 

Venstre stiller i kommunestyret som uavhengig og står fritt til å fremme Venstres politikk. 

Asker styres i prinsippet av flertallspartiene Høyre, FrP og KrF. Venstre inngikk valgteknisk 

samarbeid med posisjonen, men står politiskblokkuavhengig. Venstre, Pensjonistpartiet og SV 

(nytt i 2017) er de partiene i det sittende kommunestyret som står uten bindende politiske 

avtaler og således står fritt til å arbeide for egen politikk. 

 

I perioden 2015-17 har k-gruppa hatt både positive og negative erfaringer med posisjonen 

som blokkpolitisk uavhengig og i opposisjon. For å få gjennomslag i saker har gruppa gjort 

seg følgende erfaringer:  

• Tidlig engasjement og grundig jobbing med saker er nødvendig for å få påvirket de i 

Venstre retning 

• Engasjement og spørsmål fra medlemmer er viktig for å få fram saker vi kan ta opp 

• Forslag til justerte eller nye vedtak bør sendes så tidlig som mulig til de andre partiene 

4. Kommunestyret - saker og posisjoner 

Det har i 2018 vært avholdt 9 kommunestyremøter. Noen utvalgte saker og Venstres 

markering: 

 

• Områdeplan - Vestre Billingstad: Vestre Billingstad er en av de største 

utbyggingene i Asker på lang tid. Venstre er godt fornøyd med planene. Det er 

ambisjoner for miljø, arkitektur, gode bomiljø, nærsenter og gode anlegg for sykkel og 

bildeling. Venstre er opptatt av at naturverdiene og livet i Neselva tas vare på. Vi 

fremmet derfor et forslag som løfter fram vern av elva ved etablering av bruer. 

• Digital læring i barnehagene - trengs det virkelig når barn allerede ser mye på 

skjerm hjemme? Ved å prøve ut digital læring i barnehagene, vil Asker videreføre sin 

digitale satsing på oppvekstområde og gjøre denne mer helhetlig. Digital opplæring i 

barnehagen vil også bidra til sosial utjevning i kommunen, argumenterte Venstres 

Marit Brochmann.  

• Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020: Nå må vi få til mer 

forebygging og aktiv involvering av brukeren, understreket Venstres Jostein F. 

Tellnes. Samarbeid og kommunikasjon mellom ergoterapeuten, fastlegene, 

fysioterapeutene og Vestre Viken er nøkkelen her. Dessuten må vi se på om vi kan få 

flere fysioterapeuter - for mer aktiv rehabilitering uten for mye venting. 

• Reguleringsplan, områderegulering for Brønnøya - avklaring av videre prosess: 

Brønnøya mangler en reguleringsplan som tar vare på naturmangfoldet og mange bor 

der ulovlig. Venstre vil bevare øyas rike naturmangfold og dens friluftskvaliteter. Da 

kan det ikke bygges på de mange ubebygde hyttetomtene, sa Vestres Marit Meyer i 



debatten om veien videre for en reguleringsplan for Brønnøya. Vestre ba derfor om en 

utredning av en erstatsningsordning for grunneiere som har tomter som ikke kan 

utbygges av naturmangfoldshensyn. 

• Vestre Vikens langtidsplan: Hvordan skal Vestre Viken utvikles fram mot 2035?  

Venstres helse- og velferdspolitikk kombinerer personlige valg med sterke offentlige 

tjenester. Vi er noe bekymret for en utvikling med et a og b lag innenfor helsevesenet, 

blant annet fordi mange private helseaktører er mer aktive i bruk av ny teknologi. I 

saken om Vestre Viken poengterte vi at Vestre Viken må klargjøre strategier for mer 

offensive bruk av ny teknologi.  Vi vet at helsevesenet er i starten av en revolusjon 

med ny teknologi. 

• Kommunedelplan vann 2018-2029: Alt som har med vann å gjøre er samlet i en 

plan. For Venstre står prinsipper om naturvern og klima høyt i forvaltningen av vann. 

Jonas Vevatne poengterte at kommunen må sørge for at alle som jobber med vann må 

dele snakke sammen kompetanse. de som kan noe om miljøvern og vann, også må 

involveres i byggesaker. 

• Holmen Frivilligsentral - etablering av nye frivilligsentral: Venstre var opptatt av 

at man er fleksibel på lokale foreninger som deltar her, og jobber bredt for å få med 

foreninger.  

• Lokalt regelverk for regulering av vannscooter: V sto sammen med bl.a. AP om å 

jobbe for en lokal forskrift for å regulere vannskuterbruken, helst gjennom et 

samarbeid med omkringliggende kommuner. V var i Asker imot å oppheve den 

sentrale forskriften.  

• Gang- og sykkelbro Heggedal: Venstre har sammen med andre partier vært en 

pådriver for bedre trafikksikkerhet i Heggedal, blant annet i saken om bro.  

• Den kulturelle skolesekken i Asker: Venstre er glad for at Asker kommune nå 

fortsetter å ha direkte styring med hva som skal være i den kulturelle skolesekken. Da 

kan vi stimulere lokale kulturutøvere til å være med i Asker. 

• Områderegulering for skiarena med utfartsparkeringer på Solli: Kommunestyret 

vedtok reguleringsplan for skiarena på Solli. Det betyr at et anlegg med 20 skyteskiver 

skal bygges i første omgang. Solli er egnet fordi det ofte er snø der og det er et godt 

løypenett der. Utfordringene med Solli er at det ikke mulig med kunstsnø og 

trafikksikkerheten i Solliveien, samt at det er et inngrep innenfor markagrensa. 

Flertallet av Venstres gruppe støttet dette vedtaket om Solli. 

• Erfaringer med leksehjelp som gis av pedagoger: Bør leksehjelp gis av pedagoger? 

- Ja, i hovedsak, argumenterte Venstres Marit Brochmann. Hun viste til at læringen 

ofte blir best med pedagoger. - Vi må gi et god tilbud her fordi leksehjelpen bidrar til å 

hjelpe barn som trenger ekstra oppfølgning. Ufaglærte bør benyttes som supplement. 

Samtidig ønsker vi å gi frihet til skoleleder å avgjøre omfanget av bruk av ufaglærte.  

Vi har tillit til at rektorene sørger for en god og forsvarlig ordning på leksehjelpen. 

• Nye boformer for eldre – Morgendagens generasjonssamfunn: Kan vi få fram nye 

bokonsepter for eldre - som gir mindre ensomhet og flere egnede boliger for denne 

gruppen? Venstres Bernt Bucher Johannessen brenner for dette. Asker bør se på om 

for eksempel rimelige boliger kan tilbys ungdom mot at de også bidrar for eldre i 

samme nabolag. - Kom i gang med dette arbeidet nå, oppfordret Bucher Johannessen 

og viste til prognoser fra SSB som viser at andelen over 80 år vil fordoble seg mot 

2030 i Asker. Eldre skal kunne leve og bo selvstendig. Velferdsteknologi kan bidra til 

det, men behovet for varme hender og gode samtaler vil være der. Det kan vi bidra til 

med nye boformer. 

• Reguleringsplan for Nedre Bleiker Gård – V har bidratt aktivt i arbeidet med å 

finne en mulighet for å ivareta den historiske gården med både tun, allé og 



gårdsbygninger gjennom bruk. Alternativet er fortsatt forfall. V stemte for vedtaket 

om regulering av området slik BYR fremmet det til kommunestyret.  

• Temaplan sykkel Asker 2018-2030: Venstres Bernt Bucher Johannessen var 

saksordfører. Planen er offensiv. Vi skal oppnå en sykkelandel av alle transportreiser 

på 8 % innen 2026 og 12 % innen 2030 - opp fra 4 % idag. Et hovedgrep er å øke 

sykkelandelen for turene vi tar på under 3 kilometer. Planen har også noen viktige 

strakstiltak og et kart over sykkelveier. Her må det følges opp med investeringsmidler 

over mange år. 

• Kommunedelplan klima, energi og miljø (2018-2030): En omfattende plan med 

offensive mål for både direkte og indirekte utslipp ble vedtatt. En milepæl for Asker 

bidrag til målene i Paris-avtalen. Venstre fikk inn et vedtak om Asker skal jobbe aktivt 

for at alle kommunale byggeplasser er fossil- og utslippsfrie innen 2025. Det er 

betydelige utslipp ved bygging. Byggenæringen jobber selv aktivt for å få til dette og 

kommunen som innkjøper må aktivt også stimulere til dette. Offentlige midler skal 

ikke sementere dagens løsninger, men brukes til å få fram morgendagens løsninger 

• Temaplan parkering – V fremmet under behandlingen forslag bl.a. om å oppheve 

minimumsnormen for parkering i sentrale og kollektivnære områder av kommunen.  

• Alternative skolen: Den alternative skolen gir et godt tilbud i dag, men kan jobbe mer 

med barn i barneskolen. Venstre støttet opp om planene for en mer fleksibel bruk av 

den alternative skolen, med flere team som kan jobbe aktivt i den ordinære skolen. 

Marit Brochmann påpekte i sitt innlegg at de flerfaglige teamene må få god 

kompetanse og bli godt kjent på skolene. 

• Utbygging i nye Vakåsvei 46-48: Venstre gikk imot utbygging av leiligheter i nye 

Vakåsvei 46-48, ca 70 meter fra E18. Der mener vi det heller bør være næring. 

Venstres Marit Meyer påpekte at bomiljøet vil bli preget av støy, og det vil bli 

svevestøv og nitrogendioksid for beboerne. Utbygger har gjort tilpasninger, men for 

Venstre veide folkehelse tyngst. 

 

Budsjett og planer for 2019-2022: Venstre er tilfreds med gjennomslag på flere områder. Vi 

fikk støtte for forslaget om mer til integrering gjennom idretten og midler til utbygging av 

idrettsanlegget på Gjellum. Vi fikk også gjennomslag for verbalforslag om arbeid med 

friluftsfagskole i Asker og videreutvikling av bibliotekene i Asker med inspirasjon fra Biblio 

Tøyen. 

 

Prosjektet på Gjellum er et eksempel på et godt samarbeidsprosjekt mellom kommune og 

idrett. Ett nytt og oppgradert idrettsanlegg vil være viktig får både den organiserte og den 

uorganiserte idretten i Heggedal. 

 

I debatten løftet Venstre fram tidlig innsats i skolen. Vi er bekymret for kutt i det 

forebyggende arbeidet i Barne- og familieenheten, og mener det bør skjermes for kutt i 2019. 

 

Venstre foreslo økte investeringsmidler til sykkelveier, men fikk ikke flertall for det. Det 

betyr at en offensiv satsning på sykkelveier i Asker lar vente på seg. 

 

Ungdom og leselyst er noe vi må jobbe bedre med. Venstre foreslo å etablere Askers svar på 

Biblo Tøyen. Dette er et nytt tilbud ved Deichmanns bibliotek i Oslo der besøkende må være 

mellom 10 og 15 år.  

 

Venstre fremmet et forslag for å jobbe med næringslivet om kompetanseløft innenfor 

teknologi. Asker har et næringsliv i global konkurranse. Både kommunen og mange bedrifter i 



Asker må ta i bruk og utvikle ny teknologi i et større tempo og omfang enn tidligere. Det kan 

virke som at både kommunen og flere store bedrifter har et prekært behov for å styrke digital 

kompetanse blant eksisterende ansatte. Slik videreutdanning er krevende og kostbart for 

kommunen og hver enkelt bedrift å organisere da det er begrenset med læringsressurser 

regionalt. Vi i Venstre foreslo at rådmannen tar kontakt med næringslivet, relevante 

organisasjoner og omkringliggende kommuner og fylker for å vurdere et samarbeid om et 

forprosjekt for å se nærmere på omfanget av denne utfordringen, og aktuelle løsninger. 

 

5. Arbeid i komiteer, utvalg og styrer 

Formannskapet 
16 formannskapsmøter har vært avholdt i 2018. Venstres representant er medlem i utvalget 

for plan, samferdsel og næring (sju møter) og partssammensatt utvalg (fire møter). I tillegg 

kommer ad-hoc utvalgene for E18 med Bærum og Spikkestad-korridoren med Røyken og 

Hurum. I E18-utvalget var det ikke møter i 2018. Spikkestad-korridoren utvalget hadde tre 

møter i 2018. Se mer om arbeidet her. Utvalget legges ned i 2018 fordi det ansees overflødig 

med ny felles kommune. Påvirkningsarbeidet skal ivaretas av Fellesnemda.  

 

De fleste vedtak i formannskapet har vært enstemmig. Venstre har blant annet markert seg i 

følgende saker i formannskapet:  

• Byvekstavtalen og Hovedstadsrådet: Her har V vært en pådriver for at Asker bør bli 

en part av avtalen og medlem av Hovedstadsrådet. Begge deler er viktig for at Asker 

skal få forståelse for og få finansiert større samferdselsprosjekter. Asker blir trolig 

ikke en part av byvekstavtalen, men vil få en underavtale via Akershus 

fylkeskommune. Det er åpnet for at Asker kan bli en del av Hovedstadsrådet som 

etableres i 2020, og dette må følges opp videre.   

• Risenga skole og ishall: Her har Venstre argumentert for og fremmet vedtak om 

høyere klimaambisjoner enn det rådmannen har anbefalt. Det fikk ikke flertall. 

• Etablering av NRG-U i Asker: Her inntok Venstre en mellomposisjon hvor vi stemte 

for Askers anbefaling om etablering av skolen, men ba rådmannen følge med på 

konsekvenser for den ordinære skolen.  

• Innspill til handlingsprogram for jernbanesektoren: Her fikk Venstre flertall for et 

vedtak som krever at Stortingets Citylink-merknad til NTP følges opp ved en 

mulighetstudie eller KVU for å få kortere reisetid mellom Spikkestad og Oslo. I 

vedtaket ble det også lagt inn at Asker kommune ber om at behovet for vendespor på 

Asker stasjon, planfri krysning for Spikkestadbanen og hensettingskapasitet i Asker 

innen 2050 sees i sammenheng 

• Prioritering av sykkelmidler: Mens flertallet ønsket å bruke sykkelvei midler til å 

delfinansiere fortau i Jacob Neumannsvei, stemte V, MDG og Ap for å reservere disse 

midlene til rene sykkeltiltak. 

 

I partssammensatt utvalg er kommunes sykefraværsutvikling, inkluderende arbeidsliv, 

likestilling jevnlige tema. Venstre forsøker å særlig følge opp kommunens arbeid for å ivareta 

personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller trenger å prøve seg ut i arbeid i 

kommunen.  

 

 

https://www.asker.kommune.no/politikk/politisk-styring/formannskapet/spikkestad-utvalget/


Bygningsrådet 
I bygningsrådet har det vært avholdt 13 vedtaksførende møter med forutgående befaringer 

samt en rekke temamøter og åpne høringer. Venstre v/representant Marit H. Meyer har i 

bygningsrådet vektlagt arbeidet med miljø, trafikksikkerhet, bærekraftig materialbruk og god 

bokvalitet – særlig i forbindelse med fortetting. Venstre har også i 2018 vektlagt at Asker 

følger opp føringene i samordnet plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  

 

Venstre har vært tilsvarende restriktiv i saker som gjelder mindre områdeutbygginger og 

reguleringsplaner som blir bilbaserte, enkeltsaker om utbygging i LNF-områder og der 

undersøkelser viser behov for ivaretagelse av sårbar natur og artsmangfold. V har markert seg 

tydelig i arbeidet med å få mer bærekraftige materialvalg i forbindelse med formålsbyggene 

som Risenga ungdomsskole og Risenga ishall.  

 

I 2018 har BYR og kommunestyret behandlet områderegulering for Høn/Landås. V prioriterte 

arbeidet med å sikre gode løsninger for beboerne i Lerkeveien og Hønsveien. Vi prioriterte i 

tillegg arbeid med grønn mobilitet høyt. Vs forslag om å etterstrebe fossil- og utslippsfri 

byggeplass på Høn/Landås ble vedtatt. I behandlingen av planprogram for nytt Trekanten 

senter har V markert behovet for å hindre et stort kjøpesenter der handel og aktivitet dras inn 

fra sentrumsgatene i Asker.  

Komite for oppvekst 
I komite for oppvekst har det vært arrangert ni møter i 2018. I tillegg har det vært to 

dialogmøter med representanter for ulike brukergrupper. Komiteen har også vært på noen 

befaringer. 

 

Blant de største sakene innenfor komite for oppvekst i 2018 var to viktige temaplaner for barn 

og unge i kommunen, Temaplan for inkludering og mangfold, og Temaplan for trygt og godt 

leke- og læringsmiljø. Begge planene har komiteen jobbet med i flere runder, og selv om 

Venstre ikke har hatt saksordfører, gjør ordningen komiteen har med at alle planer kommer 

innom komiteen minst en gang mens den er i utarbeidelsesfasen, at medlemmene i komiteen 

kan komme med innspill til planen som tas med i endelig utarbeidelse. Begge planene 

reflekterer Venstres vektlegging av tilrettelegging for inkludering og samfunnsdeltakelse 

basert på den enkeltes forutsetninger, ønsker og muligheter. Planen for et godt og trygt leke- 

og læringsmiljø skal i tillegg følges opp med en digital veileder for kommunalt ansatte som 

skal bidra til å sikre at lovkravene i Kap 9 A i opplæringsloven blir ivaretatt i kommunen.  

 

Digital læring i Askerskolen (og delvis i barnehagen) er også viktig utviklingsarbeid som 

komite for oppvekst følger. I 2018 kom midtveisrapporten for arbeidet med digital læring i 

skolen, og resultatene er oppløftende. Blant annet er det betryggende å se at valg av digitalt 

hjelpemiddel til elevene, Chrome-book, fremstår som en suksess. Chromebook-en oppleves 

som brukervennlig, og det har vært lite behov for vedlikehold og reparasjoner på maskinene. 

Arbeidet med digital læring i skolen har også sine utfordringer, og disse jobbes det videre 

med. Men det overordnete bildet er at arbeidet med digitalisering i skolen er godt i Asker 

kommune.  

 

Venstre har markert seg med våre synspunkter i sakene i oppvekst. Vi har kontinuerlig jobbet 

for å sikre at diskusjoner dekker, og vedtak ivaretar, sentral Venstrepolitikk. Venstre har også, 

som tidligere, vært pådriver, i saker der dette er relevant, for at det skal gjennomføres 

systematiske evalueringer av nye tiltak som gjennomføres innen oppvekstområdet, for å sikre 

kontinuerlig kvalitet- og forbedringsarbeid innen oppvekstområdet i kommunen.  



 

Som forventet, er arbeid med å endre skolekretser, en utfordrende sak. Ved utgangen av 2018, 

er det vedtatt endring av Billingstad og Hvalstad skolekretser. Arbeidet med endring av 

kretsgrenser vil fortsette fremover, og tar utgangspunkt i kommunens vedtatte plan for skole- 

og barnehagekapasitet. 

 

Venstre i Asker har i år som foregående år, vært en tydelig stemme mot alle kutt i 

oppvekstsektoren som går på bekostning av kvaliteten i tjenestene til Askers barn og unge, og 

som kan true trygghet og forutsigbarhet hos denne spesielt sårbare gruppen. I 2018 og frem 

mot 2019 har Venstre vært spesielt opptatt av effekten kutt i BFE kan ha på forebyggende 

helsearbeid rettet mot barn og unge. Dette er ikke-lovpålagte oppgaver som kan være utsatt 

for «effektiviseringstiltak». Venstre vil følge opp dette videre i 2019. 

Komite for teknikk, kultur, fritid 
Komiteen hadde 9 møter og 3 dialogmøter pluss 2 omvisninger. Hovedsakene for komiteen 

var prioritering utbygging av Kulturskolen på Østre Asker gård og fokus på å løfte 

kultursatsningen i kommunen opp på tilvarende nivå som idretten. I det ligger mye god 

Venstre politikk.  

 

Komiteen har hatt mange temaplaner til gjennomgang og temaplan for sykkel ble endelig 

ferdig. En ambisiøs plan med mye Venstre politikk i.  

 

Et innbyggerinitiativ om freding av hummer langs Asker kysten fikk selvfølgelig Venstres 

støtte så også etableringen av Asker som friby for forfulgte kunstnere. Temaplan for parkering 

gikk gjennom komiteen hvor saksordføreren fra Frp endte med å trekke seg.  Planen sikrer 

mye av det Asker Venstre har jobbet for, som å redusere bilbruken til fordel for kollektiv, 

sykkel og gange.  

Kommunal råd for personer med nedsatt funksjonsevne  
Venstre har leder av rådet, ved Ingvild Tautra Vevtne. Rådet er et rådgivende utvalg for 

rådmannen og de andre politiske utvalgene.  

 

Rådet har en egen årsrapport som godkjennes av kommunestyret. I 2018 har Rådet behandlet 

alle saker av arealdisponering og bygg av offentlig interesse. Rådet gir råd og stiller 

forventninger for å kunne legge tilrette for et universielt utformet samfunn for alle. 

Rådet har hatt befaring på nye Holmen svømmehall og på Landøya nye ungdomsskole. 

Selv om Rådet er tett på planer og prosesser, så er det alltid noen utfordringer ved 

godkjenningen av nye bygg.   

 

Årets tilgjengelighetspris ble tildelt Asker Fotball, for deres tilrettelegging av aktiviteter og 

inkludering for personer med redusert erfaring og kapasitet.  

 

Utfordringen er nå videre å bli kjent med alle våre tre kommuner, for å lære av hverandres 

gode løsninger og for å tilpasse kvalitet og tilbud på en likeverdig måte. 

 

Venstre bør forsøke å bli et tydeligere parti for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Klageutvalget 
Klageutvalget har i 2018 hatt månedlige møter. Venstre er fast representert ved Kristian 

Kvam. Saksmengden er omtrent som i 2017, og har således funnet et stabilt høyere nivå fra 



tidligere år. Sakene har de siste to årene blitt mer kompliserte. Særlig har saker om startlån til 

egen bolig og tildeling av kommunal bolig vært representert på sakslisten siste år. 

Kontrollutvalget 
Erling Bergsaker er Venstres representant i Kontrollutvalget. I utvalget er det månedlige 

møter. Kontrollutvalget følger opp at kommunens administrative virksomhet er i samsvar med 

lovpålagte krav, både den ordinære virksomhet og prosessen med etablering av «Nye Asker». 

 

Kommunikasjonen og arbeidsformen i komiteen fungerer greit, både internt innen utvalget, og 

med sekretariat og BDO som kommunerevisor. Komiteens arbeid og planer fremgår av 

årsrapporter og årsplaner for kontrollutvalget. I tillegg til oppfølging av administrasjonens 

virksomhet i forhold til vedtak og lovverk, følger vi økende fokus på risiko og 

risikoreduserende tiltak knyttet til ulike deler av kommunal virksomhet.  

 

Konkret i tillegg til de løpende saker har vi i utvalget i 2018 spesielt behandlet: 

• Forvaltningsrevisjon av tilskudd til kultur og idrett 

• Forvaltningsrevisjon av refusjonskrav til flyktninger og ressurskrevende brukere. 

• Forvaltningsrevisjon av sikkerhetsrisiko i asker og Bærum vannverk. 

• Oppfølging av selskapskontroll av Asker produkt 

• Klagehyppighet i «Plan og bygg», vurdering av årsaker. 

• Bestilling av forvaltningsrevisjon av psykisk helse og rus. 

Juryen for Byggeskikkprisen 
Lisbet Landfald er Venstres representant og fast medlem av juryen. Prisen blir utdelt av Asker 

kommune. Prisen er en hederspris for bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin 

utforming og innpasning i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk. 

Varner-bygget fikk byggeskikkprisen for 2016, utdelingen skjedde 4. mars 2017. 

 

Kommunens byggeskikkutvalg, som har fem medlemmer, bestemmer om prisen skal deles ut 

og når det skal være utdeling. Statuttene for prisen ble endret i 2018. Prisen skal i 

utgangspunktet deles ut hvert annet år/to ganger hver kommunevalgperiode. Pengebeløp som 

del av premien utgår og i stedet satses det på økt fokus av prisen og en større markering av 

prisutdelingen. Videre tydeliggjør nye statutter fokuset på integrerte løsninger for, og 

innovasjon innen, energi, universell utforming, bærekraftige materialer og miljøhensyn.  

 

Det ble ikke delt ut noen pris i 2018. Det har ikke vært nominasjon, og ikke noen møter. 

Holtsmarks stiftelse 
I styret har det i 2018 som tidligere vært fokus på ivaretakelsen og bruken av bygningsmassen 

knyttet til Tveiter gård. Utfordringen ligger i å ha en bruk av bygningsmassen som sikrer at de 

blir tatt vare på, samt at bruken er i samsvar med de føringer som følger av stiftelsens formål, 

som blant annet omfatter tilgjengelighet for allmenheten. En milepæl i 2017 var åpning av 

fullrestaurert Halvorsen-hytte utleiet til DNT. I 2018 har vi hatt mye fokus på utvikling av 

bygningsmassen på Tveiter gård med hensyn til fortsatt mulighet for å kunne drive et 

lønnsomt landbruk. I denne sammenheng har vi blant annet sett på forbedring av mulighetene 

for bedre gjødselhåndtering og behov for både restaurering av eksisterende driftsbygning og 

muligheter for å bygge en ny som både er rasjonell og passer til eksisterende bygningsmasse. 

Det er 3 - 4 styremøter i året. 



Oslofjorden Friluftsråds årsmøte 
Venstres representant, Jonas Vevatne, er første vara. Han var ikke innkalt til møte i løpet av 

2018.  

 

Asker og Bærum brannvesen 
Venstres representant Ingvild Tautra Vevatne er nestleder i styret.  

 

6. Kommunesammenslåing 

Kommunesammenslåingen har vært et tema i enkelte saker i kommunestyret i 2018: 

• Organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye 

Asker kommune: Her stemte vi i Venstre for at mesteparten samles i 

basisorganisasjonen. Vi gikk også inn for eget landbrukskontor i Asker.  

• Politisk struktur i nye Asker kommune: Venstre er opptatt av at vi må rigge et 

sterkt nærdemokrati i den nye kommunen. Vi mener det bør etableres 7 

Lokalsamfunnsutvalg tilknyttet innbyggertorgene. Slike utvalg er forventet å engasjere 

seg i saker som gjelder deres lokalområde. De kan fremme saker for videre politisk 

behandling i kommunen. De skal aktivt gi innspill på utvikling av planer for 

boligbygging og utvikling lokalt. De skal også kunne gi støtte til sosiale og kulturelle 

aktiviteter lokalt. Et sterkt nærdemokrati kommer ikke av seg selv i en ny større 

kommune, og her må vi bruke ressurser på det og være offensive fra starten. 

• Tjenestepensjonsordning for nye Asker kommune - valg av modell for drift, 

forvaltning og administrasjon 

 

Venstre har vært representert i tre arbeidsgrupper fram til juni 2018:  

- Politisk organisering: Marit H. Meyer var Venstres representant. Utvalget utarbeidet 

forslag til fellesnemnda for ny politisk struktur for nye Asker.  

- Politisk identitet: Bernt B. Johannessen var Venstres representant. Sentrale saker har 

vært konkrete virkemidler for å bygge den nye kommunens identitet. Bernt tok 

initiativ til at arbeidet med nytt kommunevåpen ble åpnet opp og både skoler og 

enkeltpersoner fikk sende inn forslag. 

- Økonomisk politikk og handlingsregler: Jostein F. Tellnes var Venstres 

representant. Utvalget jobbet med økonomiske handlingsregler, finansreglement og 

plan for gevinstrealisering (forbedringer i kvalitet og ressursutnyttelse som en følge av 

kommunesammenslåingen).  

 

7. Kommunikasjonsarbeid 

Kommunestyregruppa har arbeidet systematisk med å formidle arbeid og forslag i komiteene 

og i kommunestyret i både Budstikka, på eget nettsted og i sosiale medier.  

 

➢ Innlegg/kronikker i Budstikka og redaksjonelle oppslag har satt fokus på flere av våre 

viktige saker.  



➢ Innlegg og oppslag i Budstikka er videreformidlet på Asker Venstres Facebookprofil 

og på nettsiden. 

➢ Korte oppsummeringer fra Venstres standpunkt og argumentasjon i 

komunestyremøtene er lagt ut på Asker Venstres Facebook side etter hvert møte.  

➢ Egne Facebook-grupper for Asker Venstres medlemmer og for k-gruppa er benyttet 

for å generere debatt og meningsutveksling, samt for å gi utfyllende informasjon om 

arbeid blant kommunestyremedlemmene til særlig interesserte.  

 


