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Innledning 
Den sittende kommunestyregruppen har i 2016 fullført sitt første hele kalenderår. Med fire 
innvalgte representanter har gruppa hatt mulighet til å ha faste representanter i to komiteer i 
tillegg til formannskapet og bygningsrådet, noe som bl.a. betyr økt mulighet for tettere 
oppfølging av flere saker.  
 
 

Verv og posisjoner 
Kommunestyregruppa anses å være de faste medlemmene, samt hele vararekken. Venstres 
gruppe er blokkuavhengig og står i møtene og i sakene fritt til å fremme Venstres standpunkt. 
Gruppeleder er Marit H Meyer, Jostein F Tellnes er stedfortredende gruppeleder.  
 
Asker Venstre innehar følgende verv og posisjoner:  

Formannskapet: Jostein Furelid 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  
 

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/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/


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

 
 

Arbeid i gruppa 
Det har vært avholdt fysiske gruppemøter på kommunens faste avholde dager med godt 
oppmøte fra de faste kommunestyrerepresentantene, enkelte vara, representanter fra styret og 
enkelte aktive medlemmer. I tillegg har det vært avholdt korte telefonmøter de øvrige 
mandagene, der de fire faste kommunestyremedlemmene i hovedsak har deltatt. Representant 
for lokallaget har deltatt ved enkelte av telefonmøtene.  
 
Gruppemøtene i Asker Venstre er åpne for medlemmer og er blitt annonsert på Asker 
Venstres nettside, diskusjonsforum på Facebook samt av og til i egen mail til styret og 
k-gruppa. Gruppemøtene har primært kommende saker i komiteene, formannskapet, 
bygningsrådet og kommunestyret som tema. Det etterstrebes også å ha fokus på aktuelle 
politiske initiativ k-gruppa kan ta for å respondere på aktuelle saker eller for å fremme Asker 
Venstres program for perioden 2015-19.  
 
Asker styres i prinsippet av flertallspartiene Høyre, FrP og KrF. Venstre inngikk valgteknisk 
samarbeid med posisjonen, men står politiskblokkuavhengig og fritt til å fremme Venstres 
politikk i kommunestyre, råd og utvalg. Venstre og Pensjonistpartiet er de eneste partiene i 
det sittende kommunestyret som står uten bindende politiske avtaler og således står fritt til å 
arbeide for egen politikk.  
 
Fordeler – positive erfaringer med dagens rolle i opposisjon:  

● Godt forberedte og begrunnede saker gir gode muligheter for gjennomslag  
● Vi kan utvikle selvstendige Venstrestandpunkt  
● Høyre er opptatt av å få innspill til sin egen politikk, noe som gir oss muligheter til 

påvirkning i enkelte saker 
 
Ulemper - negative erfaringer:  

● Det er utfordrende å få større uttelling i særlig HP-prosessen uten å være i posisjon 
● Svært mye avgjøres på posisjonens formøter, noe som begrenser mulighetene for 

påvirkning i debattene 
 



●  
 

Kommunestyret 
Det har i perioden vært avholdt 12 kommunestyremøter. Venstre stiller i kommunestyret som 
uavhengig og står fritt til å fremme Venstres politikk. Gruppa markerer seg jevnt over i en stor 
bredde av saker, og er tydelige på Venstres standpunkt. 
 
Utover behandling av handlingsprogrammet for 2016-20, har vedtak om 
kommunesammenslåing av Asker, Røyken og Hurum vært den største og mest omfattende 
saken i året som er gått. Venstres gruppe samarbeidet med lokallaget for å etablere og 
gjennomføre en prosess med mål om å utmeisle Asker Venstres standpunkt. Under 
kommunestyrets behandling stemte tre representanter for sammenslåing, en stemte imot. 
Venstre var i saken særlig opptatt av gode nærdemokratiordninger, et representativt 
kommunestyre, at regional plan for areal og transport skulle gjelde for den nye kommunen og 
at kvaliteten på tjenestene skulle opprettholdes og om mulig bedres.  
 
E18-saken er også svært omfattende, og forslag til kommunedelplan i forbindelse med 
E18-utbyggingen er i 2016 behandlet i kommunestyret. Venstre argumenterte i saken for høy 
prioritering av kollektiv, sykkel og minst mulig støy, arealbeslag og barrierer ved ny vei. Da 
kommunedelplanen ble lagt ut på høring fikk vi gjennomslag for vedtaket om at «Det 
forutsettes at videre planlegging og gjennomføring av prosjektet vil etablere løsninger som 
sikrer at målet om persontransportveksten tas kollektivt og/eller med gange/sykkel, og på 
lengre sikt reduseres privatbilbruken, slik det er formulert i Askers kommuneplan 2014-26.» 
Venstre fikk ikke flertall for forslag som konkretiserte bla utbedring av sykkelvei og antall 
felt for hovedsamlevei ved endelig behandling av planen i k-styret. 
 
Kommunestyret vedtok i juni 2016 ny reguleringsplan for Brønnøya – mot Venstres stemmer. 
Venstre la i saken sterk vekt på det store forvalteransvar for det svært rike og til dels truede 
arts- og naturmangfoldet på Brønnøya. Dette mangfoldet tilsier at videre utnyttelse av 
ubebygde tomter ikke er forsvarlig. Venstres standpunkt er i tråd med Fylkesmannens 
holdning og er en etterlevelse av den biologiske rapporten for øya.  
 

Behandling av handlingsprogram 2016-19 
På basis av arbeidsprosesser i kommunestyregruppa og på strategisamling 5. november, 
fremmet Asker Venstre eget forslag til økonomiske justeringer i rådmannens forslag til 
handlingsprogram.  
 
Venstres forslag innebar en reversering av kuttforslagene innen grunnskole og barnehage, 
styrking av PBA, reversering av rådmannens kuttforslag på Geodata, opprettholdelse av 
skibussen, ekstra bevilgning til nærmiljøanlegg og til temporære nærmiljøtiltak på Borgen, 
innføring av en tilskuddsordning for investering i solenergi for husholdninger, innføring av 
tilskuddsordning for tilrettelegging av lading i fellesgarasjer og en framskynding av ny 
Risenga ungdomsskole. Forslag om styrking av PBA, reversering av kutt i Geodata og 
skibussen ble fremmet av flere og vedtatt.  
 



Venstre fremmet 16 verbalforslag, som i all hovedsak ble oversendt. Samtlige forslag innen 
miljø ble oversendt arbeidet med en revidering av klima- og energiplanen.  

 

Arbeid i formannskapet, bygningsrådet, komiteene og 
utvalgene 
Formannskapet: 21 formannskapsmøter har vært avholdt i 2016. Venstres representant er 
medlem i utvalget for plan, samferdsel og næring (sju møter), partssammensatt utvalg (fire 
møter), Spikkestadutvalget med Røyken (5 møter) og E18-utvalget med Bærum (5 møter).  
 
De fleste vedtak i formannskapet har vært enstemmig. De sakene det har vært klarest uenighet 
(ut over budsjettet) er kommunereform og E18. 
 
Venstre v/ Jostein Tellnes har blant annet markert seg i følgende saker:  

- Ny Landøya skole: Basert på innspill fra Kulturrådet, fikk vi flertall for nytt 
vedtakspunkt om at prosjektet skulle bearbeides med vekt på gode løsninger for 
sambruk av skolen, herunder lokaler til kulturutøvelse og scene med god kvalitet. Det 
førte til endringer og økte kostnader på10 mill kroner, men visstnok skal prosjektet 
fortsatt være innenfor kostnadsrammen. 

- Kommunereform: Ved bestilling av utredning ba V om bla konkretisering av 
nærdemokratiske ordninger og klargjøring av konsekvenser av økte avstander internt i 
kommunen for driften av kommunen. Ved behandling av innbyggerundersøkelsen, ba 
ga V konkrete innspill på endret spørsmålsformulering (bruke holdningsspørsmål i 
tillegg til avstemmings-spørsmål).  

- Regionreform: V fikk inn i Askers høringsuttalelse at «grensejusteringer av dagens 
fylker i en ny større region bør vurderes. Asker understreker samtidig at Akershus ikke 
bør deles i to fordi Hovedstadsregionens utfordringer bør løses samlet. Asker støtter 
arbeidet med å få til nye sterke folkevalgte regioner som også får overført viktige 
oppgaver fra staten.» 

- Ishall Risenga: Ved valg av løsning for ny ishall på Risenga, ble Vs forslag om økt 
sambruk vedtatt («prosjektet bør legge til rette for mest mulig annen bruk av hallen så 
lenge det ikke går ut over idrettens behov»), mens vårt forslag om å «sikre at 
prosjektet har høy miljøprofil gjennom både energibruk, materialvalg og 
transportløsninger» falt. 

- Luftkvalitet: Målinger av luftkvaliteten ble iverksatt vinteren 2016 etter interpellasjon 
fra V i k-styret. Målingene viser at utslipp av nitrogenoksider er høy flere steder langs 
E18. Svevestøv er også et problem, selv om nivåene er noe lavere. Vi er ikke pålagt å 
vurdere akutte tiltak slik som forbud mot dieselbiler som i Oslo, men vi bør følge nøye 
med og gjøre det vi kan for å få ned utslippene.  

- Spikkestadbanen: Ved Askers høringsinnspill til Nasjonal transportplan, fikk V flertall 
for følgende tillegg: «Jernbanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i 
Vestregionen. Økt togkapasitet og utbedring av stasjonene i Vestkorridoren er således 
viktig for å sikre tilstrekkelig kapasitet for forventet befolkningsvekst og nullvekst i 
personbiltrafikken. Tiltak for å redusere reisetiden på Spikkestadbanen er videre 
nødvendig for å ta veksten i persontrafikken i retning Heggedal, Røyken og Hurum.» 

- Tog- og busstilbud: Ved sak om KVU Oslo-navet fremmet V to tillegg til Askers 
høringsinnspill som falt («KVU’en kunne i større grad sett på økonomiske og 



miljømessige effekter av flere bussruter som øker flatedekningen og når en større del 
av befolkningen i Akershus» og «Det er videre et potensial for økt utnyttelse av 
togkapasiteten i Vestkorridoren ved at tog forlenges fra Lysaker til Asker, som igjen 
vil øke potensialet for bussmating til Asker stasjon.») 

- Valg av medrettsdommere: V var opptatt av at lekdommere må gjenspeile 
befolkningen og at Asker gjør en skikkelig innsats for å få til dette. V fikk derfor med 
følgende oversendelsesforslag «Ved framlegging av tilleggslisten for meddommere vil 
rådmannen gjøre en vurdering av om hensyn til alder, etnisk bakgrunn og kultur så 
langt mulig er i samsvar med befolkningen i kommunen totalt sett for de meddommere 
som oversendes fra Asker, og om det er behov for å jobbe mer proaktivt for å få en 
sammensetning i tråd med befolkningen.» 

- Spørsmål om salg av boligtomt (ombudsrolle): V tok opp spørsmål salg av en 
kommunal boligeiendom (Nes Terrasse 51) som ifølge en rekke beboere i området en 
del av en mye brukt lekeplass for barn og barnehager. Grunnen var at et brev til 
kommunen om dette i september 2015 ikke ble besvart. Da formannskapet fikk salget 
til behandling i november ble det oppgitt i saksframlegget at tomten var regulert til 
boligformål, men ikke opplyst om innvendinger mot salget og at denne tomten kunne 
være en del av en «100-meter-skog» i området. Til tross for spørsmålet ble tomten 
solgt. Rådmannen mener at salget skulle gjennomføres og vi ga oss på det.  

 
 
Bygningsrådet: I bygningsrådet har det vært avholdt ca 20 vedtaksførende møter med 
forutgående befaringer, en studietur og en rekke temamøter. Venstre v/representant Marit H 
Meyer har i bygningsrådet videreført arbeidet for å sikre en utbygging i Asker som er 
konsentrert langs kollektivaksene og som er i tråd med regional plan for areal og transport. 
Tilsvarende har Venstre vært positiv til fortetting og noe høyere utnyttelsesgrad nært 
kollektivknutepunktene.  
 
Venstre har vært 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.  
 
Venstre har arbeidet for å få økt fortgang i arbeidene med utbygging og fortetting i Asker 
sentrum og i Heggedal. Venstre har i BYR markert tidligere motstand mot Landås/Høn 
utbyggingen men har prioritert å rette innsatsen mot å få flertall for gode prinsipper for miljø 
og transport i det videre planarbeidet. Venstre har i BYR vært positiv til Vestre Billingstad 
utbyggingen grunnet relativ god stedstilpasning, god nærhet til kollektiv, og hensiktsmessig 
fortetting i tidligere industriområde.  
 
Videre har Venstre lagt vekt på økt satsing på alternative planer ved planlegging av nye 
skolebygg, alternative utbyggingsformer og bærekraftig materialbruk. Særlig i forbindelse 
med nye områdereguleringer og i forbindelse med private reguleringsforslag. Utnyttelse av 
lokale energiformer, bilpoolordninger, god stedstilpasning, ivaretakelse av naturtyper og 
grøntdrag og tilrettelegging for sykkel og gange har vært viktige prinsipper i 
reguleringssakene.  
 
Komite for oppvekst: Marit Brochmann er Venstres representant i oppvekstkomiteen. I 
komite har det vært arrangert ni møter i 2016. I tillegg har det vært to dialogmøter med 



representanter for brukergrupper ved BFE, barnevernet, grunnskoler og barnehager. Komiteen 
har også vært på befaringer på et lite utvalg skoler og barnehager.  
 
Blant de største sakene innenfor komite for oppvekst i 2016 var strategien for realfag i 
barnehager og skoler i Asker, og ikke minst arbeidet med digitalisering i Askerskolen, som 
endte i et vedtak om en strategi for arbeidet med digitaliseringen og innføringen av digitale 
verktøy ved skolene i kommunen.  
 
Det har i 2016 også blitt vedtatt at det skal opprettes et eget kommunalt elevråd i Asker. Mot 
slutten av året vedtok også kommunestyret etter innstilling fra oppvekstkomiteen en ny 
strategi for barnehage- og skolekapasitet for 2018-2028 c) For å løse kapasitetsutfordringer 
ved eksisterende skoler, hvor det bla annet ble vedtatt at det skal igangsettes et arbeid med å 
endre/justere dagens skolekretsgrenser, og at retten elevene i 1.–7.trinn i Askerskolen har til 
fritt skolevalg skal revurderes, og rådmannen skal utarbeide forslag til ny forskrift som 
regulerer retten til fritt skolevalg innenfor det lokale handlingsrommet.  
 
Venstre har markert seg med våre synspunkter i sakene i oppvekst. Spesielt vil Venstre bidra 
videre i arbeidet med fattigdomsplanen som skal legges frem for kommunestyret i løpet av 
første halvår 2017, der er Marit Brochmann saksordfører. Venstre har også 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. Videre har Venstre bidratt til en mer 
sosial profil på brukerbetalingen i SFO, og også at barn som bor varig på mottak i kommunen, 
skal få tilbud om gratisplass på SFO på lik linje med skoledeltakelse. Venstre i Asker er 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. 
 
Komite for teknikk, kultur, fritid: I TKF har det vært gjennomført ni møter i 2016. I tillegg 
har det vært to dialogmøter og to befaringer.  
 
Hovedsaken for Venstres representant Bernt Bucher Johannessen i TKF har vært arbeidet som 
saksordfører for den nye gjenvinningsplan for Asker. I god dialog med prosjektleder i Asker 
kommune kom komiteene fram til en meget god og ambisiøs plan for å ta Asker inn i 
sirkulærøkonomien. Fokus er på redusert matsvinn og økt ombruk. Det aller meste av klær 
kan gjenbrukes på en eller annen måte. Det er mye god Venstre politikk i den nye 
gjenvinningsplanen. 
 
Ny sykkelplan for Asker har også Venstres komitemedlem som saksordfører. Arbeidet er i 
gang og fokus er på å øke bruk av hverdagssyklingen til både skole, handling og 
fritidsaktiviteter. Sykkel er en av fanesaken til Venstre og vår politikk vil komme til uttrykk i 
den planen.  
 
På tampen av fjoråret ble Venstres representant også saksordfører for ett arbeid knyttet til 
utviklingen av medborgerskap og samskaping i kommunen. To begreper som brukes mye i 
kommunes egen debatt om utviklingen av tjenester til innbyggerne. I dette arbeidet er det 
viktig at mye god Venstre politikk innen lokaldemokrati og medbestemmelsesrett kommer til 
sin rett. Men også en klargjøring av hva begrepene egentlig står for blir viktig å fram. 
 



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. Dette året har vi hatt mye vekt på UU (universell utforming) i nye bygg og anlegg, 
og i oppgradering av skoler, friluftsområder og digitale tjenester. Rådet ga 
Tilgjengelighetsprisen 2016 til Civitan kvinnegruppe for deres innsats for å arrangere disko 
for funksjonshemmede. For 2017 vil rådet ha oppmerksomhet på et mer inkluderende 
arbeidsliv og spesielt blant kommunens egne virksomheter. 
 
Klageutvalget: Kristian Kvam er Venstres representant og fast medlem i klageutvalget. 
Utvalget har hatt månedlige møter dette året. Antallet klager er jevnt lavt, og det har ikke vært 
noen krevende saker. Samarbeidet med de andre partiene har vært godt. I mange saker har det 
vært konsensus om å returnere disse for ny behandling i administrasjonen, da det mangler 
vesentlig informasjon for klagebehandling. Ellers har klager vært avgjort med et samlet 
Klageutvalg. 
 
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. Frist for innsending av forslag til byggeskikkprisen 2016 
var 5. desember. Kommunens byggeskikkutvalg, som har fem medlemmer, bestemmer om 
prisen skal deles ut og når det skal være utdeling. Byggeskikkutvalget skal vurdere alle 
innkomne forslag i løpet av januar 2017. Utdeling av byggeskikkprisen for 2016 skal skje 4. 
mars 2017. 
 
Oslofjorden Friluftsråds årsmøte: Venstres representant, Jonas Vevatne, er første vara og 
ble innkalt til det årlige møtet 2016 som representant.  
 
Asker og Bærum brannvesen: Venstres representant Ingvild Tautra Vevatne er nestleder i 
styret. Hun har deltatt på det årlige møtet og fremmet bl.a. arbeidstrening for ungdom i 
brannvesenet.  
 

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 en rekke av 
våre viktige saker som også er fremmet i både kommunestyret og i komiteene. Dette 
inkluderer sambruk Landøya skole, sosialt ansvar og samhørighet i julehøytiden, 
tilretttelegging for mindre bilbruk, bilkollektiv, lærerdekning, luftkvalitet, 
utbyggingen på Borgen, Landås/Høn utbyggingen etc.  

➢ Innlegg og oppslag i Budstikka er videreformidlet på Asker Venstres Facebookprofil. I 
tillegg er en rekke andre aktuelle politiske saker i kommunen formidlet via sosiale 
medier.  

➢ Asker Venstres nettside er jevnlig oppdatert med innlegg og kronikker. I tillegg har 
det blitt skrevet enkelte egne nyhetssaker til nettstedet i perioden.  

➢ 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.  

➢ Asker Venstre har gjennom kommunikasjonsarbeidet videreført en posisjon som et 
tydelig opposisjonsparti i Asker. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Asker 9. januar 2017 
Asker Venstres kommunestyregruppe for perioden 2015-19 
v/ gruppeleder Marit H Meyer 
 


