
Forslag til endringer Asker Venstres program 2019-2023
Til behandling på ekstraordinært årsmøte 21. mars 2019

Nr
Hvilken side 
og linje?

Type forslag Forslaget Begrunnelse Forslagsstiller(e) Innstilling programkomite Begrunnelse2

1 1, 1 Legge til tekst

Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer personlig frihet 
med ansvar for fellesskapet. Vi ønsker et samfunn hvor folk har 
mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar 
ansvar for hverandre og for miljøet.

denne kortversjonen av programmet er svært god - og 
balansert. og var fremhevet som en ingress i 
programmet sist 
I de ti punktene slik det står nå, forsvinner ansvaret for 
fellesskapet i fremhevingen av den individuelle friheten. 
Raushet er litt innholdsløst. Viktig å fremheve at frihet 
og ansvar kommer sammen  og i et (sosial)liberalt 
samfunn kan man ikke se disse separat.
" Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme 
sitt eget liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre og 
miljøet. Venstres kjerneverdier er inkludering, toleranse 
og raushet. Verdiene er vesentlige for at mennesker 
skal trives, uansett alder."

Jonas Vevatne OK

2 1, 17-18 Ende tekst
Venstre vil at kommunen skal ha en aktiv pådriverrolle i den 
grønne omstillingen av næringsliv og samfunn, der individ og 
fellesskap ser nye og lokale muligheter.

Potensialet for kommunal klimapolitikk er stort. 
Kommunen må mer aktivt drive fram omstilling og 
skape samarbeid med grundere, innbyggere og 
næringsliv for å legge til rette for gode løsninger og 
framtidsrettede arbeidsplasser 

Jonas Vevatne OK

3 S 7 linje 11-12 Ny tekst

Mat er viktig for læring. En felles skolelunsj er et viktig tiltak av 
flere årsaker, både ernæringsmessig, av sosiale årsaker og som 
folkehelsetiltak. Elever og lærere blir kjent på en annen måte 
rundt et lunsjbord enn i klasserommet, og dette har stor verdi for 
relasjoner, læringsmiljø, konsentrasjon og trivsel.  Flere skoler i 
Asker har allerede et tilbud om frokost, skolelunsj eller begge, 
og har svært gode erfaringer. Asker Venstre ønsker at flere 
skoler i Asker oppfordres til å se på hvilke muligheter de har for 
å tilby et skolemåltid. For å kunne tilby et skolemåltid er det 
viktig at skolene har fasiliteter som et kantinerom/stort allrom, 
helst med eget kjøkken, og vi ønsker derfor at man planlegger 
med dette når man skal rehabilitere eller bygge nye skoler. De 
som ikke har slikt i dag kan få tilkjørt mat fra kommunale 
kjøkkener eller tilby brødmat, etter hva man ønsker lokalt. 

Skolelunsj kan gi kommunen store muligheter for samskaping 
med frivillige organisasjoner, gi flere mulighet til språkopplæring 
og arbeidstrening via f.eks vekst-bedriftene, og generelt gi 
mange gode synergier. Lærerne skal ikke ha noen ekstra 
belastning med dette. 

Hovedgården ungdomsskole har hatt skolelunsj i 
mange år og er strålende fornøyd med det. Noen dager 
spiser lærerne sammen med elevene, andre ganger går 
de på lærerværelset, men de rapporterer at de får et 
annet og mye bedre forhold til elevene når de sitter og 
spiser lunsj sammen og ikke bare står foran i 
klasserommet. Noen elever har ikke med mat, og spiser 
ikke før de kommer hjem. Dette gir trøtte og uopplagte 
elever som vanskelig kan ta til seg læring. Alternativet 
er for noen skoleboller og brus fra butikken. 
Hovedgården har egenandel som skal dekke maten, ca 
15 kr pr dag, og dette kan hver skole vurdere om de 
ønsker. Man kan inntektsgradere egenandelen, slik vi i 
dag gjør med barnehagebetaling. 

Gro Buttingsrud 
Martnes

Ok, hvis kortet ned til: "Mat er viktig 
for læring. En felles skolelunsj er 
viktig både ernæringsmessig, av 
sosiale årsaker og som 
folkehelsetiltak. Flere skoler i Asker 
har allerede et tilbud om frokost, 
skolelunsj eller begge, og har  gode 
erfaringer. Asker Venstre ønsker at 
flere skoler i Asker oppfordres til å se 
på hvilke muligheter de har for å tilby 
et skolemåltid. Skolelunsj kan gi 
kommunen mulighet for samskaping 
med frivillige organisasjoner og gi 
flere mulighet til språkopplæring og 
arbeidstrening. Lærerne skal ikke ha 
noen ekstra belastning med dette. 
Nytt kulepunkt: Legge til rette for at 
flere skoler i Asker kan tilby et 
skolemåltid."

4 S 8 linje 7 Stryke tekst Stryk kulepunktet

Skoleelever får allerede gratis prevensjon. Alle fra 16 til 
20 får gratis p-piller og andre hormonelle 
prevensjonsmidler, og det deles ut gratis kondomer 
både på ungdomsskolene og videregående. Det er altså 
unødvendig å programfeste noe som allerede har vært 
sånn i mange år.

Gro Buttingsrud 
Martnes

Bør stå, men punktet bør justeres til 
"Tilby gratis prevensjon for 
skoleelever allerede fra 
ungdomstrinnet."
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5 s9 , 11 Legge til tekst

• Sette krav om lærlingeprogram og lavterskel arbeidsplasser 
hos bedrifter som deltar i kommunale anbudsprosesser
NY TEKST: 
""Asker kommunes leverandører skal følge og respektere 
arbeidslivets parters avtaler om tariff og inkludert arbeidsliv"

"For å få kontrakt med leveranse til Asker kommune, skal driften 
være basert på fast ansatte hvor hovedvekten jobber fulltid. Det 
er også et krav til at det skal benyttes lærlinger i alle prosjekter 
som skal utføres for kommunen."

Petter Nord og Jonas 
Vevatne

Ok, men med tillegg "i alle større 
prosjekter"

6 side 11, linje 2 Endre tekst
Som setning 2: Flere eldre er friskere og mer ressurssterke enn 
før.

Trenger en mer positiv tone fordi eldrebølgen 
inneholder mange som kan bidra i frivilligheten.

Unn Orstein ok

7
Side 11, linje 5 
og 7

Stryke tekst
Stryke "i alderdommen" og setningen "Eldreomsorgen skal ta 
hensyn til den eldre befolkningens mangfoldige 
sammensetning" 

Bør holde seg til ett fleksibelt begrep "eldrebølgen" og 
eldre borgere. Alderdom er et uklart begrep og blir også 
en slags gjentagelse. Setningen om eldreomsorg blir en 
gjentagelse av setningen i forkant og blir en 
selvfølgelighet.

Unn Orstein ok

8
Side 11, linje 
6,7

Endre tekst Bytt ut ordet omsorgsbehov med omsorgstilbud. Logikksvikt i setningen Unn Orstein ok

9
side 11, linje 
11

Endre tekst
Eldres kunnskap, kompetanse, erfaring og dømmekraft gis 
mulighet til å bidra

Samfunnet trenger de eldre. Unngå ensidig fokus på 
sykeliggjøring.

Unn Orstein
ok i linje 9, med justert formulering 
uten "og dømmekraft"

10
Side 11, linje 
13

Endre tekst
Flytt punktet om GPS sporing til etter punkter om økt tilbud til 
demente

Det kan forstås feil Unn Orstein ok

11
Side 11, linje 
21

Endre tekst
"Se spesielt på ernæring og kvalitet på mat ….." i stedet for "Se 
spesielt på ernæring og tilberedning av mat …"

Venstre bør ha fokus på best mulig middagsmat og ikke 
hvor den tilberedes.

Unn Orstein ok

12
Side 11, linje 
23

Stryke tekst
Stryke "Sikre god og smakfull middagsmat" og la resten stå: at 
eldre involveres så langt som mulig. Tilføy: …. ved måltidene.

Gjentagelse av punktet ovenfor. Saken bør gjelde alle 
måltidene - spesielt mellommåltider om 
formiddagen/lunch, middag, kaffe, kveldsmåltidet.

Unn Orstein ok

13
side 11, linje 
26

Legge til tekst
Legg til ordet natur i setningen "Økt satsning på å ta med eldre 
ut …."

Bare hagen og nærmiljøet er for begrenset. Unn Orstein ok

14
Side 11 og linje 
17 og 29, 30

Endre tekst
Punktene om frivillighet bør samles og gjerne rediger siste 
setning.  Samarbeid med barnehager og skoler bør flettes inn.

Samle relevante punkter. Besøk av barnehager og 
skoler er enkle tiltak med meget stor verdi. 

Unn Orstein Sees på redakasjonelt. 

15
S 12 linje 19-
20

Endre tekst

Se spesielt på om man bør etablere flere kommunale 
fastlegekontorer med kommunalt ansatte leger og 
helsesekretærer i områder hvor det er behov for flere leger eller 
som ikke har kommunale legekontorer fra før. 

Presisering av hva man mener. 
Gro Buttingsrud 
Martnes

Ok

16 S 12 linje 11 Endre tekst

Pasienter som ikke har personnummer eller har fastlege i annen 
kommune kan også oppleve vanskeligheter med å komme inn 
hos fastleger som allerede har nok å gjøre. Vi må derfor se på 
om vi trenger flere kommunale fastlegekontorer.

Hvis vi har en løsning for disse, slipper legevakten å 
behandle mange som har et ikke akutt legebehov, men 
som ikke kommer inn hos fastlegene fordi fastlegene 
allerede har nok med de pasientene de har på listen og 
har ansvar for. 

Gro Buttingsrud 
Martnes

Ok

17 14, 3 Legge til tekst
Legge til "tap av naturmangfold" i setningen: Menneskeskapte 
klimaendringer og "tap av naturmangfold" er vår tids største 
samfunnsutfordringer.

klimaendringer og tap av biologisk mangfold er begge 
eksistensielle trusler for vår sivilisasjon .og de henger 
sammen..

Jonas Vevatne ok

18 14, 16-17 Legge til tekst
Legge til vassdrag og våtmark i setningen: For Venstre er det 
viktig å ta vare på grøntarealer, vassdragene, våtmark, fjorden, 
strandsonen og marka. 

Også vassdragene og våtmark/myr er svært viktig for 
det biologiske magfoldet, klimatilpasning og 
klimautslipp.

Jonas Vevatne ok

19 s14, 31-32 Legge til tekst

Sikre at klima-, *natur* og miljøhensyn blir ivaretatt i alle plan-, 
regulerings- og utbyggingssaker og at det alltid bygges i tråd 
med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling

Vi må ikke glemme NATURhensyn! DEt er svært viktig 
for mange velgere i lokalvalg

Jonas Vevatne ok
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20 15, 11-12 Endre tekst

Stille krav til bruk av miljø- og klimavennlige byggematerialer og 
utslippsfrie (evt fossilfrie) byggeplasser i alle nye kommunale 
bygg.

bærekraftig fornybar/fossilfri diesel er vanskelig å få tak 
i og et knapphetsgode. Det er elektriske løsninger og og 
fjernvarme som gir reelle klimakutt..

Jonas Vevatne
ok, men med tillegg ", og utslipssfrie 
på sikt"

21 s15, linje 13 Endre tekst
o Alle kommunale kjøretøy skal være utslippsfrie 
(el/hydrogen/biogass) - (alternativt fossilfrie tyngre kjøretøy)

kommunen må kjøpe elbiler til tjenestebiler i dag. ikke 
kjøre rundt på palmeiolje eller biodrivstoff. Det må 
reserveres til tunge kjøretøy. og de bør primætrt kjøres 
på lokalt produsert biogass

Jonas Vevatne
ok, med omformulering ", og tyngre 
kjøretøy fossilfrie"

22 s15, l 15 Endre tekst
Stille krav om utslippsfrie løsninger (alternativt bærekraftig 
fornybart drivstoff) ved kjøp av alle former for transporttjenester

fossilfri er en blindgate - og noe det alltid vil være 
knapphet på. Nå kommer utslippsfrie løsninger for fullt. 
mange kjøretøy finnes allerede som gass-kjøretøy. Og 
vi trenger å stimulere egen etterspørsel etter lokal 
produsert biogass på VEAS:.
renovasjon i Asker er allerede på biogass? 

Jonas Vevatne ok

23 s15, linje 13 Endre tekst

* Asker kommune som byggherre alltid skal vektlegge tre som 
alternativ, også for større og høyere bygninger. Tre som 
alternativ må utredes før beslutninger som gir føringer for 
materialvalg tas.
* videreutvikle samarbeidet med FutureBuilt
* kommunale byggeprosjekter skal ha som mål å kutte 
klimagassutslippene med minimum 50 prosent fra materialbruk, 
bygge- og anleggsfase, transport og energiforbruk i drift.

stort potensiale for klmakutt gjennom mer miljøvennlig 
mateiralvalg.
se uttalelse/stortignsvalgprogram 
https://www.venstre.no/tema/naeringsliv/byggsektoren-
lokomotiv-gronne-skiftet/ 

Jonas Vevatne ok
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24 s15, 30 Endre tekst

Asker Venstre vil:
30 • etablere et godkjent deponi for snø for å stoppe dumping i 
vassdrag og sjø og kunne sørge for sikker deponering av snø 
og rensing av forurenset snø/smeltevann-

Dumpingen må stoppe. Asker må få seg et godkjent 
snødeponi...

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/66e0b532c
5474c57b40b7df669b8ed2a/brev-til-kommunene-om-
handtering-av-overskuddssno.pdf 

Snødeponi må vurderes etter plan- og bygningsloven
Fylkesmannen informerer om at både permanente og 
midlertidige snødeponier må vurderes etter plan- og 
bygningsloven (pbl). Ved opprettelse av snødeponi bør 
området vurderes regulert og behandles som 
søknadspliktig tiltak etter pbl § 20-1 første ledd bokstav 
j. I pbl. § 20-5 tredje ledd
er det gjort unntak fra søknadsplikt for midlertidige tiltak 
som skal ligge kortere enn to måneder. 
Se også pbl. § 30-5 om plassering av midlertidige tiltak.. 
Tillatelse etter plan- og bygningsloven skal behandles 
av kommunen. Tillatelsen må foreligge før 
Fylkesmannen kan behandle søknad om snødeponi 
etter forurensningsloven § 11. 

Snødeponering av forurenset snø krever tillatelse etter 
forurensningsloven
Snødeponering innebærer risiko for forurensning. 
Etablering av snødeponi kan utløse krav om tillatelse 
etter forurensningsloven hvis tiltaket medfører fare for 
forurensing. Generelt må det ved
opprettelse av et snødeponi gjøres en stedsspesifikk 
risikovurdering for å kartlegge om snøen som er 
planlagt deponert på et område kan medføre skade eller 
ulempe på nærliggende vassdrag
eller grunnen. Dersom den stedsspesifikke 

Jonas Vevatne ok

25
side 16 - linje 
34

Endre tekst erstatte brukergrupper med innbyggere
Som liberalt parti snakker vi om innbyggere ikke ikke 
klienter eller brukere.

Njål Vikdal ok

26 s.20, linje 11 Legge til tekst

All motorisert transport har miljøkonsekvenser. Derfor vil 
Venstre gjennom arealplanlegging fortette ved 
kollektivknutepunkt. 
Det er viktig å redusere transportbehovet. Det bør legges til rette 
for lokale tjenestetilbud slik at flest mulig kan utføre daglige 
gjøremål i nærmiljøet.

Jonas Vevatne Nei Står andres steder

27 21 Legge til tekst  Vi har kyst, vassdrag og vi har skog. 

vassdragene i vår nye kommune er viktig. faktisk er det 
et av områdene hvor det åpenbart vil være rasjonelt 
med sammenslåing, for nå kan vi endelig ha en 
helhetlig vassdragsforvaltning..

Jonas Vevatne Nei Uklart hvor dette skal inn. 

28 side 21, linje 2 Stryke tekst Stryke "samt en utvidelse av togtilbudet med høyere frekvens"

Asker må satse på enten kortere reisetid eller økt 
frekvens. Begge deler vil bli for dyrt. Det er ikke 
kapasitetsbehov for økt frekvens, men prinsippene for 
jernbanenettet i Oslo-området tilser direktetog fra Asker 
til Oslo.

Njål Vikdal Nei
Bedre å jobbe for begge deler, 
for å se hva som er mulig å få til. 
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29 S 21 linje 8-9 Endre tekst Stryke kulepunktet eller endre årstall til 2032

Det er ikke kapasitet i Oslotunnellen til dette før man 
har fått et ekstra tunnel-løp. NSB sier selv at lokaltoget 
til Lillestrøm (L1) er den eneste linjen på Østlandet som 
fremdeles vil ha ledig kapasitet med dagens frekvens, 
og det er direktetogene fra Asker som trenger mer 
kapasitet - for ikke å snakke om at vi vil ha 
Spikkestadtoget tilbake som direktetog. En ev kapasitet 
i Oslotunnellen bør brukes der det er mest behov, altså 
på direktetogene. 

Gro Buttingsrud 
Martnes

Stryke årstallet fra forslaget "2028"

30 S 21, linje 11 Endre tekst
...ved å bygge om Asker stasjon RASKEST MULIG OG 
SENEST INNEN 2032.

Somletogene på Spikkestadbanen lager allerede kø på 
Røykenveien og Slemmestadveien. Vi må være aktive 
pådrivere for at en løsning så man kan få direktetoget 
tilbake kommer snarest mulig. 

Gro Buttingsrud 
Martnes

Nei Blir for detaljert

31
Side 21, linje 
11 og 13

Stryke tekst
Stryke referansen til å bygge om Asker stasjon og krysning på 
Asker stasjon

Vi kan ikke spesifisere løsning - bare hva vi vil ha. 
Vendesporet har ingen ting med krysning på stasjonen 
å gjøre. Fjellhall er nødvendig. Tunneler for 
Spikkestadbanen er antagelig nødvendig for økt 
frekvens.

Unn Orstein Nei

32
side 22 og linje 
5

Stryke tekst Stryke "fra 2021-23" Unødvendig. Njål Vikdal Nei
Viktig mål satt for flere 
hurtigbåter. 

33
Side 22, linje 
20

Stryke tekst Stryk eksemplene Hofstad, Holmen og Billingstad.

Det er bare Holmen som får bedre stedsutvikling. 
Lokket ved Hofstad er for kort for noe annet enn en liten 
støyreduksjon for skolen og noen få hus. På Billingstad 
ser jeg ikke noen forbedringer bortsett fra bedre bussvei 
og sykkelvei. Hønsjordet får i teorien noe støyreduksjon.

Unn Orstein ok

34
Side 22, linje 
26

Endre tekst
Bytt ut ordet "forbi" med "i" som da blir "..... flere miljøgater i 
tettsteder, som i Heggedal, ….."

Logikksvikt. Poenget er jo å senke farten når veien går 
gjennom tettsteder og vi ikke har omkjøringsvei.

Unn Orstein ok

35
Side 22, linje 
32

Endre tekst
Sjekk om Venstre mener Bondibrua i stedet for Bondi. Kan for 
eksempel skrive "...fra Gullhella eller Bondibrua ….."

Tegninger er laget for tunnel innløp ved Bondi (krysset 
Lensmannslia/Røykenveien.  Det er også planlagt å 
utrede tunnelinnløp ved Bondibrua eller ved Gulhella.

Unn Orstein Nei
Bondi er enklere. Få vet om 
Bondibrua. 

36
side 22 linje 32-
34

Endre tekst

Nye kulepunkt: - Utrede om Røykeveien kan gå i tunnel eller 
utenom Heggedal
- Si nei til ny 4-felts Røykenvei som øker bilkapasitet, og bygger 
ned matjord og naturverdier.

Uklar fromulering i program Njål Vikdal ok

37
Side 23, linje 
21

Stryke tekst Stryk "langs Spikkestadbanen"

Det blir for spesifikt gitt store kostnader og 
naturproblemer når det finnes andre alternativer - i alle 
fall på en god del av strekket. Neste punkt viser også til 
alternative løsninger som ikke behøver å gå langs 
toglinjen - men kan gå på solsiden av vannet.

Unn Orstein Nei

Formulering er ment å vise til at 
sykkelveien skal gå parallelt 
med toget i samme dal, ikke rett 
langs Spikkestadbanen. 

38 side 25, linje 9 Endre tekst Setningen er ufullstending Redaksjonelt Unn Orstein ok

39
side 25, linje 
16

Legge til tekst "...….. for etablering av ….." Redakjsonelt Unn Orstein ok

40 side 26, linje 2 Legge til tekst
Tilrettelegge for etablering av næringsklynger som gir et robust 
og mangfoldig næringsliv.

Fjerne sammenligningen med store aktører. I 
næringsklynger bør det også være plass til store 
aktører. Vi trenger arbeidsplasser.

Unn Orstein ok

41 side 26, linje 5 Endre tekst Fjerne ordet reiseliv og bare bruke ordet turisme
Redakjsonelt. Hva er forskjellen mellom ordene når 
begge brukes i samme setning?

Unn Orstein ok

42 Side 26, linje 8 Endre tekst Bruke ordet "beskytte" i stedet for "verne" eller noe annet?
Verne er en krevende sak. Menes det å sette i gang 
slike prosesser?

Unn Orstein Nei For folk er "vern" mer romslig 

43
side 26, linje 
23

Endre tekst Bytte ut SFO med skolefritidsordningen (SFO) eller lignende Redaksjonelt. Unngå forkortelser Unn Orstein ok
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44 28 Legge til tekst
....en restriktiv hyttepolitikk, bevare vassdrag og kantvegetasjon 
og prioritere naturvernhensyn i utbyggingssaker... 

vassdragene våre er under sterkt press. DE trenger 
sterkere vern . ikke bare den blå strengen, men også 
kantvegetasjonen.

Jonas Vevatne Nei Uklart hvor dette skal inn. 

45
Side 29, linje 
19

Endre tekst

Fjerne noen ord slik at setningene blir: "Vi står overfor en ny 
industriell revolusjon. Bruk av ny teknologi og digitalisering kan 
gi ……" " En digitalisering … er også et virkemiddel for å sikre 
….."

Fjernet "med teknologier" av redaksjonell grunn. Fjernet 
"av Asker kommune" fordi det ikke bare gjelder 
kommunen men også private tjenester. Fjernet "godt" 
av redaksjonell grunn.

Unn Orstein ok

46 Side 31, linje 2 Legge til tekst Legg til ordet "er" i setningen "Venstres visjon at Asker ……" Redaksjonelt Unn Orstein ok

47 Side 32, linje 3 Endre tekst Bytt ut ordet "som" med "blant annet".
Redaksjonelt. Setningen begrenser innvandrernes 
kompetanse til språk, kultur og teknologi - men det er 
mer.

Unn Orstein ok

48
side 32, linje 
11

Endre tekst Fjern ordet "både" Redaksjonelt Unn Orstein ok

49
side 32, linje 
12

Endre tekst
Fjerne ordet "positiv" slik at setningen blir " Opprette et 
innvandrerråd som en arena for diskusjon om felles utfordringer"

Redaksjonelt. Unn Orstein ok

50
side 32, linje 
27

Endre tekst Fjerne ordene "en god" foran inntekt.
Redaksjonelt. Hva som er god inntekt er det mange 
meninger om.

Unn Orstein ok

51 s32, 30 Ny tekst

"Asker kommune skal bruke sin innkjøpsmakt til å fremme et 
seriøst arbeidsliv – (med anstendige arbeidsforhold og rettferdig 
konkurranse mellom seriøse leverandører som tar 
samfunnsansvar på alvor)."
(Alternativt: "Asker kommunes leverandører skal følge og 
respektere arbeidslivets parters avtaler om tariff og inkludert 
arbeidsliv")

Nytt punkt: 
For å få kontrakt med leveranse til Asker kommune, skal driften 
være basert på fast ansatte hvor hovedvekten jobber fulltid. Det 
er også et krav til at det skal benyttes lærlinger i alle prosjekter 
som skal utføres for kommunen.

seriøstitetsnivået i kommunen må heves. og det må 
flere læringeplassser i lokale virksomheter.
Vi bør følge den såkalte Oslomodellen for seriøsitet

Petter Nord og Jonas 
Vevatne

Nei
Uheldig med formulering - 
dekket tidliger. 

52
Side 34, linje 
10

Stryke tekst Fjerne ordene "for spesielle kulturutøvere"
Redaksjonelt,. Unødvendig. I tillegg kan vi vel ikke 
tilpasse lokaler for uspesifiserte spesielle utøver alle 
steder i Asker.

Unn Orstein ok

53
Side 34, linje 
14 og 20

Endre tekst
"Satse på arenaer for kunst og kulturformidling i tettstedene og 
kulturbygg i de største tettstedene, for å gi et tilbud ……"

Samle 2 setninger i en for å unngå gjentagelse og 
forvirring.

Unn Orstein ok

54
Side 34, linje 
21

Stryke tekst Stryke ", som på Dikemark"
Blir for spesifikt. Muligens en et eget punkt fordi det er 
så stor forskjell på dagens Dikemark museum og de 
andre store.

Unn Orstein ok

55 Side 36, linje 8 Endre tekst Bruke reiseliv eller turisme? Redaksjonelt. Unn Orstein ok

56
Side 36, linje 
13

Endre tekst Bruke ordet "utvide" i stedet for "utvikle" Stort tursti nett allerede. Unn Orstein ok
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57
Side 36, linje 
14

Endre tekst
Erstatt setningen med: Etablere tursti fra Asker sentrum til 
Semsvann

Det eksisterer sti fra fjorden til Lensmannslia og kan 
derfor ikke foreslås. Stien går nær Blakstadelva 
(Askerelva) og turvei langs Bondivann, sti gjennom 
Bondilia og Søndre Bondi forbi Maxbo til Lensmannslia 
(hvor det er 3 alternativer videre). Gjennom sentrum er 
det turvei langs deler av Askerelva, g/s-vei langs 
Askerelva forbi Askerholmen og videre + sti fra 
Askerholmen til Solvangveien. Turvei på elvesiden av 
Elvehagen blir ferdig før sommeren. Det er sti på den 
kommunale eiendommen langs Askerelva nord for 
omsorgssenteret på brinken/jordekanten til Sagvollen 
hvor det er turvei videre til Semsvannet - eventuelt via 
Kirkelia, langs kirkegården og sti på østsiden av elven.  
Det er ca. 600 m som mangler over 2 private grunneiere 
- her må man bruke § 35 i Friluftsloven. Minner om at 
tursti ikke kan legges i elvekant, men holde en viss 
avstand og komme ned til elven på enkelte steder hvor 
det er OK (ref. NVE). Unn har jobbet med dette på 
vegne av Asker Turlag mot kommunen i flere år.

Unn Orstein ok

58
Side 37, linje 
11, 12, 13

Stryke tekst
Stryke setningen som starter med "Utviklingen av nye 
byområder..

Det er en gjentagelse av setningen i forkant og er for 
spesifikk. Den bryter også med kulepunkter nedenfor. 
Venstre bør ikke snakke med "2 tunger" på samme ark.  
Føyka utvikling er avhengig av grunneiers vilje (Asker 
Skiklubb) og hvis grunneier ikke vil er det andre 
områder som kan utvikles etter prinsippene i 
kulepunktene, spesielt med E-18 i tunnel frigis mange 
områder i sentrum for bolig. 

Unn Orstein ok

59
side 37, linje 
29, 30

Endre tekst
Justere setningen til "Det er planlagt et levende Heggedal 
sentrum som skal kombinere historiske forhold med nye 
attraktive gater, plasser, parker og bygg.

Planene for sentrum er lagt for lenge siden og 
referansen til Venstres mpl kan tas ut her. 
Kulepunktene fanger opp hva Venstre vil.

Unn Orstein ok

60 Side 39 Legge til tekst
Sætreelva er en viktig gyteelv og må beskyttes mot utbygning. 
Turstier må holde avstand for å sikre naturlig kantvegetasjon. 
Retningslinjene i kap. 4.6 må følges.

Mye er ødelagt og det eksisterer ideer som ikke tar 
hensyn til Vannressursloven.

Unn Orstein ok

61 side 39 Legge til tekst
Ta vare på vassdraget gjennom Slemmestad og følge 
retningslinjene nevnt i kap. 4.6.

Vi skal vel ikke forskjellsbehandle viktige vassdrag som 
også vil tilføre sentrum mange gode kvaliteter.

Unn Orstein ok

62
Side 39, linje 
29

Endre tekst Korriger navnet på veien Redaksjonelt Unn Orstein ok E134

63 Side 30, linje 5 Legge til tekst

Asker må bli en universelt utformet og inkluderende kommune 
for mennesker med funksjonsnedsettelser 
/funksjonsvariasjoner. 
Flere tilrettelagte boliger, skoler, arbeidsplasser og friområder.

Hvis det ikke er dekket i programmet 
Ingvild Tautra 
Vevatne 

ok, med justert formulering: "Asker 
skal ha høye mål for universell 
utforming og inkludering av 
mennesker med 
funksjonsvariasjoner"

64 Side 14, linje 7 Legge til tekst
Nytt kulepunkt: Bevare Øvre Sem som et natur og kultursted 
ved at vi fyller husene og området  med kommunale og frivillige 
tjenester for unge og eldre sammen.

Hotellplanene raserer stedet 
Ingvild Tautra 
Vevatne 

Nei
Er utredet og vanskelig å 
realisere økonomisk. 

65
side 35, linje 
31

Stryke tekst
Lage skiløype rundt Vardåsen og utrede mulighet for en 
utvidelse av skianlegget.

Urealistisk med lyssatt løype rundt hele Vardåsen, 
økonomisk og hensyn til natur. Bruk av hodelykt 
reduserer behovet for lysløype bortsett fra i nærområdet 
til bebyggelse.

Unn Orstein Nei
Skiløype betyr ikke nødvendigvis 
lysløype. 
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66
side 37 - linje 
23-25

Legge til tekst

Borgen 
Borgen ligger ved foten av Vardåsen og i gangavstand fra Asker 
sentrum. Borgen har 5000 innbyggere med stor variasjon i 
bakgrunn og inntekt. 

Asker Venstre vil:
- Utarbeide en mulighetsstudie for Borgen fram mot 2050 med 
mer balansert boligsammensetning og gode møteplasser
- Videreføre lokalmiljøtiltakene fra Borgen-prosjektet.
- Bidra til at Drengsrud idrettspark og idrettshall blir gjort 
tilgjengelig for lokalmiljøet på Borgen
- Bevare Borgens grønne preg
- Si nei til jernbaneanlegg langs Bondivann
- Gjennomgå skolegrenser i Asker sentrum for å få mer 
balansert elevgrunnlag mellom skolesonene

Det har vært utrolig mye politikk om Borgen de siste 4 
årene og de neste 8 årene vil også ha mye politikk om 
Borgen 

Njål Vikdal ok. 

67
side 37 og linje 
25

Legge til tekst
Legge til kulepunkt: Bygge lysløype rundt Vardåsen og utrede 
muligheten for en utvidelse av skianlegget 

Står også på side 35 Njål Vikdal ok

68 37-42 Endre tekst Flytte kapittel 10 først
Folk er veldig opptatt av utvikling av stedene i Asker, 
herunder Asker sentrum.  

Jostein F. Tellnes ok

69 S 37, linje 8 Legge til tekst

Nytt avsnitt: "Fremtidens sentrum og tettsteder i Asker skal 
utvikles etter prinsipper om bærekraft og livskvalitet for 
innbyggerne. Det må bygges variert, med en god fordeling av 
boliger, handel og servicefunksjoner, som gir gode  opplevelser.  
Kvalitet i by- og stedsutvikling må bety et sterkt fokus på god 
arkitektur, og arkitekturen må stå i samsvar med eksisterende 
bebyggelse. Leiligheter må bygges med ulik størrelse. 
Solforhold og viktige siktlinjer skal i størst mulig grad sikres, og 
det skal være rik tilgang på lekeplasser, grønne lunger, turstier 
og lekeplasser.»

Bruke god politikk vedtatt på Venstres landsmøte 2019. Jostein F. Tellnes ok

70 S 35, linje 23 Legge til tekst
Bidra til talentutvikling gjennom profesjonell karriererådgiving til 
aktører som ønsker å etablere seg eller arbeide i 
kulturnæringen.

Christian Dyresen ok

71 S 35, linje 23 Legge til tekst
Nytt kulepunkt: * Videreføre aktivitetskortet i hele kommunen og 
øke til 18 år

Gjelder nå til 16 år (V sentralt 6-18) og kun i Asker
Elisabeth Holter-
Schøyen

ok

72 S 35, linje 23 Legge til tekst Nytt kulepunkt: * Videreføre satsingen på Kulturskolen
Elisabeth Holter-
Schøyen

ok

73 S 35, linje 23 Legge til tekst Nytt kulepunkt: * Sikre gode arbeidsvilkår for korpsene
Bernt Bucher 
Johannessen

ok

74 S 35, linje 23 Legge til tekst Nytt kulepunkt: * Videreføre Frivillihetsfondet i hele kommunen Kun i Røyken. Årlig budsjettavsetning. Viktig.
Elisabeth Holter-
Schøyen

ok

75 S 35, linje 23 Legge til tekst
Nytt kulepunkt: * Omgjøre seniorsentrene til helse- og 
kultursteder

Dette ble veldig bra mottatt i debatten om 
kultursatsning.

Marit Meyer og 
Elisabeth Holter-
Schøyen

ok


