
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringslivet skal få en rask og faglig god saksbehandling i Askim kommune. 

Vi ønsker å legge til rette for nye næringsområder som ikke er på dyrket mark. 

Står dyrket mark som eneste alternativ til etablering av næring, må Askim kommune hjelpe til med å 

finne egnede områder i nabokommunene. 

Askim Venstre utvikler en egen plan for fortetting av Askim by. 

•Føringer for planen: Det er et ønske fra regjering og Storting om bedre utnyttelse av eksisterende 

sentra som byer og tettsteder. Prognoser og analyser fra SSB viser forventet befolkningsvekst. For 

Askim vil dette si en økning fra rundt 15.000 i 2015, til 19.000 innbyggere i 2040. Veksten betyr 

et behov for mellom 1.000 og 2.000 nye boenheter. 

Fortettingen i Askim må være forutsigbar for nærmiljøet. Fortetting i eksisterende bebygde 

områder skal skje etter en langsiktig plan for hele kommunen. Planen skal angi konkrete områder 

der fortetting skal skje. I Gudrdukvartalet aksepteres inntil fem etasjer. Askim Venstre ønsker 

fortetting først i sentrum, dernest i sentrumsnære områder. De høyeste husene må ligge i 

sentrum, men bygges på en slik måte at man i minst mulig grad skyggelegger sentrumsgatene og 

ødelegger trivselen. I villastrøk må fortetting flate ut. Eplehagefortetting er en god måte å skaffe 

flere boliger. Askim kommune må legge til rette for slik utbygging. Utvikling av nye områder for 

eneboliger og næring planlegges parallelt i hele perioden uten bruk av dyrket mark. Askim 

Venstre vil tillate en viss grad av spredt boligbygging med for eksempel en kvote på fire hus i året, 

men som ikke tillates bygget på dyrket mark. 

Når arealene i sentrum er oppbrukt kan videre fortetting i sentrumsnære områder vurderes. 

Fortettingsplanen skal sees i et tidsperspektiv på 35 år.  

Prognoser og analyser forandres med jevne mellomrom, dermed kan plan om fortetting rulleres 

og justeres i planperioden. 

 

 

 

 

 



Askim Venstre vet at innvandring og integrering har utfordringer knyttet til likestilling, valgfrihet, 

skolefrafall og deltagelse i samfunnet. For mange har integreringen vært vellykket. Dette ser vi blant 

annet ved at andelen norskfødte med innvandrerforeldre som tar høyere utdanning øker. 

Askim Venstre vil arbeide for å gjøre integreringen stadig bedre slik at flyktninger og nye landsmenn 

raskest mulig får delta og bidra i samfunnet vårt til beste for dem og oss. Vi ønsker derfor en løpende 

debatt om hva som er god og dårlig integrering i vår kommune. For stadig bedre integrering i vår 

kommune, vil Askim Venstre satse på: 

- Ønsker å oppmuntre og støtte med ekstra kulturmidler til frivillige lag og foreninger som kan 

få innvandrere med i sine aktiviteter.  

- Vi må jobbe for en bedre integrering for de vi tar imot.  

Vi støtter primært en sammenslåing der de fleste av kommunene i Indre Østfold er med.  

Askim Venstre mener at ved å slå oss sammen, får vi en region med gjennomslagskraft i fylke og stat. Jo 

større dess bedre. 

Vi mener en stor kommune gir:  

-Styrket kompetanse, bedre økonomi og lettere å få kompetente fagfolk 

-Solide fagmiljøer i alle områder som helse, omsorg, kultur, teknikk og skole. 

-Bedre kompetanse i utbygging og arealutvikling.  

-Bedre systematikk og gjenbruk av eksisterende data.  

-Bedre kompetanse, kvalitet og redusert risiko i kommunale anbud. 

-Bredere kulturtilbud og kulturopplevelser 

-Bedre muligheter til å utvikle kollektivtrafikken 

- Få større arealer til disposisjon for byggeprosjekter. 

Vi mener en kommunesammenslåing er nødvendig for å kunne utnytte alle ressurser i regionen best 

mulig innen alle vekstområder.   

Interkommunale selskaper legges ned. I seg selv gir dette styrking av lokaldemokratiet ved at oppgaver, 

ansvar og beslutninger tilbakeføres administrasjonen og politisk ledelse i en storkommune. 

Askim Venstre ønsker å styrke satsing på tidlig innsats ved å øke antallet helsesøstre fra to-fire på 

barnetrinnet.  

Askim Venstre ønsker en videre utvikling av Helsehuset. Den nye samhandlingsreformen må fungere 

bedre ved å styrke kompetansen og tilby flere plasser for overførte pasienter fra sykehusene til 

Helsehuset.  For å bedre rehabiliteringen for Askims innbyggere, ønsker vi at avdeling for rehabilitering 

flyttes fra Løkentunet til Helsehuset for å frigjøre plasser ved Løkentunet. Vi mener at ved å skille klarere 

mellom tradisjonelle omsorgstjenester og rehabilitering, vil vi gi rehabiliteringsavdelingen styrket 

mulighet til å utvikle sin faglige kompetanse og egenart, og dermed kunne tilby befolkningen et faglig 

bedre rehabiliteringstilbud.  

Askim Venstre mener at tomten etter Løken Ungdomsskole prioriteres til bygging av omsorgsboliger og 

eventuell utbygging av Løkentunet. 

Askim Venstre vil beholde fem barneskoler.  



Begrunnelsen er forventet befolkningsvekst der analyser tilsier et behov for inntil 2.000 nye boenheter 

innen 2040. Dette som følge av forventet befolkningsvekst og at det er barn i alle familier som tilflytter 

kommunen. 

Grøtvedt skole pusses opp etter billigste alternativ som ivaretar et godt inneklima i samarbeid med lærer- 

og elevråd. 

 

Askim Venstre ønsker en gjennomgang av IKT-strategien i skolen og en vurdering av bruk av 

elektroniske hjelpemidler i undervisningen. Både som pedagogisk verktøy i klasserommet, tilgang på 

programmer og behov for kompetanse hos lærerne. 

 

Askim Venstre mener at utdanningsnivået er den enkeltfaktoren som påvirker folkehelsen mest i vår 

kommune. Askim Venstre vil prioritere å bedre oppvekstvillkårene for barn og ungdom i vår kommune. 

Skolen er den største fellesarenaen for barn og ungdom. Vi vil forsterke folkehelsearbeidet blant barn og 

ungdom i vår kommune ved å øke helsesøsterdekningen. En styrket skolehelsetjeneste i vår kommune 

skal ha ambisiøst innhold. Den skal legge til rette for en bedre skolehverdag for alle elever, bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller, identifisere og hjelpe sårbare elever med helseproblemer som rus og angst, 

forebygge mobbing og skolefrafall. Askim Venstre mener en styrket skolehelsetjeneste vil styrke den 

enkelte elevs mulighet til å ta i bruk sine evner og realisere seg selv gjennom hele skoleløpet fra 

barneskole til og med videregående skole. 

 Mer enn 100 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge. Askim Venstre støtter vårt 

moderparti i bekjempelsen av fattigdom. Askim kommune må ta sin del av et slikt ansvar.  

Askim Venstre peker på viktige tiltak som kan gjennomføres lokalt: 

- Gratis kjernetid i barnehager for alle 3-5 åringer fra lavinntektsfamilier 1) 

- Differensiert foreldrebetaling i barnehage og SFO 

- Barn fra lavinntektsfamilier har tilgang på utstyrs-lån til fritidsaktiviteter og ordninger 

tilsvarende opplevelseskort 

- Satse målrettet på ulike tiltak for å hindre frafall fra videregående skole 

- Ulike tiltak for å hjelpe vanskeligstilte inn i arbeidslivet 

- Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre i løpet av fire år 

- Styrke den økonomiske rådgivningstjenesten i NAV 

1) Lavinntektsfamilie se vedlagt tabell.   

Styrke barnevernet 

- Østre linje og Glommabanen Askim – Sarpsborg 

Askim Venstre ønsker å ta i bruk skinnegangen på hele strekningen og koble Østfoldbanen i Sarpsborg og 

på Ski for direkte samband til Oslo. Dette gir bedre muligheter for jobb, helse, utdanning og kultur for 

alle Østfolds innbyggere og spesielt for Indre Østfold. Innen 2030 må denne forbindelsen være på plass. 

Dårlig kollektivtrafikk og vei på tvers i Østfold er den viktigste hindring for en maksimal utnyttelse av 

gode tilbud for alle i fylket.  

 

- Ny veitrase Askim – Sarpsborg/Kalnes langs fylkesvei 114/115 

Askim Venstre ønsker ny bro over Ågårdselven syd for Trøsken. 



Veien er avgjørende for utvikling av kommunene vest for Glomma. Dette er en viktig vei for ambulanser, 

og er korteste vei til Fylkessykehuset på Kalnes. Målgrupper er arbeidspendling i begge retninger, 

skoleelever, pasienter til sykehus, næringsutvikling og reiseliv. Denne veien må være på plass innen 

2035. 

 

Andre lokale samferdselstiltak 

Askim Venstre vil at det skal være enkelt å velge sykkel som transportmiddel. Til og fra jobb og skole. Vi 

ønsker sammenhengende sykkel og gangveier der alle barn kan sykle eller gå trygt til skolen. Med 

innbygde låsbare sykkelparkeringsplasser i sentrum, ved skolene, ved jernbanen og busstasjonen, ved 

kollektivknutepunkter og større arbeidsplasser. 

Askim Venstre vil jobbe for en effektiv kollektivtransport til sentrum fra utkantstrøkene og til skoler. 

Askim Venstre ønsker en bilfri Storgate fra jernbaneovergangen til Henstad plass ved å videreføre 

gågata, men med kryssing av biler fra Eidsbergveien. 

Askim Venstre ønsker at det meste av parkering i sentrum skal skje i parkeringshus. Vi vil innføre 

parkeringsavgift for å få ned privatbilismen i sentrum. De to første timene skal være gratis. 

Askim Venstre vil stenge PM Røvdes gt. foran Kulturhuset. 

Askim Venstre ønsker å få nok ladestasjoner til el-biler i kommunen. 

Askim Venstre vil arbeide for raskere utbygging av E-18. Ved utbedring Melleby-Ørje må det prioriteres 

fire-feltsvei, og vi vil arbeide for planfri tilkobling av Østre Linje ved Ski stasjon. Dessuten bør det åpnes 

et spor fra Mysen til Sarpsborg for persontrafikk til det nye fylkesssykehuset på Kalnes, og mellom 

Østfoldbyene og Indre Østfold. (Bybane) 

Askim Venstre ønsker forbud mot reklameskilt på fortau. 

 

Dyrka mark skal ikke røres til annet en matproduksjon. 

Askim Venstre ønsker en omkamp for jordene på Hoen og Sekkelsten der disse arealene omreguleres til 

landbruk og fritid. 

Vi vil at kommunen skal halvere sine klimagassutslipp innen 2030 og være klimanøytral innen 2050 ved 

å utarbeide en plan for gjennomførelse i kommende bystyreperiode. 

Alle nye byggeprosjekter gis krav om prosjektering med nullutslipp i byggets levetid. 

Askim sentrum skal på sikt bli bilfri med unntak av transport til/fra eiendommer. All parkering i 

sentrum skal under bakken eller i parkeringshus.  

Ny regulering av biltrafikk og tungtransport lages for avvikling av trafikk i sentrum.  

 

Askim Venstre vil sikre et godt nødvendig kommunalt vedlikeholdsnivå som øker levetiden for egen 

eiendom, samtidig må kommunens økonomi være god.  

Askim Venstre er prinsipielt mot eiendomsskatt på boliger, men kan akseptere innføring dersom dette 

går til nedbetaling av gjeld i en begrenset periode. Deretter avvikles denne skatten. 

 



Askim Venstre vil ha et kulturliv med stor bredde og høy kvalitet. Derfor ønsker vi å øke kulturbudsjettet. 

Vi vil ha økt satsing på Askim Kulturhus, kulturskolen og bibliotek. Det er viktig å gi kulturskolen nok 

midler for at flere skal få tilbud ved skolen. Det er i dag alt for mange barn som venter på plass. 

Vi ønsker å få frem det beste i alle, unge som voksne og vil legge best mulig til rette for at alle kreative 

sjeler kan vise fram hva de kan. Linjen for Musikk, dans og drama ved videregående skole må derfor 

opprettholdes i fremtiden. 

Vi ønsker å bygge ut kulturhuset til på sikt også å romme kulturskolen. 

Askim Venstre ønsker også å bevisstgjøre egne innbyggere på vår kulturhistorie knyttet til fornminner og 

historie, og til eksisterende bygg og landskap. 

Askim Venstre vil lage en egen plan for vern av viktige kulturminner og følge opp historielagets museum, 

registreringer og arkiver. Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge(SEFRAK) brukes 

aktivt ved nye prosjekter. 

Askim Venstre vil jobbe for at kulturkortet KODE for ungdom igjen dekker Askim Kulturhus. 

 

Askim har et flott tur og løypenett. Det må tas vare på og stimuleres til fortsatt eller helst økt bruk. Årlig 

vedlikehold av dekke/overflate vektlegges for å opprettholde brukervennlighet for alle brukergrupper. 

For Venstre er det viktig at skog, vann og fjord er tilgjengelige for oss alle. Derfor vil vi prioritere midler 

til nærmiljøanlegg, turstier og gang- sykkelstier og ridestier. 

Salg av Statskogs arealer er ikke en del av en slik satsing, og må stanses. 

Askim Venstre ønsker en videreutvikling av Østfoldbadet, samt etablering av en kunstisbane. Vi vil også 

søke et fortsatt samarbeide med E-co energi ved Solbergfoss om videreutvikling av Askim havn og 

badeplassen. Spesielt vedlikehold og renovasjon er en del av dette, samt muligheten for båtturisme på 

Glomma og Øyeren. 

 

Askim Venstre ønsker en avvikling av Fylkeskommunen. Ved opprettelse av større og sterkere 

kommuner og regioner kan disse overta Fylkeskommunens ansvarsområder. 

Det betyr at Indre Østfold kan beholde sitt skattebidrag på ca 1 milliard NOK. 

 

Askim kommune har betydelig utpendling av høy kompetanse samt en betydelig bygge- og 

anleggsnæring.  

Regionen sammen med Askim kommune har også betydelige moderne kompetansemiljøer innen 

industrisektoren, energisektoren og ernæring. 

Askim Venstre ønsker ikke en satsing på gjenskaping av kommunen som en industrikommune da dette 

etter vår mening hindrer mulighet for etablering av moderne industri og verdiskaping. 

Askim Venstre ønsker derfor å prioritere og satse på næringer med ny og moderne teknologi som kan 

levere bedre og mer moderne løsninger som kan videreutvikles og skape verdier. Kompetanse vil være en 

bærebjelke i den fremtidige verdiskapingen i Askim og Indre Østfold. Vi har i samarbeid med 

fylkeskommunen ansvar for å gi samfunn og næringsliv den kompetansen de trenger. Regionen og Askim 



kommune skal satse på tilpassede opplæringstilbud på videregående mot eksisterende næringer. Vi skal i 

tillegg tilpasse tilbud til folk som er i jobb eller mellom jobber for kompetanseheving. Kommunen 

benytter seg i stor grad av kompetanse i egen drift og utviklingsarbeid, samt gjennom 

samarbeidsprosjekter. Askim Venstre ønsker en større bevissthet på hvordan denne kompetansen 

kommer samfunnet til gode og at den ikke forsvinner gjennom innleide konsulenter og 

omorganiseringer. 

Overskudd fra Østfold Energi øremerkes ved fondsavsetninger mot utviklingsarbeid rettet mot 

verdiskaping og miljø. 

I dette inngår støtte til gründere i en oppstartfase. 

 

Indikasjon av inntektsnivå for hva lavinntektsfamilier kan være 

Personer i 
husstanden 

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 

Vanlig  196 000 223 300 250 800 279 500 309 400 
Tilpasset bolig 201 000 228 298 256 800 286 000 315 680 
Kommunal 
utleiebolig 

196 120 223 300 251 059 280 262 309 830 

Tilpasset 
kommunal 
utleiebolig 

201 438 228 800 256 800 286 000 316 400 

 Tatt fra Husbankens mal for boligstøtte 

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle 

Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i 

eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi gir oss ikke før friheten gjelder overalt, for 

alle.  

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig 

Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er 

overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom ansvar får økt 

verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. 

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner  

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har gode muligheter til frihet. Vi 

plikter å hjelpe andre med å sikre gode forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke 

felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft. 

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet  

En fri verden er en demokratisk rettsstat der alle skal ha like muligheter til fritt å kunne velge egne gode 

liv. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner med et godt sikkerhetsnett for 

alle. Frie samfunn har åpne demokratiske prosesser – der de som har nødvendige evner og innsatsvilje, 

skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet. 

5. Alle er likeverdige, men ingen er like 

Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. 

Respekten for ulikhet, toleranse og interesse for det ukjente er inkluderende, og gir forståelse for at alle 

mennesker er forskjellige og har ulike måter å leve et godt liv på. Toleranse, er verken likegyldighet eller 

feighet.  

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst  



Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i 

verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og 

læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.  

7. Politisk makt skal komme nedenfra 

Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, 

ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste 

avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer. 

8. Makt skal spres og balanseres 

Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og 

markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og 

samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær 

politikk, maktmisbruk og korrupsjon.  

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset 

Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten 

å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må 

respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. 

Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi 

ikke liker og det vi vil forby. 

10. Liberalismen er optimistisk og alltid i endring 

Det liberale samfunnet er alltid åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter 

og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til 

menneskenes skaperkraft, og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, trygge 

og egne valg i gode liv, overalt - for alle. 

 


