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1. Oppsummering 

2017 har vært et år hvor k-gruppa har vært med på mange viktige beslutninger for Asker, bla:  

• Aktivitetskalender (aktivitetskort) 

• Strategi for barnehage- og skolekapasitet i Asker kommune 2016-2028 

• Ny Risenga ungdomsskole med kulturaktivitetssenter  

• Solli skiarena (byggetrinn 1 uten vei) 

• Vollen og Borgen nærmiljøsentraler 

• Ny temaplan for bekjempelse av fattigdom 

• Eierstrategi for Arba inkludering og Asker og Bærum vannverk 

• Ny områdeplan for VEAS som åpner for store investeringer 

• Videreutvikling og systematisering av Aktiv omsorg for eldre i 

sykehjem/omsorgsbolig 

• Utbygging av Føyka-Elvely (områdeplan og gjennomføringsplan) 

• Drengsrud idrettspark, urnelund og boligområde, samt bygging av flerbrukshall på 

Borgen samtidig som idrettsparken 

• Ny kommuneplan med bla prinsipper for prioriterte vekstområder i Asker 

 

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 saker om boligbygging hvor miljøhensyn kan tilsi at boliger ikke bør bygges pga 

avstand fra kollektivknutepunkt mens flere boliger er nødvendig for å holde priser nede og 

legge til rette for sosial boligbygging (som Åmotåsen). Et annet eksempel på målkonflikt 

opplevde vi i saken om vannscooter-forskriften, hvor miljøhensyn og støy tilsa å beholde 

nasjonal forskrift, mens kommunalt selvstyre og forenkling tilsa oppheving av forskriften. 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 2017 har det bla 

vært gjort i saker om politisk struktur, bevaring av Askerelva, krav om rekkehus på Borgen. 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 2015-17 har k-gruppa 

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

mot valget i 2019 blir det viktig å finne ut av hvilken posisjon som er ønskelig i neste periode. 

 

2017 har vært et år hvor arbeidet med kommunesammenslåingen har kommet i gang. Asker 

Venstres folkevalgte er med i arbeidet med ny politisk struktur, ny felles identitet, og nytt 

budsjett og økonomisk politikk. Dette arbeidet foregår i grupper, og så er det fellesnemda som 

skal ta beslutning i sakene. Mens mange saker i 2017 har vært diskutert og utredet, vil det i 

2018 være mange saker som skal besluttes av fellesnemda. Da vil det være viktig at vi jobber 

godt sammen med de folkevalgte også i Røyken og Hurum for å fremme Venstre-prinsipper. 

 

2017 har vært et år med noen endringer i gruppa. Fra desember overtar Jostein F. Tellnes som 

gruppeleder da Marit Meyer har ønsket å frigjøre tid til ny ansvarsfull jobb som 



generalsekretær i Venstre. En annen endring er at 1. vara Jens Måge valgte å melde overgang 

til MDG. Det er uheldig for Venstre, men forhåpentligvis vil Venstre og MDG kunne finne 

felles standpunkt i mange saker framover slik det har vært til nå med unntak av i E18-saken.  

 

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 nesten hele 2017 vært Marit H Meyer. Jostein F Tellnes overtar fra 

desember 2017. 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: 

• Jostein F. Tellnes – leder i 17. komiteen 

• 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 

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/


• 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 

3. Arbeidet i kommunestyre-gruppa 

Det har vært avholdt både fysiske og telefoniske gruppemøter i 2017, der de fire faste 

kommunestyremedlemmene i hovedsak har deltatt. Lokallagsleder Njål Vikdal har deltatt ved 

enkelte av telefonmøtene. 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.  

 

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.   

4. Venstres posisjon i Asker og muligheter for 

gjennomslag 

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.  

  

Fordeler – positive erfaringer med dagens rolle i opposisjon og blokkuavhengighet:  

• Godt forberedte og begrunnede saker gir gode muligheter for gjennomslag. Høyre er 

opptatt av å få innspill til sin egen politikk 

• Vi kan utvikle selvstendige Venstre-standpunkt før møtene 

• Som opposisjonsparti kan vi presse Høyre i noen kontroversielle budsjettsaker hvor vi 

ellers måtte vært enige  

 

Ulemper - negative erfaringer med dagens rolle i opposisjon og blokkuavhengighet:  

• Det er utfordrende å få større uttellinger i særlig HP-prosessen uten å være i posisjon 

• Svært mye avgjøres på posisjonens formøter, noe som begrenser mulighetene for 

påvirkning i debattene 

• Mindre tilgang på informasjon i praksis 

 

For å få gjennomslag i saker har gruppa gjort seg følgende erfaringer så langt i perioden:  

• 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 

5. Kommunestyret 

Det har i 2017 vært avholdt 9 kommunestyremøter. Gruppa markerer seg jevnt over i en stor 

bredde av saker, og er tydelige på Venstres standpunkt. Noen utvalgte saker fra 2017: 

 

Aktivitetskort: Et aktivitetskort for å gi alle barn og unge mulighet til å delta i kultur- og 

idrettsaktiviteter var en av Asker Venstres fanesaker i valgkampen for to år siden. I oktober 

2017 ble dette vedtatt politikk i Asker. I løpet av 2018 etableres en såkalt aktivitetskalender, 

der barn og unge i alderen 6-16 år gis mulighet for å få delta på subsidierte aktiviteter. Det er 

satt av 2 millioner kroner på neste års budsjett for å finansiere ordningen. Asker Venstre håper 

dette blir et godt bidrag til en inkluderende kommune der alle barn og unge opplever å kunne 

få ta del i fritidsaktiviteter.  

 

Gratis kjernetid i barnehagen: Lisbet Landfald fremmet i oktober Venstres syn i saken om 

gratis kjernetid for 4- og 5-åringer. Basert på kunnskap om positive konsekvensene av slike 

ordninger, fremmet Lisbet forslag om at rådmannen utreder en ordning med behovsprøvd 

gratis barnehage til alle familier som tjener under en bestemt grense i Asker. Dette ble 

nedstemt. 

 

Skolekretsgrenser og plan for kapasitet i Asker-skolen: Venstre jobbet for at planen skal 

legge vekt på utbygging av eksisterende skoler ved behov, og ikke bare på å etablere helt nye 

skoler. Flere av skolene i Asker har utbyggingspotensiale. Venstre er som alltid opptatt av 

kvalitet, og vektla i debatten at endinger i grenser og bygging av større enheter skal ikke gå på 

bekostning av kvalitet, f eks. pedagogtetthet. Venstre var enig med flertallet i å gå bort fra fritt 

skolevalg, men der foreldre kan søke om plass ved annen skole. 

 

Svømmeopplæring til barn: Venstre støttet omleggingen av svømmeopplæringen med 8 

ekstra årstimer på 2. trinn. Opplæringen konsentreres i større grad om småskolebarna fordi 

forskning viser at dette gir bedre effekt. Venstre fremmet forslag om følgeevaluering for å 

vurdere effekten. Med andre ord – gjør dette at flere barn i Asker lærer å svømme? 

 

Vannscooter-forskrift høring: Venstre gikk mot regjeringens forslag om fjerning av 

forskriften og kommunalt selvstyre for regulering av vannscooter. 

 

Kulturarenaplan: Venstre støttet forslaget til plan, men benyttet anledningen til å konstatere 

det åpenbare men likevel vanskelige: kulturen må prioriteres, ikke bare i de gode planene, 

men også når pengene skal fordeles! 

 

Parkeringsavgift elbiler/hydrogenbiler: Venstre pekte i debatten på at Asker har et sjeldent 

godt utgangspunkt for å støtte biler på biogass. Vi foreslo derfor å utvide fritaket for 

parkeringsgebyr til også å omfatte gassdrevet motorvogn. Et samlet kommunestyre stilte seg 

bak. Venstre gikk også inn for i budsjettet for 2018 å utsette innføring av p-avgift for el-biler 

inntil  

 

Utbyggingsavtaler: Dette er avtaler mellom kommunen og utbyggere. Venstre løftet fram 

potensialet for flere prosjekter med boliger for bl.a. unge, eldre og funksjonshemmede. Men 

også prosjekter med innovative energiløsninger og materialbruk i kommende 

utbyggingsprosjekter.  



 

Blakstadmarka 26 – reguleringsplan: Dette har vært en svært omdiskutert sak. Venstre 

fremmet i k-styret en utsettelse sammen med MDG, for å forbedre prosjektet. Venstre var i 

debatten opptatt av bokvalitet – også for nærmiljøet, bedre tilrettelegging for sykkel og gange 

og en bedre reguleringsprosess der alle parter opplever å bli lyttet til. Forslag om utsettelse 

falt og planen ble vedtatt. 

 

Avfall, plast og rydding: Venstre v/ Marit Meyer har både stilt spørsmål og fremmet en 

interpellasjon om avfall, plast og en enda renere kommune.  

 

Føyka/Elvely utbygging: Venstre støttet planen, men var bekymret for både Askerelva og 

Drengsrudbekken biologiske mangfold. Sammen med MDG fremmet Venstre flere forslag for 

å sikre elven mot for store inngrep, og fikk med seg flertallet på det i Bygningsrådet. Dette ble 

nedstemt i kommunestyret. 

 

Drengsrud idrettspark, urnelund og boligområde: Venstre støttet rådmannens forslag og 

gikk imot Aps forslag om å fjerne urnelund og boligområde. For idretten ville det vært bedre å 

fjerne boligområdet, men det ville innebære en stor risiko for utsettelse av planen og 

Føyka/Elvely.  

 

Budsjett og planer for 2018-2021: Venstre fremmet et eget budsjettforslag med bla økte 

bevilgninger til sykkelinvesteringer, utvikling av Dikemark museum, indeksregulering av 

tilskudd til idretten, og økt pott for investeringer i arbeidsplasser for lærere og 

barnehageansatte. Ingen av forslagene ble vedtatt.  

 

Venstre fremmet egne verbalforslag om følgende tema: Satsning på skoleledelse, fossilfri 

byggeplass, oblatordning for parkering for barnefamilier, investeringer for universell 

utforming. Skoleledelse og fossilfri byggeplass ble oversendt til formannskapet uten 

realitetsbehandling. 

 

Venstre fremmet et felles verbalforslag med H, Krf og Frp om framskyndelse av bygging av 

flerbrukshall på Borgen. Målet er at flerbrukshallen skal stå ferdig samtidig med 

idrettsparken. Dette ble vedtatt. 

 

Når det gjelder gebyrer, gikk Venstre imot rådmannens forslag om å innføre p-avgift for 

elbiler, for å se dette helhetlig med ny temaplan for parkering i 2018. Dette ble vedtatt. 

 

 

6. Arbeid i komiteer, utvalg og styrer 

Formannskapet 
18 formannskapsmøter har vært avholdt i 2017. Venstres representant er medlem i utvalget 

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

Spikkestadutvalget med Røyken og Hurum (5 møter) og E18-utvalget med Bærum (5 møter).  

 

De fleste vedtak i formannskapet har vært enstemmig. Den saken det har vært klarest uenighet 

(ut over budsjettet) er kommuneplan, dvs om et lite område på Hallenåsen og nytt område på 

Håkavika skal kunne bygges ut. 



 

Venstre har blant annet markert seg i følgende saker i formannskapet:  

- Miljøkrav Risenga skole: Oppfølging av at ambisiøse krav for dette er satt i 

konkurransegrunnlaget. Dette er ivaretatt ved utlysningen, men det gjenstår å se på 

utbyggernes tilbud til særlig miljøkrav og sikre at disse legges inn i endelig avtale med 

utbyggere dersom ikke prisen for dette er svært høy.  

- Møteplasser og utbygging på Borgen: Krav om rekkehus primært både i Askerlia og 

Kjonebråten (vedtatt). Krav om bedre helhetlig plan for utbygging på Borgen 

(nedstemt). Krav om at nytt sykehjem og helsehus på Søndre Borgen bygges som en 

del av en helhetlig stedsutvikling (vedtatt). 

- Kommuneplan: Fjerning av område for utbygging i Hallenåsen som åpner for stor 

utbygging i Røyken (nedstemt). 

 

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.  

 

Både E18-utvalget og Spikkestad-korridoren utvalget er ad-hoc utvalg nedsatt av 

formannskapet. Utvalgene kan ikke fatte bindende politiske vedtak, men er arenaer for å få 

jevnlig informasjon om samferdselsarbeidet, påvirke sentrale aktører gjennom møter, 

planlegge felles standpunkt og utspill med Bærum/Røyken/Hurum, og forberede saker for 

politisk behandling i hver kommune. 

 

I E18-utvalget var det i 1. halvår flere møter med eksterne gjester for å sikre Asker-delen inn i 

Nasjonal transportplan. I 2. halvår 2017 har særlig bomproblematikk og gjennomføring av 

Bærums-delen vært tema.  

 

I Spikkestad-korridoren utvalget har det i 2017 vært avholdt møter om utslippsfri ferje, 

problematikk Oslofjordtunnellen og rv 23, Banenors planer for Spikkestadbanen og Asker 

stasjon og utredning om transport i Spikkestadkorridoren.  

 

Bygningsrådet 
I bygningsrådet har det vært avholdt ca. 15 vedtaksførende møter med forutgående befaringer 

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

bygningsrådet vektlagt 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. I tillegg har arbeidet 

med trafikksikkerhet blitt tillagt stor vekt gjennom forslag til vedtak, interpellasjon og 

skriftlige spørsmål. Tilsvarende har Venstre vært positiv til kvalitativ god fortetting nært 

kollektivknutepunktene. Venstre har lagt stor vekt på kvalitet i fortettingsarbeidet med vekt på 

så vel bomiljø, grønn mobilitet som trafikksikkerhet og bærekraftig materialbruk. 

 

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. Venstre har vært 

positiv til spørsmålet om å øke kravet til tomtestørrelse i forbindelse med fortetting utenfor 

kollektivknutepunkt. 

 



Venstre har arbeidet for å få økt fortgang i arbeidene med utbygging og fortetting i Asker 

sentrum og i Heggedal. Vi har markert motstand mot større utbygginger som vil belaste 

Røykenveien og Slemmestadveien i særdeleshet, eksempelvis Blakstadlia. 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, transport og trafikksikkerhet 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 
I komite for oppvekst har det vært arrangert ni møter i 2017. I tillegg har det vært to 

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

på Risenga skole. 

 

Blant de største sakene innenfor komite for oppvekst i 2016 var saken om ny ungdomsskole 

på Risenga. Denne skal stå ferdig i 2020. Komiteen har også jobbet med å etablere et nytt 

system for sommerjobber for ungdom i regi av kommunen. Komiteen har også vært med å 

vedta at det skal være gratis for kommunens 2.klassinger med ledsager å benytte seg av 

kommunens svømmehaller. Komiteen har også vært ansvarlige for at administrasjonen har 

jobbet frem viktige temaplaner som temaplan for kulturskolen, temaplan for bekjempelse av 

fattigdom, og temaplan mot vold i nære relasjoner. 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 hatt saksordfører i arbeidet med 

kommunens nye fattigdomsplan som ble vedtatt høsten 2017. 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.  

 

Venstre i Asker har i år som i fjor, 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. 

 

Komite for teknikk, kultur, fritid 
Hovedsaken for Venstres representant Bernt Bucher Johannessen er ny sykkelplan hvor han er 

saksordfører. Arbeidet har pågått siden 2016 og er forventet fullført i 2018. 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.  

 



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. Rådet har bla hatt befaring 

til Heggedal skole og til Holmen svømmehall. Rådet har kommet tidligere inn i rådmannens 

arbeid med saker.  

Noen viktige aktiviteter for rådet i 2017:  

• En egen plan er laget for kommunens arbeid med universell utforming.  

• Rådet har også et årlig oppslag i Asker posten.  

• Glassdøren inn til kulturhuset er merket med gule striper! Det kan føre til at færre går i 

glassdøren.  

• Fjorårets tilgjengelighetspris gikk til IKEA for deres inkluderende arbeidsgiverprofil. 

Det ble markert på rådhuset ved ordføreren sammen med rådets leder.  

• Besøk av rådene fra Hurum og Røyken.  

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

Klageutvalget 
Klageutvalget har i 2017 hatt månedlige møter. Venstre er fast representert ved Kristian 

Kvam som har møtt i 10 av 11 møter. 

 

Saksmengden er voksende fra tidligere år, og sakene blir generelt mer kompliserte. Dette ses 

direkte i sammenheng med at administrasjonen har blitt flinkere til å informere søkere om 

klageadgang.  

 

Enkelte saker har i år vært svært kompliserte og utfordrende, noe som også har preget 

utvalgets arbeide. Likevel er det en stor grad av politisk konsensus i klagebehandlingen. 

Kontrollutvalget 
I Kontrollutvalget er det det månedlige møter. Kontrollutvalget følger i tillegg til kommunens 

ordinære virksomhet også opp prosessen med etablering av «Nye Asker». 

 

Kommunikasjonen og arbeidsformen i komiteen fungerer greit. 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. 

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 2016. 

Byggeskikkutvalget vurderte alle innkomne forslag i løpet av januar 2017. 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. Det er ikke besluttet om det skal deles ut byggeskikkpris for 

2017. 



Holtsmarks stiftelse 
I styret har det 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. En milepæl i 

2017 var åpning av fullrestaurert Halvorsen-hytte utleiet til DNT. Det er 3 - 4 styremøter i 

året.  

Oslofjorden Friluftsråds årsmøte 
Venstres representant, Jonas Vevatne, er første vara. 

 

Asker og Bærum brannvesen 
Venstres representant Ingvild Tautra Vevatne er nestleder i styret. Hun har deltatt på ett møte, 

og var med på å anbefale at nye Asker fortsetter samarbeidet med Bærum. 

 

7. Kommunesammenslåing 

Kommunesammenslåingen har vært et tema i enkelte saker i kommunestyret i 2017: 

- Vedtak om felles økonomiske handlingsregler for de tre kommunene (om 

akseptabelt årsresultat og gjeldsnivå): Det er viktig for å unngå at hver kommune 

bruker masse penger og setter i gang store investeringer før sammenslåingen. Samtidig 

må det unngås at ikke hver enkelt kommune får for lite økonomisk fleksibilitet i årene 

2018-19. Vi ga støtte til rådmannens forslag om strenge handlingsregler for 

gjeldsgrad. Røyken ligger langt over handlingsregelen med en gjeld på 150 % ift netto 

driftsinntekter.   

- Høring om ny politisk struktur: Venstre var særlig kritisk til fellesnemdas forslag 

om å nedlegge bygningsrådet. Vi mener dette gir maktkonsentrasjon og det kan bidra 

til økt avstand mellom folkevalgte og innbyggere. Venstre fikk bred støtte for dette 

synet i kommunestyret. 

 

I tillegg er Venstre representert i tre arbeidsgrupper.  

- Politisk organisering: Venstre har en representant (Marit H. Meyer) i utvalget som 

skal utarbeide forslag til fellesnemnda for ny politisk struktur for nye Asker. Det har 

vært avholdt 4 møter og en studietur til Danmark i fellesskap med Fellesnemnda for å 

se på nærdemokratiske ordninger. Utvalget har i løpet av 2017 i første rekke diskutert 

de grunnleggende prinsippene for ny politisk struktur. Utvalget skal ha et forslag klart 

innen utgangen av første halvår 2018. 

- Politisk identitet: Bernt B. Johannessen er Venstres representant.  

- Økonomisk politikk og handlingsregler: Jostein F. Tellnes er Venstres representant 

(3 møter). Utvalget har som ansvar å få fram et forslag til nytt budsjett for den nye 

kommunen, økonomiske handlingsregler, finansreglement og plan for 

gevinstrealisering (forbedringer i kvalitet og ressursutnyttelse som en følge av 

kommunesammenslåingen). Saker som har vært diskutert er felles økonomiske 

handlingsregler, måling av gevinster og årshjul for budsjettprosessen.  

 

 



8. 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 innlegg om botyper på Borgen, politisk struktur, utbygging i Asker 

sentrum, innvandring og fattigdom, renere fjord, elbil-lading og politisk struktur i nye 

Asker. 

➢ 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.  

 


