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Årsmelding fra kommunestyregruppa 2015 første halvår 
 

 

Etter kommunevalg, september 2011 kom Venstre inn med 3 medlemmer, som var en 

tilbakegang med en. Det er ingen endringer i posisjonene i det siste halvåret av perioden. 

 

Ingvild Tautra Vevatne fortsatte som gruppeleder i kommunestyregruppa etter å ha mottatt 

flest stemmer fra egne velgere. Det er hennes femte periode.Hun har fast plass i 

formannskapet og sitter i Plan, samferdsel og næringskomiteen og i kommunens KS-gruppe. 

Hun ble valgt inn som vara til fylkestinget og sitter fast i hovedutvalg for Utdanning og 

kompetanse i Akershus, er leder av Skoleutvalget for Nesbru videregående skole og nestleder 

i Akershusmuseene. 

 

Jørgen J. Blom er i kommunestyret, og sitter i sin første periode. Han sitter fast i Oppvekst 

komiteen, og han ble valgt som nestleder av komiteen dette året.  

Han er vår første vara til formannskapet. 

 

Erling Bergsaker er vår tredje representant i kommunestyret, og sitter i sin tredje periode. 

Han har vår plass i Bygningsrådet, i E18 utvalget og er vår andre vara til formannskapet. 

Han har vært vår varagruppeleder. 

 

Ivar J. Knai kom nesten inn i kommunestyret, og han er vår første vara til kommunestyret og 

første vara til komite for Teknikk, kultur og fritid. 

 

Ane D.Vassbotn er andre vara til k-styret og vår vara til Oppvekstkomiteen. 

 

Marit Meyer er tredje vara til kommunestyret, andre vara til Oppvekstkomiteen, vara til 

Innvandrerrådet til det ble lagt ned midt i perioden og vara til Forliksrådet. 

 

Christian Steenfeldt-Foss er vår fjerde vara til kommunestyret og andre vara til Helse og 

omsorgskomiteen.  

 

Utenom kommunestyregruppa: 

Knut Christophersen sitter i Klient og klageutvalget  

Gry Bøhmer er vara til Klientutvalget 

Jan Erik Wilhelmsen er vara til Kontrollutvalget 

Ingjerd Skinnes er vara til Eldrerådet 

Vigdis Øksby er vara til Holtsmarkstiftelsen 

 

Gruppemøter: 

Venstres kommunestyregruppe har hatt sine åpne gruppemøter på kommunens faste 

gruppemøtedager kl 18.30 i rådhuset, på eget partikontor eller på rom Vollen. 

 

De faste medlemmene møter hver gang, og ellers er det et par varaer, og hele eller deler av 

styret.  

 

Gruppemøtene blir i hovedsak brukt til gjennomgang av k-sakene til kommende  

kommunestyret, store saker som går rett til formannskapet, saker fra bygningsrådet og fra 

komitene. Det er også åpenhet for andre politiske innspill. 

Gruppeleder fordeler saker mellom k-representantene til oppfølging i kommunestyret. 
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Evt alternative forslag til kommunestyret er omforent på gruppemøtene.   

 

Gruppemøtene har npoen ganger hatt glidende overgang til styremøter på samme kvelden, og 

det har ført til et nært samarbeid og utveksling begge veier. 

 

Både lokallagsleder har minnet om gruppemøter og gruppeleder har innkalt til gruppemøtene 

og vist til aktuelle saker. 

Vi har egen hjemmeside på internett Venstre/Akershus/Asker, som brukes av 

lokallagsleder/gruppeleder  i hovedsak i forkant av møtene og også som en tilbakemelding fra 

gruppemøter og kommunestyremøter.  

 

Posisjon/opposisjon 

Venstre valgte å sitte i opposisjon også denne perioden, utifra valgresultatet og for en bedre 

balanse mellom opposisjon og posisjon, og åpenhet for våre innbyggere. Venstre legger mest 

vekt på egen politikk, egne forslag og utfordrer posisjonen i åpne møter og andre ganger med 

sterkeste utfordring av opposisjonspartier.  

 

Aktuelle saker fra Venstre: 

De sakene vi har markert mest i slutten av vår periode : 

Lærertetthet, styrking av PPT, likeverdig tilbud for alle elever, styrking av lærerkompetanse 

og større pedagogisk handlingsrom for skolens rektor. 

 

Styrking av pedagogisk kompetanse også til ansatte i barnehagene, samordning av 

søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO og opptak med rett til barnehageplass hele året. 

Styrking av spesialskolene. Styrke skolehelsetjenesten, som nå er blitt bedre og bedre 

ivaretatt. Styrke kulturskolens innhold ti bredde, som en del av SFO og for flere barn. 

 

Oppmerksom på et bedre samarbeid med fylkeskommunen om videregående skole, om 

utdanningstilbudet på våre lokale skoler, om muligheter for jobbpraksis for alle våre 

ungdommer og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Økt frivillighet generelt, ved 

rehabilitering av egne gamle bygg slik som ved Hasselbakken.  

 

Økt tilrettelegging for gående, trygge skoleveier, syklende, også transportsyklister og låsbar 

sykkelparkering. Sykkelhotell i Asker ble Venstre store sak! 

Økt oppmerksomhet på kollektivsatsing generelt, med økt bruk av båt til Oslo, flere 

matebusser intern i kommunen og med flere togavganger til Oslo.  

Spikkestadbanen som et bedre togtilbud, med både flere avganger, og å kunne beholde 

togalternativer for både lokale brukere og som et godt rushtidstog til/fra Oslo. 

Grenbanesatsing er kommet på kartet, og det blir utredning av vekslingsspor i Asker. 

 

Helhetlig plan for rusavhengige, bolig, helse og aktivitet/arbeid må gå parallelt med 

strakstiltak som Varmestua.  

Mer oppmerksomhet mot personer med redusert funksjonsevne, med alternative botilbud, 

arbeid eller fritid. Økt åpningstid av bibliotekene våre, i Asker og i Heggedal. 

 

Økt oppmerksomhet for at våre eldre skal være i egen bygd, ved bl.a å bygge ny institusjon 

ved Nesbru og i Heggedal. Mer aktivitet for eldre som ikke kommer seg ut på egen hånd. 

Mer valgfrihet for eldre ved valg av tjenester og tilrettelegging.  
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Gratis trygghetsalarm til de som har et reelt behov, og bruk av gps som et forsøk med aktuelle 

personer, og dette er nå kommet i rådmannens store planer!  

 

Ekstra økonomisk støtte til barn direkte som trenger det pga familiens økonomi, ved innføring 

av Askerkortet. Det er nå bevilget egne penger til et slikt tiltak. 

Vekt på å kvalitetssikre barnevernets arbeid ved at det politiske får større innsyn. 

Boligbygging for flere av våre innbyggergrupper med mer aktivt bruk av alternative 

finansieringsmåter og Husbankmidler. Det blir viktig i den kommende boligplanen. 

 

Bedre utnytting av eget restavfall, som for eksempel gass fra Veas.  

Økt investering av nødvendig infrastruktur for å kunne bli en enda bedre miljø og 

klimakommune. Aktiv deltakelse og forpliktelser til Future built. 

Bevare Asker som en grønn bygd, ved en restriktiv boligbygging i strandsonen og på grønne 

arealer. Bygge konsentrert ved trafikknutepunkt.  

 

Innbyggere og arbeidsgivere må ta større ansvar for å bytte ut oljefyr og ved all bruk av  

kjemikalier og drivstoff.  

 

Åpenhet i forvaltningen, og stor grad av involvering og medvirkning for ulike grupper, f.eks 

foreldre ved skoleprosjekter, ungdom med eget ungdomsråd(som er vedtatt) og et fortsatt eget 

innvandringsråd ble nedstemt. Eldre er en ressurs i Asker, og de skal ha en god dekning av 

seniorsentre rundt i hele kommunen. Vi var kritisk til den store Holmenbyen i strandsonen, og 

som fikk redusert omfang etter bl Venstres Lovlighetskontroll om manglende ROS analyse. 

 

Mange av denne  periodens saker lever nok videre i den neste perioden, og de nye i 

Venstregruppa har tatt både gamle og nye baller! 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

K-gruppa    v/ gruppeleder   Ingvild Tautra Vevatne 
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Årsmelding Asker Venstres kommunestyregruppe  

høst 2015  
 

Innhold: 

1. Forhandlinger 

2. Konstituering og fordeling av verv 

3. Gruppemøter og strategisamling 

4. Behandling av handlingsprogram 2015-19 

5. Kommunestyret 

6. Arbeid i formannskapet, bygningsrådet, komiteene og utvalgene 

7. Kommunikasjonsarbeid 

 

 

Innledning 

Ved kommunevalget 14. september 2015 fikk Asker Venstres liste 8 % av stemmene. 

Resultatet ga fire kommunestyremedlemmer, en framgang på én representant. Fra september 

2015 består Venstre kommunestyregruppe av: Jostein Furelid Tellnes, Marit H Meyer, Marit 

Brochmann og Bernt Bucher Johannessen. Samtlige kommunestyrerepresentanter for Venstre 

er nye i sine verv. Vararekken inngår i kommunestyregruppen og består av Jens Måge, Lisbet 

Landfald, Njål Vikdal, Gry Bøhmer, Gro Martnes Buttingsrud, Jonas Vevatne og Christian 

Steenfeld-Foss.  

 

1. Forhandlinger 

Et forhandlingsutvalg ble før valget nedsatt og besto av de to øverste kandidatene Jostein F 

Tellnes og Marit H Meyer samt Ingvild Tautra Vevatne fra den utgående 

kommunestyregruppen.  

 

Etter valget mottok Venstre invitasjon til sonderinger om et mulig politisk samarbeid fra 

Høyre v/ Lene Conradi og Leif Frode Onarheim. Venstre gikk til valg på et sentrum-høyre 

samarbeid i Asker og ønsket etter valget å arbeide for dette. I første møte ble det gjort klart fra 

Høyres side at det var en forutsetning at FrP var omfattet av samarbeidet. 

Forhandlingsutvalget stilte like fult til samtaler og på basis av konsolidering i den nye 

kommunestyregruppen ble det besluttet å gå i nærmere samtaler om en politisk plattform som 

ville omfatte Høyre, Venstre, FrP og KrF.  

 

Forhandlingene pågikk over noe tid der forhandlingsutvalget representerte Venstre men der 

kommunestyregruppa ble holdt løpende orientert. Venstre besluttet 24. september å tre ut av 

forhandlingene. Årsaken var at Høyre ikke kunne akseptere en formulering i avtalen om at 

Asker skal være en klimapolitisk foregangskommune. Venstre var fornøyd med å få inn 

sosialpolitiske mål i teksten, men for Venstres del trengtes også klimapolitiske mål for at 

kommunestyregruppen kunne stille seg bak avtalen. En samlet kommunestyregruppe var enig 

i beslutningen om å tre ut av de politiske forhandlingene.  

 

Høyre, FrP og KrF sluttførte forhandlingene og inngikk formelt politisk samarbeid. Venstre 

valgte å si ja til å delta i det valgtekniske samarbeidet med posisjonspartiene, men avsto fra 
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det politiske samarbeidet. Parallelt inngikk Ap, MDG, SV og SP et formalisert politisk 

samarbeid. Dermed er Venstre og Pensjonistpartiet de eneste partiene i det nye 

kommunestyret som står uten bindende politiske avtaler og således står fritt til å arbeide for 

egen politikk.   

 

2. Konstituering og fordeling av verv 

Gruppen konstituerte seg etter valget og Marit H Meyer ble valgt til gruppeleder, Jostein F 

Tellnes som stedfortredende gruppeleder.  

 

Som et ledd i det tekniske valgsamarbeidet, deltok Venstre i forhandlinger om å fordele 

posisjoner i komiteer (unntatt leder og nestlederverv), styrer og utvalg. I forhandlingene 

oppnådde Venstre følgende resultat: 

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 

 

Øvrige verv 

 Ingvild Tautra Vevatne – leder for kommunalt råd for personer med nedsatt 

funksjonsevne og leder av jury for tilgjengelighetsprisen, vara til styret i VEAS 

 Erling Bergsaker – nestleder i kontrollkomiteen og 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 

 

3. Gruppemøter og strategisamling 

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

Venstres nettside, diskusjonsforum på Facebook samt i egen mail til styret og k-gruppa. 

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/
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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.   

 

Lørdag 31. oktober ble det arrangert en halvdagssamling der utgående gruppe, ny gruppe, 

styret og interesserte medlemmer var invitert til å ta del i arbeid med Venstres prioriteringer 

ifm handlingsprogrammet 2015-19. Videre ble strategi for arbeidet i og prioriteringene til den 

nye k-gruppa diskutert.  

 

Samlingen konkluderte med følgende prinsipper for k-gruppas arbeid:  

 

1. Målsetning om en levende k-gruppe om 4 år 

2. Flere enn de fire faste medlemmene skal engasjeres og involveres 

3. Det arbeides etter klare planer og strategier 

4. Det arbeides for en bred politisk profil men med prioritet til noen utvalgte saker 

5. Strukturerte, planlagte og åpne gruppemøter 

6. Involvering av medlemmene 

7. Arbeide for kontakt med involverte parter (organisasjoner, medlemmer) 

8. Sørge for jevn profilering utad 

9. Jobbe strategisk for å få gjennomslag for våre saker og kontakt med de andre partiene 

10. Bruke administrasjonen på en god måte for å framskaffe faktagrunnlag 

 

4. Behandling av handlingsprogram 2016-19 

På basis av arbeidsprosesser i kommunestyregruppa og på strategisamling 31. oktober, 

fremmet Asker Venstre eget forslag til økonomiske justeringer i rådmannens forslag til 

handlingsprogram.  

 

Venstres forslag innebar en reversering av kuttforslagene innen grunnskole og barnehage og 

styrking av lærlingeordningen, prosjekt «Livskvalitet og arbeid» ved NaKuHel, aktivitetskort, 

rulleskiløype på Dikemark, kirkens feltarbeid, omsorgsboliger for 

funksjonshemmede/utviklingshemmede, turveier og friområder samt ytterligere styrking av 

sykkelstrategien.  

 

Inndekning ble foreslått gjennom tidligere innfasing av økt parkeringsgebyr i Asker sentrum, 

reduksjon innen den kommunale revisjonen og administrative driften, samt reduksjon av 

byggkostnader for nye skolebygg. Venstre fikk gjennomslag for aktivitetskort og 

rulleskiløype. Venstre fremmet 14 verbalforslag, som i all hovedsak ble oversendt.  

 

5. Kommunestyret 

I tillegg til det konstituerende kommunestyremøtet, har det vært avholdt to 

kommunestyremøter etter valget. Venstre stiller i kommunestyret som uavhengig og står fritt 

til å fremme Venstres politikk. Gruppa har markert seg med en rekke innlegg i 

kommunestyret ut over handlingsprogrammet, blant annet i følgende saker:  
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- Kommunereform: krav om Asker helhjertet går inn i arbeidet og sørger for bred 

medvirkning av innbyggerne.  

- Valgdeltakelsen: interpellasjon ble fremmet om en den lave valgdeltakelsen i 

kommunevalget 2015. Interpellasjonen fikk stor støtte og det skal foretas en større 

evaluering for å finne tiltak som kan øke valgdeltakelsen i Asker.  

- Forsøksordning for å overta statlige ansvar i barnevernet: Venstre støttet klart 

Askers søknad om å overta et større ansvar i barnevernet, blant annet for å få et 

mer helhetlig oppfølging av barn. Det ble presisert at et slik forsøk må følges opp 

med klare mål og indikatorer slik at tidlig innsats og kvaliteten styrkes.  

 

6. Arbeid i formannskapet, bygningsrådet, komiteene og utvalgene 

Formannskapet: Seks formannskapsmøter har vært avholdt i perioden oktober til desember. 

Venstres representant er medlem i utvalget for plan, samferdsel og næring, som har hatt to 

møter i samme periode. Viktige saker: større plansaker som bussforbindelse Nesøya, 

kommunereform, Vestre Vikens planer for Blakstad sykehus, planfri krysning og utredning 

for videre utvikling av Spikkestadbanen, bosetting av flyktninger, utbyggingsavtale VEAS, 

tertialrapportering og handlingsprogrammet.  

 

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

om i tillegg til budsjettet, er antall flyktninger som Asker skal bosette (Frp vs resten) og om 

Asker skal være politisk representert i grenbaneutvalget (V/MDG vs resten).  

 

Venstre har blant annet markert seg i følgende saker:  

- Nesøya: Det settes i gang et skisseprosjekt for å legge bedre til rette for buss, sykkel 

og gående ut fra Nesøya. Venstre støttet planene, men presiserte at god dialog med 

innbyggerne er viktig om planlagt testing av lysregulering ved Nesøya bro. 

- Tids- og busjettoverskridelser ved bygging av Heggedal skole: Venstre var med å 

jobbe fram et vedtak hvor viktigheten av dialog videre med FAU ble presisert. 

Dessuten ble det stilt krav om at hele byggeprosjektet bør evalueres grundig når det er 

ferdig (ikke vedtaksfestet - det må vi følge opp senere) 

- Spikkestadbanen: Rådmannen foreslo at Asker kun skal være administrativt 

representert i grenbaneutvalget. Venstre fremmet eget forslag om at Asker skal være 

politisk representert, men det fikk kun støtte fra MDG.  

- Mottak av flyktninger: Venstre støttet rådmannens innstilling om at Asker skal ta imot 

det antall flyktninger vi er anmodet om. Det ble bedt om at rådmannen fremmer en sak 

hvor det tydeligere presenteres status for integrering og muligheten for nye tiltak.  

- Håndtering av «kollen» ved Drengsrud idrettspark: Venstre sto klart på at det må 

settes en tidsfrist for forhandlinger med grunneier om kjøp eller langtidsleie av 

«kollen», og deretter foretas ekspropriasjon dersom forhandlinger ikke fører fram.  

- Sti Askerelva: Eget spørsmål ble stilt om framdriften. Rådmannen opplyste at det er 

vanskelig å få til avtale med en grunneier. Venstre krevde da at ordfører følger opp 

dialogen med grunneier slik det ble lovet da Venstre v/ Erling Bergsaker reiste 

spørsmål om saken i kommunestyret i september 2015. Ordfører lovet å engasjere seg. 

 

 

 

Bygningsrådet: Venstre har i bygningsrådet lagt vekt på å fremme en restriktiv politikk når 

det gjelder utbygging langt fra kollektiv, i LNF-områder og der undersøkelser viser behov for 
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ivaretagelse av sårbar natur. Særlig vekt er lagt på å begrense store private utbygginger langt 

fra kollektivknutepunkt, blant annet med henvisning til den nylig vedtatte planstrategien for 

Oslo og Akershus. I slike saker utgjør som regel Venstre mindretallet sammen med AP og 

MDG. Tilsvarende har Venstre vært positiv til fortetting og noe høyere utnyttelsesgrad nært 

kollektivknutepunktene. Eget initiativ er tatt av Venstre og rådets leder for å initiere arbeid 

med alternative boformer. Videre har Venstre lagt vekt på øke satsing på alternative planer 

ved planlegging av nye skolebygg, alternative utbyggingsformer og bærekraftig materialbruk. 

Særlig i forbindelse med nye områdereguleringer.  

 

Komite for oppvekst: I komite for oppvekst har det vært arrangert to møter høsten 2015. En 

del av tiden på møtene har gått med til presentasjoner fra administrasjonen av 

virksomhetsområdet. Det har ikke vært behandlet mange politiske saker i komiteen høsten 

2015. Men komiteen har blant annet vedtatt at det anbefales at Asker søker om å bli 

direktekommune i den kulturelle skolesekken, og har gitt sin tilslutning til rådmannens forslag 

til vedtak i høringen om rapporten «Bærekraftige Borgen». 

 

Komite for teknikk, kultur, fritid: Komiteen har avholdt 2 møter høsten 2015. Første møte 

omhandlet fordeling av saksordførere for ulike saker fra forrige perioden. Bernt Bucher-

Johannessen som er Venstres representant i komiteen ble valgt til saksordfører i arbeid med 

ny avfallsplan for Asker. På komiteens andre møte møtte vara Jonas Vevatne. Venstre fikk 

gjennomslag for at breddeidrett skulle fordeles framfor toppidrett ved fordeling i treningstid i 

idrettshallene, på tross av at flertallet i Høyres gruppe gikk imot dette.  

 

Ad-hoc utvalget for E18 og Spikkestadkorridoren. Jostein F Tellnes er Venstres 

representant i dette utvalget. Utvalget består av fem medlemmer som har et felles E18-utvalg 

med Bærum kommune og et felles Spikkestad-utvalg med Røyken kommune. Venstre 

fremmet et forslag om at det burde være organisert so to ulike ad-hoc utvalg i Asker, men det 

forslaget falt. Det har vært ett møte i utvalget hvor Venstre ikke var tilstede, men fremmet 

forslag skriflig om justering av mandatene til utvalgene, blant annet for å få økt fokus på 

klimahensyn i E18-arbeidet.  

 

Borgen-utvalget – Marit H Meyer er Venstres representant i Borgen-utvalget. Det har så 

langt vært avholdt to møter. Etter initiativ fra Venstre er Borgenrapporten behandlet i 

bygningsrådet, for å få fokus på sosiale konsekvenser av kommunens arealpolitikk. Utvalget 

har så langt ikke nedfelt et nytt mandat for kommende periode og avventer nå 

ferdigbehandling av Borgen-rapporten.  

 

 

7. Kommunikasjonsarbeid 

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

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

 

 Innlegg/kronikker i Budstikka og redaksjonelle oppslag har satt fokus på en rekke av 

våre viktige saker som også er fremmet i både kommunestyret og i komiteene. Dette 

inkluderer samferdsel, flyktningsituasjonen, kommunens gjeld, bilkollektiv, 

valgdeltakelsen og tiltakspakke for grønne arbeidsplasser.   

 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.  
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 Asker Venstres nettside er jevnlig oppdatert med innlegg og kronikker. I tillegg har det 

blitt skrevet enkelte egne nyhetssaker til nettstedet i perioden, blant annet i forbindelse 

med Venstres interpellasjoner.  

 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 5. januar 2015 

Asker Venstres kommunestyregruppe for perioden 2015-19 

v/ gruppeleder Marit H Meyer 

 

 

 


