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Et liberalt
Askøy     

«Menneskene 
er viktigere enn 
systemet. Venstre 
prioriterer folk 
først.»  

Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fat-
tes så nær som mulig dem det angår. Derfor er 
lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folke-
styre.

Demokrati - En bærebjelke i samfunet
Politikk må være lett tilgjengelig og åpent for innsyn i hva som 
skjer. Dokumenter og informasjon må gjøres lett tilgjengelig på 
Internett og i papirform. Møter i folkevalgte organer skal være 
åpne.

Miljø - Et klimavennlig samfunn
Venstre vil arbeide for at Askøy kommune tar sin del av ansva-
ret for at klimautslippene reduseres og at miljø blir satt i fokus. 
Venstre vil ta vare på det biologiske mangfoldet ved å styrke 
miljøhensynet ved arealplanlegging og utbygging.

Sosialpolitikk - Varm velferd når du trenger det
Hvis helsa svikter eller en har behov for hjelp av andre årsaker, 
skal det kommunale hjelpeapparatet være parat med skredder-
sydde tiltak eller omsorg ut fra den enkeltes behov. Vi vil øke 
innsatsen på barnevernsområdet, alle barn har rett til et hjem. 
Det betyr noen ganger at det må bli mer til de som trenger det 
mest!

Kultur - Et kreativt Norge
Egenaktivitet og formidling, kreativitet og kulturvern skal gi 
grobunn for samhold, trivsel og økt verdiskaping. Slik blir Askøy 
en god kommune å bo i.

Et liberalt Askøy 

www.askoy.venstre.no

Venstres kandidater 
på Askøy

1.  Arild Raftevoll (42)
 Ingeniør
 Å skape det gode liv på Askøy for folk 

i alle livssituasjoner blir jobb nummer 
en. For å få dette til må jeg lytte aktivt 
til alle røster og skape politikk nær folk

2.  Marit Helen Leirheim (52)
 Vernepleier cand mag
       Vi vil øke innsatsen på barneverns-

området. Alle barn har rett til et hjem!

3.  Simon Furnes (20)
 Student, -- Flere busser og lengre 

rutetabeller slik at unge enkelt kan 
komme seg til og fra byen og mellom 
bygdene på Askøy!

4.  Kari Espelid (34)
 Student
 Vi må styrke miljøhensynet ved all 

arealplanlegging og utbygging i 
Askøy!

5.   Daniel Gunnarsen
6.   Birgitte Hjertaas
7.   Pål Strand
8.   Kathe Salamonsen
9.   Stefan Wikum
10.  Ida Leirheim Fagerli
11.  Olaf L. Eriksen
12.  Yngve Hagen
13.  Eirik Cristensen
14.  Liv Forthun
15.  Morten Bernson
16.  Gisle Håland
17.  Torhild L. Holgersen
18.  Børge Nese
19.  Kjell Audun Flåten
20.  Linda Raftevoll
21.  Kjell Rune Haugland

22.  Oscar Eide
23.  Eli Gerhardsen
24.  Joakim Lund
25.  Jens Olav Aksdal
26.  Rolf Haugen
27.  Rolf Walderhaug
28.   Andreas Johnson
29.   Anne Kari Heimstad
30.  Harald Ingebrigtsen
31.  Leif Juliussen
32.   Oddvard Eiken
33.   Svein Gerhardsen
34.   Johannes Eide
35.  Håkon Nicolaisen
36.  Terje Tørnblom
37.  Finn Bergersen
38.  Alf Jakobsen

... se resten av lista på våre nettsider.
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Askøy skal bli en rik 
kommune
En rik kommune slik at vi kan løse våre oppgaver og at den 
enkelte får gode tjenester til rett tid og på rett sted. Slik at vi 
klarer å tilrettelegge ut fra den enkeltes behov i alle stadier av 
livet. En rik kommune slik at kommunal bygningsmasse blir 
vedlikeholdt og med tilrettelegging for næringslivet slik at 
flere bedrifter skaper flere arbeidsplasser. Slik at vi klarer å ta 
vare på mangfoldet i samfunnet. 
Dagens situasjon med formidabel vekst gir oss store økono-
miske utfordringer. Askøy skal bli en rik kommune ved at vi 
skynder oss langsomt i riktig retning! Redusert veksthastighet 
vil sette oss i stand til å løse våre oppgaver bedre både på kort 
og lang sikt!

Venstre vil:
•	 dempe veksten for å skape rom for handling

Samferdsel
Askøy har doblet folketallet på vel 30 år, og en har ikke maktet 
å følge opp utviklingen på transportsektoren. Vi har ikke ”et 
tjenlig vegnett”, forholdene for myke trafikanter er dårlige i 
store deler av kommunen og kollektivtilbudet er ikke tilpasset 
de reisendes behov. På disse områdene må vi ha betydelig inn-
sats i årene som kommer. Uansett alder skal de som vil sykle 
eller ta buss ha dette som et reellt alternativ til privatbilen. 

Venstre vil:
•	 skape gode rammevilkår for næringslivet med gode vegløs-

ninger, næringsarealer og infrastruktur
•	 ha et kollektivtilbud med buss og båt tilpasset dagens 

behov
•	 at alle kommunale veier skal ha gang- og sykkelstier og 

samtidig øve påtrykk på fylkeskommunale myndigheter for 
tilsvarende satsing på fylkesveinettet

Skole 
Skolen har for Venstre hatt topp prioritet i budsjettarbeidet. 
Det er nødvendig når en har målsetting om å gi hver enkelt 
elev tilpasset opplæring og satser på tiltak som gir et godt læ-
ringsmiljø. Lærerne er fagfolkene som vi vil skal bruke mer av 
tida si til undervisning og mindre til administrativt arbeid. En 
god arbeidsgiver bruker også ressurser på faglig oppdatering 
og kompetanseheving!

Venstre vil:
•	 øke ressursbruken i skolen 
•	 åpne for at helsepleiere, vernepleiere og personell med an-

nen spisskompetanse er tilgjengelig i skolen
•	 at skoler skal være lokale kulturbygg 
•	 arbeide for videreutvikling av kulturskolen og øke bevilg-

ningene i tråd med kulturskoleplanen.

Ung på Askøy  
 
Å være ung på Askøy i dag er annerledes enn det var for bare 
for kort tid siden. Befolkningsvekst har skapt behov for flere 
fritidstilbud. Foreldre og ulike organisasjoner gjør en viktig 
innsats for et variert og aktivt fritidstilbud for veldig mange. 
Et dårlig og lite oppdatert kollektivtilbud på øyen gjør det 
vanskelig for mange å utnytte tilbud i Bergen og omegn for de 
som ønsker dette. 

Venstre vil:
•	 at unge går på en god skole og har gode fritidstilbud er viktig 

for oss
•	 gå i bresjen for å støtte initiativ og prosjekter myntet på 

unge 
•	 aktivt lytte til organisasjoner på Askøy for å kjenne deres 

utfordringer, frivillige gjør en innsats som kommunen ikke 
kan klare seg uten

•	 styrke kollektivtilbudet på øyen, flere busser og lengre rute-
tabeller må til når unge enklere skal komme seg til og fra de 
enkelte bygdene i kommunen

De folkevalgte styrer 
på vegne av borgerne 
og skal opptre som 
deres ombud.

Folk først


