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Kunnskap og like muligheter

Alle barn og unge i kommunen skal 
ha gode oppvekstvilkår i sitt eget 
nærmiljø og alle skolebarn skal ha et 
likeverdig skoletilbud.

Venstre vil:
•	 sørge for utbygging av skoler og barnehager 

i takt med den demografiske utviklingen og 
samtidig sikre tilleggsarealer i tilknytning til 
eksisterende bygg

•	 fortsatt fokus på barnehagedekning ved ut-
bygging i kommunal og privat regi

•	 styrke vedlikehold og driftstjenester på sko-
ler og kommunale bygg

•	 åpne for at helsepleiere, vernepleiere og 
personell med annen spisskompetanse er 
tilgjengelig i skolen

•	 ansette rektor på åremål
•	 tilrettelegge for yrkespraksis for elever i 

grunnskolen med særlige behov

•	 øke utskiftingstakten på utstyr og inventar 
for å heve standarden til et godt nivå

•	 gjøre den enkelte skole i stand til å være et 
lokalt kultursenter for fritidsaktiviteter

•	 ha en ”åpen” skole slik at skolen fungerer 
som et møtested i bygdene

•	 at lag og organisasjoner skal ha fri leie ved 
planmessig bruk av skolelokaler

•	 bruke like mye ressurser i skolen som de vi 
naturlig sammenligner oss med 

•	 arbeide for innføring av kompetanseår for 
lærere

•	 åpne for forsøk der noen skoler får drive som 
selvstyrte enheter over en periode

•	 være positiv til etablering av private skoler 
med alternativt livssyns- eller pedagogisk 
fundament 

•	 arbeide for videreutvikling av kulturskolen 
og øke bevilgningene i tråd med kultursko-
leplanen

Et liberalt Askøy

Venstre vil at alle politiske avgjø-
relser skal fattes så nær som mulig 
dem det angår. Derfor er lokaldemo-
kratiet bærebjelken i et levende fol-
kestyre. 

Politikk må være lett tilgjengelig 
og åpent for innsyn i hva som skjer. 
Dokumenter og informasjon må gjø-
res lett tilgjengelig på Internett og 
i papirform. Møter i folkevalgte or-
ganer skal være åpne, med mindre 
følsomme personopplysninger blir 
behandlet. 

De folkevalgte styrer på vegne av 
borgerne og skal opptre som deres 
ombud. Et godt og åpent forhold 
mellom velgerne og de folkevalgte 
er en forutsetning for at demokratiet 
opprettholdes.

Venstre vil:
•	 arbeide for et levende demokrati med mer 

åpenhet i beslutningsprosessene
•	 arbeide for bedre tilgjengelighet til kommu-

nale tjenester via kundetorg og internett
•	 åpne for at flest mulig kan ta del i politisk 

arbeid ved frikjøpsordninger og tilsynsord-
ninger for mindre barn

•	 gå imot prinsippet om gjennomgående re-
presentasjon ved at også andre enn valgte 
kommunestyrerepresentanter kan delta i 
politisk arbeid og ha verv i komiteer, utvalg 
og nemnder på vegne av sitt parti 

•	 øke antall politiske utvalg fra 2 til 3 slik at 

flere er involvert i det politiske arbeidet
•	 arbeide mot sentrale myndigheter for lov-

festing av kommunalt selvstyre
•	 gå inn for at enkeltkommunene selv kan 

velge dato ved valg av kommunestyre
•	 arbeide for at sentrale stillinger i kommunen 

blir lyst ut på åremål
•	 være restriktive i forhold til endringer av re-

guleringsplaner etter oppstart av byggear-
beidene 

•	 jobbe for at møter i kommunestyret blir 
“streamet” på nett, så langt det ikke blir be-
handlet sensitiv personlig informasjon

SkoleDemokrati 
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Et klimavennlig samfunn

Venstre vil arbeide for at Askøy kom-
mune tar sin del av ansvaret for at 
klimautslippene reduseres og at mil-
jø blir satt i fokus.
Venstre vil ta vare på det biologiske 
mangfoldet ved å styrke miljøhensy-
net ved arealplanlegging og utbyg-
ging i Askøy Kommune.

Venstre vil:
•	 arbeide for at naturområder sikres med tan-

ke på biologisk mangfold og rekreasjonsmu-
ligheter

•	 sørge for at nødvendige miljøhensyn og triv-
selsskapende ”grønne lunger” får prioritet 
ved arealplanlegging 

•	 sørge for at forurenser tar kostnad med å 
rense opp egen forurensing

•	 støtte tiltak for å redusere forurensning og 
utslipp også i strengere grad enn hva loven 
krever

•	 sikre fortsatt mulighet for ferdsel på gamle 
stier, eksempelvis ved utbygging og skog-
planting

•	 arbeide for økt kommunal innsats for be-
planting og vedlikehold av grønt- og park-
anlegg

•	 sikre lekearealer og “grønne lunger” i bolig-
områdene i alle deler av kommunen slik at 
det er tilrettelagt for alle aldersgrupper

•	 arbeide for at kommunen i samspill med or-
ganisasjoner og private stimulerer til miljø-
tiltak og arbeider for styrket ENØK-satsing i 
offentlige bygg.

•	 tenke miljøvennlig ved fornying av den kom-
munale bilparken og inngå avtale med leve-
randør av for miljøvennlig drivstoff.

•	 arbeide for at kommunen skal satse på økt 
bruk av tilgjengelig miljøteknologi og velge 
miljøvennlige produkter til daglig drift og 
vedlikehold. Målet om bærekraftig utvikling 
skal gjennomsyre all kommunal virksomhet

•	 følge opp gjennomføringen av klimaplanen 
•	 arbeide for at husstander på Askøy som ikke 

velger hjemmekompostering skal få anled-
ning til å levere kildesortert matavfall

•	 arbeide for at hurtigbåten mellom Kleppestø 
og Bergen får status som bybane og blir en 
integrert del av enhetsprisordningen

•	 etablere tidsmessige og effektive terminaler 
ved trafikknutepunktene som et viktig ledd i 
kollektivsatsingen

•	 ha gang og sykkelstier i hele kommunen, 
først i nærområdene til skolene 

•	 at signal- og strømførende ledningsnett leg-
ges i grøft for å unngå luftspenn 

•	 at miljøvernleder organisatorisk tilknyttes 
rådmannsstaben for bedre å kunne ivareta 
en sektorovergripende rolle og funksjon

•	 kjempe for å opprettholde eksisterende mar-
kagrenser og bevare den grønne korridoren 
langs nord- søraksen

•	 Arbeide for å etablere et regionalt avfalls-
handteringsselskap

MiljøKultur
For samhold og trivsel

Egenaktivitet og formidling, kreativi-
tet og kulturvern skal gi grobunn for 
samhold, trivsel og økt verdiskaping. 
Slik blir Askøy en god kommune å bo 
i. 

Venstre vil:
•	 la en størst mulig del av kulturmidlene gå til 

fysisk tilrettelegging og støtte til kulturakti-
viteter som foreninger, lag og organisasjoner 
driver

•	 gi tilskudd til nærmiljøtiltak 
•	 stimulere fritidsklubber for barn og unge der 

gjerne skoler brukes som baser og foreldre 
bidrar aktivt

•	 yte økonomisk bidrag til og støtte tiltak ini-
tiert av ungdom 

•	 støtte rusfrie tiltak for barn og unge
•	 beholde tilskuddsordninger til drift av pri-

vate grendahus
•	 gi kommunale tilskudd til nye kulturtiltak 

og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg 
•	 være positiv og støttende til igangsetting av 

Munkebotn aktivitetssenter 
•	 styrke bibliotektjenesten som kunnskaps- 

og kulturformidler
•	 være garantist for at kulturvernet blir ivare-

tatt i alle sammenhenger
•	 arbeide for å ta vare på kulturlandskap, 

gamle stier og ferdselsårer i kommunen
•	 sikre friområder og ”grønne soner” for å leg-

ge til rette for rekreasjon og friluftsliv

Nest etter nødvendig utbygging på skolesekto-
ren er det Venstre sin høyeste prioritet å bygge 
et moderne flerbruks kulturhus.
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Gode og fremtidsrettede    

løsninger

Samferdselspolitikken skal ivareta 
tre grunnleggende hensyn: God mo-
bilitet for hele befolkningen, et mil-
jøtilpasset, utslippsfritt samfunn og 
verdiskaping for næringslivet. Sam-
ferdselspolitikken må føre samfun-
net i retning alle tre mål på samme 
tid: Verdiskaping, mobilitet og nul-
lutslipp. 

Venstre vil:
•	 erstatte kortsiktige ad-hoc løsninger på 

veier og infrastruktur med fremtidsrettede 
gode løsninger

•	 ha en kontinuerlig planleggingsprosess med 
tilrettelegging av arealer for infrastruktur og 
vei 

•	 at miljøhensyn og prinsippet om bærekraf-
tig utvikling skal være den grønne tråden i 
planlegging og drift på samferdselsområdet 

•	 at alle kommunale veier skal ha gang- og 
sykkelstier,  samtidig som en øver påtrykk 
på fylkeskommunale myndigheter for til-
svarende satsing på fylkesveinettet

•	 etablere tidsmessige og effektive terminaler 
ved trafikknutepunktene som et viktig ledd i 
kollektivsatsingen

•	 sikre gratis parkering i tilknytning til termi-
naler for kollektivtrafikken og legge opp til 
ladepunkter for el-biler ved disse

•	 arbeide for at hurtigbåten mellom Kleppestø 
og Bergen får status som bybane og blir en 
integrert del av enhetsprisordningen

•	 støtte opp om arbeidet til Askøyveiene AS 
slik at Askøy får realisert sine veiprosjekter 
gjennom innføring av bompenger

•	 utrede grunnlaget for et tverrsamband i nord
•	 arbeide for at en ny veiløsning mot Fjell, 

Sund og Øygarden ikke fører til ytterligere 
forverring av trafikksituasjonen ved Stora-
vatnet

•	 sikre at bomiljøene ikke utsettes for støy, 
støv og annen forurensing

SamferdselSosialpolitikk 
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 skreddersydde tiltak eller 
omsorg ut fra den enkeltes behov. Vi 
vil øke innsatsen på barnevernsom-
rådet, alle barn har rett til et hjem. 
Det betyr noen ganger at det må bli 
mer til de som trenger det mest! 

Venstre vil:
•	 arbeide for bedre service i kommunen slik at 

brukerne av tjenester får den informasjon de 
trenger om sine rettigheter 

•	 tilrettelegge tilbudene i eldreomsorgen slik 
at brukeren selv får bestemme hva som pas-
ser best 

•	 sørge for gode dagtilbud med plasser for av-
lasting, rehabilitering og aldersdemens

•	 sikre rutiner og bemanning slik at beboerne 
får et kvalitetssikret tilbud, tjenestene er 
optimale og at kommunen bruker sine res-
surser på best mulig måte

•	 arbeide for å tilrettelegge kommunen bedre 
for funksjonshemmede 

•	 styrke støttekontakt- og avlastingsordnin-
gen

•	 legge forholdene til rette for lag og organisa-
sjoner som driver forebyggende helsearbeid

•	 videreutvikle kommunen som SLT kommune 
for å bygge trygge og gode oppvekstmiljø 
(Samordnet lokale kriminalitetsforebyg-
gende tiltak) 

•	  arbeide for at alle kommunale bygg blir 
godkjent med henhold på forskrift om inne-
klima

•	  arbeide for god og effektiv akuttberedskap 
ved behov for helse- , lege- eller ambulan-
setjeneste

•	 sikre en god helsesøster- og jordmortjeneste
•	 Støtte opp om organisasjoner som arbeider 

med krisesituasjoner for barn og voksne 
•	 at kommunen søker om å få være med på 

en prøveordning med borgerlønn og dermed 
kunne gi mer til de som trenger det mest

•	 realisere prinsippet om at alle barn her rett 
til et hjem ved å øke satsingen på barne-
vernstiltak i hjemmet eller i fosterhjem

•	 være pådriver i prosessen slik at tverrfaglig 
samarbeid og samarbeid på tvers av etater 
kan skape et helhetlig tilbud til de som tren-
ger det

•	  fullføre arbeidet med tiltaksplan for rusom-
sorg og gjennomføring av denne
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Næring
Et kreativt og verdiskapende     

Norge

Askøy Venstre vil at eksisterende og 

ny næringsvirksomhet skal ha gode 

rammevilkår i kommunen vår.

Venstre vil:
•	 ha en kontinuerlig planleggingsprosess med 

tilrettelegging av infrastruktur og areal for 
næringsvirksomhet i kommunen

•	 at miljøhensyn og prinsippet om bærekraf-
tig utvikling skal være den grønne tråden i 
eksisterende og ny næringsvirksomhet 

•	 at næringslivet i samarbeid med kommunen 
utvikler og driver et effektivt og smidig til-
taks- apparat for etablering av virksomheter 
i kommunen 

•	 arbeide aktivt for tilrettelegging av forhol-
dene for flere gründere og småbedrifter

•	 utvikle ordning med etablererkurs og veiled-
ning for gründere, gjerne i samarbeid med 
nabokommunene

•	 gå inn for ferdigstilling av areal på Mjølke-
vikvarden der masseuttaket er gjort, slik at 
en kan legge dette ut med infrastruktur til 
område for ny næringsvirksomhet

•	 arbeide mot sentrale styresmakter med 
sikte på at selskapsskatten blir tilbakeført til 
kommunene

•	 utrede grunnlaget for et tverrsamband i nord
•	 støtte arbeidet  for tilgang til fiberoptisk 

bredbandstilknytning i hele kommunen
•	 yte tilskudd til montering av ladepunkter for 

elbiler og plug-in- hybrider ved kjøpesentre, 
kollektivterminaler  og ansatteparkeringer

For informasjon om våre kandidater 
og vår øvrige politikk se:


