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Ideologi: 

 

 
 

Arbeiderpartiet bygger sin politikk på de grunnleggende verdiene frihet, 
likeverd og solidaritet. Askøy Arbeiderparti ønsker et miljøvennlig og 
verdiskapende lokalsamfunn med mangfold, der alle mennesker har like 
stor verdi, og der alle har rett til sosial og økonomisk trygghet. 
Arbeiderpartiet er opptatt av de gode velferdsløsningene, der alle bidrar 
etter evne og får etter behov. 

 
 
 
 
 
 

Askøy Arbeiderpartis seks hovedfokusområder  
for perioden 2015 – 2019 

 
 
 

 Askøy en god og trygg oppvekstkommune 

 En aktiv og trygg alderdom 

 En ansvarlig økonomistyring 

 Et godt og tilgjengelig kollektiv tilbud til alle 

 Et mangfoldig kulturliv 

 En miljøvennlig boligbygging 
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En trygg oppvekst 
 

Askøy har en ung befolkning der nesten en tredjedel er unge under 18 
år. Det er viktig å tilby alle barn og unge i kommunen trygge og gode 
oppvekstvilkår. For å sikre dette, må kommunens tjenester ha et 
helhetlig tilbud, der man har fokus på både barns fysiske, psykiske og 
sosiale helse, samt at man prioriterer og satser på forebyggende tiltak.  
 
Askøy Arbeiderparti vil sikre gode kommunale tjenester som jordmor, 
spedbarns- og barnekontroll, samt en god skolehelsetjeneste. Vi mener 
det skal være lett å oppsøke hjelp. Derfor er det viktig å tilby gode og 
fleksible lavterskeltilbud, der man blir møtt av kompetent personell.  
 
Lek og fritid er viktig for både barns helse og trivsel. Askøy Arbeiderparti 
vil arbeide for å sette av tilstrekkelig arealer til lek og fritidsaktiviteter, 
samt prioritere bygging og vedlikehold av lekeplasser i de ulike bygdene 
på Askøy. Vi vil sikre trygge skoleveier ved å prioritere sykkel- og 
gangstier. 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

* Sikre naturarealer for lek og fritid 

* Sikre sykkel-, gang- og skoleveier 

* Ta del i ”Manifest mot mobbing” 

* Styrke fritidskontaktordningen 

* Gi støtte til etablering og vedlikehold av lekeplasser 

* Sørge for at det lages en plan med kriterier for lekeareal i 
boligområder 

 
Førskolebarn: 
 
De første årene i barns liv er avgjørende for deres videre utvikling. I gode 
barnehager deltar barn i lek og sosialisering, og de opplever mestring i 
trygge omgivelser. Askøy Arbeiderparti vil legge til rette for at 
kommunens barnehager skal tilby tjenester som holder høy kvalitet. 
 
 

 

Foto: colour.com 

http://organisasjon.mittap.no/-/page/show/19714_illustrasjonsbilder?ref=checkpoint
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Askøy Arbeiderparti vil: 
 

* Arbeide for fleksible åpningstider i barnehagene 

* Styrke barnehagene på Askøy ved å sikre nok ressurser og 
kompetente pedagoger og fagarbeidere i barnehagene 

* Sikre at en stor andel av barnehagene er kommunale 

* Øke voksentettheten i barnehagene 

 
Grunnskole: 
 
Trygghet og trivsel er viktige forutsetninger for barn og unges læring. 
Skal man nå målet om at alle skal oppleve mestring og utfordringer i 
skolen, må man legge vekt på en helhetlig tilnærming med varierte 
arbeidsmåter. Askøy Arbeiderparti mener at det er viktig å sikre et godt 
samarbeid mellom skole og hjem, å legge til rette for mer praktisk 
undervisning og å styrke kompetansen i skolen. På denne måten vil man 
kunne skape en mer motiverende og lærerik skolehverdag for elevene.  
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

* Sikre nok ressurser, og styrke skolene på Askøy 

* Jobbe for høyere lærertetthet 

* Styrke rådgivningstjenesten i skolen 

* Sette av mer midler til vedlikehold av skolebygg 

* Sikre gode overganger mellom barne- og ungdomsskole 

* Sette i gang tiltak som sørger for gode, trygge og stimulerende 
læringsmiljø for alle elever 

* Ha et utvidet og kvalitativt godt leksehjelpstilbud i grunnskolen 

* Styrke samarbeid mellom hjem og skole 

* Utrede muligheten for en helhetlig skoledag, der man ser på 
mulighet for samarbeid mellom skole, SFO og frivillige 



 
 

6 

* Skoleutbygging i tråd med skolebruksplan 

* Sikre spesialundervisning i skolen 

* Ansette vaktmestre på skolene 

 
Ungdom: 
 
Ungdomsårene er en utfordrende tid hvor mange trenger noen å snakke 
med. 
 
Askøy Arbeiderparti ønsker å styrke skolehelsetjenesten, og da særlig 
lavterskeltilbudene. Vi mener at en økt satsning på helsesøstrene, 
ansettelse av skolepsykologer og utvidede åpningstider ved 
Helsestasjon for ungdom i Kleppestø, vil gi unge på Askøy god støtte i 
en sårbar periode i livet.   
 
Askøy Arbeiderparti vil legge til rette for mer praktiske valgfag, samt 
styrke og forbedre rådgivingstilbudet i ungdomskolen, slik at den enkelte 
kan ta informerte og gode valg.  
 
Det er viktig å ta ungdommers engasjement og interesser på alvor, og 
Askøy Arbeiderparti vil derfor arbeide for at barn og unge blir tatt med på 
råd i saker som angår dem, og i tillegg legge til rette for et variert og godt 
fritidstilbud på hele Askøy.  
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Styrke skolehelsetjenesten ved å øke antall helsesøstre, 

skolepsykologer og annet helsepersonell 

 Utvide åpningstiden ved helsestasjon for ungdom 

 Legge til rette for et godt og variert fritidstilbud på hele øyen 

 Legge til rette for mer praktiske valgfag på ungdomsskolen 

 Bedre samarbeid mellom kommunale arbeidsplasser og skolene 

for å sikre rekruttering til kommunen 

 Legge til rette for økt ungdomsengasjement, og ta barn og unge 

med på råd i saker som angår dem 

 
Foto: Colourbox.com 

http://organisasjon.mittap.no/-/page/show/19714_illustrasjonsbilder?ref=checkpoint
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Barnevern: 

Barn som er underlagt barnevern er avhengige av gode kommunale 

velferdstjenester. Barnevernet må ha et godt samarbeid med andre 

fagavdelinger. Askøy Arbeiderparti vil sikre at barnevernet på Askøy gir 

rett hjelp til rett tid. 

 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Sikre en god barnevernsvakt 

 Sikre kompetanse og god bemanning i barnevernet 

 Jobbe for nok avlastnings- og fosterhjemsfamilier 

 Styrke ettervern for barn som har vært under barnevernets omsorg 

 Sikre at barnevernet har tilsynsførere for alle barn under 

barnevernets omsorg  

 Ikke privatisere barnevernstjenester 

 

 
Kulturelt mangfold 

 
 
 
 
Kultur 
 
Askøy Arbeiderparti ønsker at Askøy skal være en god kommune å bo i. 
Ved å ha et rikt og mangfoldig kulturtilbud skaper man trivsel for alle 
aldersgrupper.  
 
Askøy Arbeiderparti mener at kultur er en viktig del av den totale 
samfunnsutviklingen, og et virkemiddel for å skape et bedre samfunn. 
Kulturlivet på Askøy må bygge på frivillighet fra enkeltmennesker og 
organisasjoner, men kommunen må legge til rette for, og bidra til, et godt 
kulturtilbud for innbyggerne.   
 

 

Foto: Colourbox.com 
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Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Bidra til utvikling av nærmiljøanlegg og lekeplasser på ulike steder 
på Askøy 

 

 Sikre et godt og innholdsrikt bibliotektilbud i tidsriktige lokaler, og 
med brukervennlige åpningstider 
 

 Satse på trivselsfremmende tiltak for barn og unge innenfor 
kultursektoren 

 

 Å legge forholdene til rette for velferds- og kulturtiltak på tvers av 
generasjoner  
 

 Stimulere lag og organisasjoner til å etablere flere tilbud innen 
idrett og kultur på Askøy 

 At Askøys historie og kultur tas vare på, blant annet gjennom et 
godt museumstilbud 

 Videreutvikle kulturskolen 
 

 Støtte grupper for drama, dans, barneteater, kunst og lignende 
 

 Støtte og bidra til Kulturlosjens arbeid og arrangementer  
 

 Videreutvikle Strusshamn som et kulturelt senter  
 

 Arbeide for gode vilkår for uorganiserte kulturaktiviteter 
 

 Gi støtte til etableringen av et villmarks- og opplevelsessenter på 
Askøy 

 

 Videreføre arbeidet for nytt kulturhus 
 

 At området ved radiomastene på Erdal reguleres som 
nærmiljøområde 

 

 Tilrettelegge for at større kulturarrangementer og konserter blir lagt 
til Askøy 

 

 Utvikle Herdla Fort, slik at det kan komme kommunens innbyggere 
til nytte 
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 Legge til rette for at ulike kulturtilbud er tilgjengelig også for 
personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

 Legge til rette for gode møteplasser mellom frivillige organisasjoner 
og kommunen 

 

 Tilby eldre et godt kulturtilbud i tråd med Den kulturelle 
spaserstokken 

 
 
Idrett 
 
 
Askøy har et rikt og mangfoldig idrettsliv som aktiviserer kommunens 
innbyggere, og bidrar til god folkehelse. Et aktivt idrettsmiljø er derfor 
viktig. Askøy Arbeiderparti mener at man må bygge videre på de frivillige 
lagenes arbeid, og sørge for godt samspill med ulike offentlige tiltak. I 
tillegg til den organiserte idretten, mener Askøy Arbeiderparti at 
kommunen også bør støtte uorganisert fysisk aktivitet ved blant annet å 
legge til rette for turløyper, inkludert lysløyper. 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Satse på trivselsfremmende tiltak for barn og unge innen idrett 

 At forholdene blir lagt til rette for frivillige lags arbeid 

 At forholdene blir lagt til rette for uorganisert aktivitet 

 Å gi driftsstøtte til private idrettsanlegg 

 At det er idrettskoler tilgjengelig for alle 

 At kommunen bidrar med inntil en tredjedel av kostnadene ved 

utbygging av idrettsanlegg  

 Utvikle Myrane-området for ulike hall- og svømmeaktiviteter 

 
Foto: Colourbox.com 

http://organisasjon.mittap.no/-/page/show/19714_illustrasjonsbilder?ref=checkpoint
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 Utvikle Bergheim til en bo- og oppvekstpark for organisert og 

uorganisert aktivitet  

 Legge forholdene til rette for utbygging av Munkebotn 

aktivitetssenter  

 Å legge til rett for etablering av hestesportssenter 

 Å legge til rett for bygging av turløyper, inkludert lysløyper 

 Forbedre idrettstilbud og transport for personer med nedsatt 
funksjonsevne 

 

 Arbeide for at store nasjonale og internasjonale idrettarrangement 
blir lagt til Askøy 

 

 Legge til rette for at alle barn skal kunne delta i kultur-, fritids- og 
idrettstilbud uavhengig av familiens økonomiske situasjon. 

 

 Arbeide for at alle idrettslag skal likestilles med hensyn til betaling 
av treningsfasiliteter 
 

 Sikre aktivitet i breddeidretten, på alle nivå 
 

 
 

Helse og Omsorg 
 
De eldre utgjør en økende andel av Askøys befolkning. Dette innebærer 
at Askøy Kommune, i likhet med mange andre kommuner, står foran 
store utfordringer knyttet til helse og omsorgssektoren. Askøy 
Arbeiderparti ønsker en kommune der alle skal få hjelp når de trenger 
det. Vi mener at det nå er viktig at kommunen møter disse utfordringene 
ved å bygge nye sykehjem og omsorgsboliger.  
 
Askøy Arbeiderparti mener at det er viktig å styrke folkehelsen gjennom 
målrettede tiltak. Vi er også opptatt av at de som trenger hjelp til 
rehabilitering, skal få tidlig og god oppfølging.   
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Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Drive et aktivt folkehelsearbeid for å forebygge fysiske og psykiske 

lidelser 

 Sikre gode hjemmehjelpstjenester  

 Sikre psykisk syke gode bo- og omsorgstjenester 

 Ha en økt satsing på avlastningstilbud 

 Bygge sykehjem og omsorgsboliger nord på Askøy 

 Videreutvikle rehabiliteringsplasser 

 Etablere ulike former for aktivitetstilbud 

 Sørge for videreføring av satsing på god kreftomsorg 

 
Eldre: 
 
Askøy Arbeiderparti vil legge til rette for at eldre som ønsker å bo 
hjemme, skal få god hjelp som gjør dette mulig. Vi vil derfor ha fokus på 
forebyggende tiltak. For dem som har behov for, eller ønsker kommunale 
tjenester, skal det være korttidsplasser, sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger tilgjengelig.  
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Bygge nytt sykehjem nord på Askøy 

 Øke antall korttidsplasser i sykehjem 

 Ha en god bemanning i hjemmesykepleien 

 Sikre plass i omsorgsbolig eller på sykehjem ved behov 

 Bygge flere omsorgsboliger, først og fremst nord på Askøy 
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 Jobbe for velfungerende eldresentre preget av aktivitet og sosialt 

samvær 

 
Barn og Unge: 
 
Askøy Arbeiderparti mener det er uakseptabelt at barn og unge blir utsatt 
for omsorgssvikt, mobbing eller vold i nære relasjoner. Vi ønsker derfor å 
satse på gode rutiner som kan forebygge, fange opp og hindre dette. 
Askøy Arbeiderparti ønsker et lavterskeltilbud som barn og unge kan 
henvende seg til, slik at man på best mulig måte kan sikre at alle barn og 
unge utvikler en god fysisk og psykisk helse.   
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Styrke skolehelsetjenesten 

 Arbeide for forebyggende tiltak i samarbeid med frivillige 

organisasjoner 

 Utvide tilbud om helsestasjon for ungdom 

 Styrke Barnevernsvakten 

 Jobbe for nulltoleranse mot mobbing  

 Etablere et kommunalt beredskapsteam som jobber for å 
forebygge og stoppe mobbing 

 

 Sikre bedre tjenester som ivaretar unges psykiske helse, blant 
annet ved å satse på bedre tilgang på skolepsykologer   

 

 Sikre en god helsesøster- og jordmorstjeneste, og ha et helhetlig 
helsestasjonstilbud 

 
 
 
 
 



 
 

13 

Rusomsorg: 
 
Askøy Arbeiderparti ønsker at de som sliter med problemer knyttet til rus 
på Askøy skal få tilstrekkelig hjelp gjennom å tilby dem et bedre offentlig 
tilbud. Ved å tilby rusavhengige tettere oppfølging, bedre fritidstilbud og 
muligheter for arbeid, mener Askøy Arbeiderparti at man øker deres 
mulighet for rehabilitering. Dette vil best kunne gjøres ved å ha et tettere 
og mer aktivt samarbeid med de frivillige organisasjoner som i dag 
jobber med rusproblematikk på Askøy.  
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Bevilge mer penger til rusomsorg på Askøy 

 Ha et tettere samarbeid med, og støtte frivillige organisasjoner som 

jobber med rusproblematikk 

 Støtte et lavterskeltilbud, slik at man lettere fanger opp barn og 

unge i faresonen 

 Arbeide for et bedre fritidstilbud og flere jobber for rusmisbrukere 

 Ha fokus på tiltak som kan være forebyggende   

 
 

En aktiv og trygg alderdom 
 

I løpet av de neste 10 årene vil andelen eldre på Askøy øke betraktelig. 
Askøy Arbeiderparti mener derfor det er viktig å planlegge og legge til 
rette for dette allerede nå.  
Gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, ønsker vi å bidra til at 
eldre kan leve et godt og aktivt liv.  
Ved å satse på gode bomiljø, 
tilrettelegging av sosiale møteplasser,  
kollektivtransport og  
større valgfrihet knyttet til hjelp i hjemmet,  
vil vi stå styrket i møtet  
med noen av de utfordringene  
som «eldrebølgen» medfører.  
 
  

Foto: Colourbox.com 
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Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Drive aktiv forbygging ved å satse på gode dagtilbud 

 Opprette sosiale møteplasser 

 Opprette en stilling for en trygghetsterapeut 

 Legge til rette for at eldre kan delta på kulturelle aktiviteter og 

sosiale tilbud 

 Stimulere til frivillig innsats, for eksempel ”eldre hjelper eldre” 

 Legge til rette for tv, internett og bruk av egen pc på institusjoner 

og på dagtilbud 

 Sørge for at det tilbys sunn, variert og god mat og drikke på 

dagtilbud 

 
 

En verdiskapende kommune 
med et variert næringsliv 

 
Næring: 
 
Et variert næringsliv med et mangfold av bedrifter og arbeidsplasser er  
grunnleggende for en god samfunnsutvikling i Askøy kommune. 
 
Askøy Arbeiderparti ønsker at vår kommune skal være en aktiv aktør for 
næringsutvikling, både innen vekstnæringer som marine-, maritime-, 
subsea- og leverandørindustrien, samt turisme. Kommunen skal være 
pådriver og tilrettelegger for etablering av næringsvirksomheter som kan 
skape gode og trygge arbeidsplasser på Askøy. 
 
Askøy Arbeiderparti vil arbeide for å tilrettelegge nye områder til næring, 
enten ved å utvide eksisterende næringsområder eller avsette nye 
områder i kommuneplanens arealdel. 
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Vi mener kommunen må ha god kunnskap om næringslivets behov for å 
kunne yte hurtig saksbehandling og være forutsigbar i næringsspørsmål. 
Kommunen må også ta initiativ og oppmuntre til gode samarbeidsformer. 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Trygge og bedre næringsgrunnlaget i kommunen 
 

 Stimulere til varierte yrkesmuligheter og flere lærlingeplasser innen 
ulike næringer 

 

 Planlegge og tilrettelegge gode næringsområder 
 

 Utvikle veier og annen infrastruktur som gjør det attraktivt å drive 
næring på hele Askøy 

 

 Revidere kommunedelplan for næringsliv  
 

 Stimulerer næringsutvikling og samarbeide med næringslivet 
 

 Ta imot nyetablerere på Askøy på en trygg, positiv og profesjonell 
måte 

 

 Tilrettelegge for fortsatt reiselivsutvikling og kulturnæring 
 

 Sikre en god og balansert utvikling av næringsområder 
 

 Medvirke til at statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger 
utnyttes best mulig, og at disse kanaliseres inn i næringslivet 

 

 Etablere et såkornfond og en næringspris for å stimulere til 
utvikling av næring og arbeidsliv 

 

 Ha Kleppestø som et regionssenter og videreutvikle andre lokale 
sentra på Askø 
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Økonomi: 
 
Gode og trygge arbeidsplasser, både i offentlig og privat sektor, er 
grunnlaget for den enkelte innbyggers, og for kommunens, økonomi. 
God økonomi er en forutsetning for velferdstilbud av høy kvalitet, og for å 
kunne yte nødvendige og pålagte oppgaver. 
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Sikre kommunens økonomi, blant annet ved å stimulere til 
næringsetablering og økt produktivitet i offentlig virksomhet 

 

 Forvalte skattepengene på en økonomisk og forsvarlig måte 
 

 Gå inn for en kommunal forvaltning som skal fornye og skape vekst 
i kommunen. Den offentlige forvaltning er viktig for den enkeltes 
hverdag 

 

 Medvirke til at kommunen best mulig kan utnytte eksisterende og 
nye ordninger med øremerkede midler/stimuleringstilskudd 

 

 Beholde, og være en aktiv eier i, selskaper som kommunen har 
eierinteresser i 

 

 Forbedre og styrke kommuneøkonomien ved å innføre 
eiendomsskatt på bruk og verk 

 

 Ha en plan for vedlikehold av kommunale bygg og boliger, og 
sørge for at den kapitalen som leietakere betaler i husleie settes av 
til vedlikehold 

 
Definisjon av bruk og verk i Lov om eiendomsskatt: 
Til verk og bruk vert m.a. rekna fabrikkar, sagbruk, møllebruk, 
skipsvervar, industrielle verk, og likeeins gruver, steinbrot, fiskevær, 
saltehus, lenser, utbygde vassfall og vassfallstykke, demningsverk, 
losse- og lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstader. Bygningar og 
anlegg skal reknast saman med verket eller bruket når dei høyrer til eller 
trengst til verksdrifta. Arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan 
setjast i klasse med slikt, skal derimot ikkje reknast med utan tingen er 
ein part av sjølve føretaket. 
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Arbeidsplasser: 
 
Askøy har, og vil fortsatt ha, stor befolkningsvekst. Denne veksten 
skaper utfordringer i forhold til å skape nye arbeidsplasser. Askøy 
Kommune må legge til rette for samarbeid og utarbeide et program som 
kan hjelpe gründere med tilrettelegge, rådgivning og støtte i 
etableringsfasen.  
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Begrense behov for pendling til nærliggende kommuner ved å 
skape flere arbeidsplasser på Askøy 

 

 Skape arbeidsplasser på hele Askøy 
 

 Samarbeide med alle aktører innenfor  
næringslivet  

 

 Legge til rette for kulturnæring 
 

 
 
Utdanning: 
 
For å sikre rekrutteringen til næringslivet, vil vi arbeide for å etablere 
tekniske og allmenne fag (TAF), i et tett samarbeid mellom Askøy 
videregående skole, private og offentlige virksomheter. Askøy 
Arbeiderparti vil også være en pådriver for at ungdom skal få tilbud om 
fleksible utdanningsforløp som gir fagbrev. Vi ønsker at Askøy 
videregående skole skal være et kraftsenter i det lokale 
utviklingsarbeidet for næringslivet, og den må være garantisten for at 
grunn-, etter- og videreutdanning for voksne er tilgjengelig for alle. 
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 

 

 Sikre gode muligheter for alle i yrkeslivet 
 

 Tilrettelegge for utdanning og opplæring som gir ungdommer de 
kvalifikasjoner som næringslivet etterspør 

 

 

Foto: Colourbox.com 

http://organisasjon.mittap.no/-/page/show/19714_illustrasjonsbilder?ref=checkpoint
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 Arbeide for å etablere TAF-linje på Askøy videregående skole, i 
samarbeid med fylkeskommunen 

 

 Arbeide for at ungdom skal ha flere muligheter til å skaffe seg 
fagbrev 

 
 
 

Askøy kommune som arbeidsgiver 
 

Askøy kommune er en stor arbeidsgiver med mange ansatte. 
Kommunens ansatte gjør en viktig jobb innenfor administrasjon, i 
barnehager, på skoler og innenfor helse- og omsorgssektoren.  
 
Askøy Arbeiderparti vil at kommunen skal være et godt sted å arbeide. Vi 
vil ha gode, forebyggende tiltak, og livsløpstilpassede ordninger med 
fokus på kvalitet, tilgjengelighet og kompetanse.  
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Arbeide for at Askøy kommune skal være en god arbeidsgiver, og 
videreutvikle Askøy kommune som en god arbeidsplass 

 

 Sikre alle ansatte en trygg arbeidsplass med fokus på et godt og 
trygt arbeidsmiljø 

 

 Gi alle ansatte mulighet for kompetanseutvikling 
 

 Forsette å være en Inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) 
 

 Arbeide for gode, livstilpassede ordninger  
 

 Arbeide for at det tas inn minst to lærlinger pr. 1000 innbyggere 
 

 Arbeide for TAF-linje og fleksible lærlingeordninger innenfor 
kommunens drift 

 

 Arbeide for reduksjon av ufrivillig deltidsarbeid 
 

 Ha fokus på forebyggende tiltak 
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 Styrke det fagpolitiske samarbeidet ved å videreutvikle 
trepartssamarbeidet, slik at omstilling, fornyelse og utvikling skjer i 
nært samarbeid med de ansatte 

 

 Forbedre kommunens informasjons- og tjenestetilbud på internett 
 

 Sørge for konsekvensutredninger, før vedtak om større endringer 
vedtas i fagavdelingene 

 

 At lønnspolitisk plan skal revideres hvert 4 år 
 

 Lage, og ta i bruk, kompetanseplaner som dekker alle virksomheter 
i kommunen 

 

 Gi tilbud om fagopplæring i kombinasjon med arbeid 
 

 Gi norskopplæring til alle ansatte som trenger det 
 

 Opprette praksisplasser for yrkesfaglige utdanningsprogram som 
er relevant for kommunen 

 

 Jobbe for god seniorpolitikk 
 

 Sikre gode velferdsordninger 
 

 Arbeide for redusert konkurranseutsetting, og for at kommunen 
selv skal kunne drifte kommunens primæroppgaver 

 
 

En brukervennlig kommune 
 

Askøy Arbeiderparti vil at Askøy Kommune skal være en fleksibel, 
tilgjengelig og effektiv tjenesteyter. Vi ønsker at alle skal ha enkel tilgang 
på tjenester og informasjon over internett, og ved å styrke Kundetorget 
vil vi også gjøre det enklere å oppsøke de ulike kommunale tjenestene. 
De frivillige organisasjonene utgjør ryggraden i lokalsamfunnet, og Askøy 
Arbeiderparti vil styrke samarbeide opp mot frivillige organisasjoner.   
 
Askøy Arbeiderparti ønsker et godt samarbeid med etablerte private 
aktører i kommunen, men ønsker ikke å konkurranseutsette og 
privatisere grunnleggende kommunale velferdstjenester. 
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Askøy Arbeiderparti vil: 

 

 Forbedre kommunens informasjonssider og tjenestetilbudet på 

internett 

 Forbedre kundetorget slik at det blir lettere å henvende seg til ulike 

tjenester 

 Jobbe for bedre kommunikasjon og mer samarbeid mellom private 

og det offentlige ved ulike henvendelser, og i saksbehandling 

 Styrke samarbeidet opp mot det frivillige, samt å legge til rette for 

økt frivillighet 

 Ha gode tjenester med fokus på kvalitet 

 Styrke innflytelsen i politiske prosesser og saker ved å involvere 
berørte parter og politikere så tidlig som mulig 

 

 Skape arenaer for innflytelse og deltagelse for innbyggere 
 
 

Et godt sted å bo 
 

Askøy Arbeiderparti vil at Askøy skal være et godt sted å bo for alle.  
Vi ønsker at det skal være enkelt å etablere seg i kommunen.  
Vi ønsker en kommune som legger til rette for lekeplasser og for 
friluftsliv, slik som jakt, fiske, turgåing og bading. Kommunens skoler skal 
ha god kvalitet og ha elever som trives. Det skal gis omsorg og pleie på 
sykehjem, og de som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging, skal få 
den hjelpen de trenger. Askøy Arbeiderparti ønsker et trygt lokalsamfunn 
der innbyggerne, i alle aldre og livssituasjoner, føler tilhørighet.  
 
 
 
 
 
  

Foto: Askøy Kommune 
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Askøy Arbeiderparti vil: 
 
 

 At kommunen setter av egnede tomter til boliger for eldre og 
funksjonshemmede   

 

 At det gis muligheter for unge til å skaffe seg egen bolig og 
etablere seg på Askøy, gjerne i selvbyggerfelt 

 

 Sette av penger på budsjettet til erverv av areal til friområder i 
kommuneplanens arealdel 

 

 Følge opp gjennomføring av kloakkrammeplanen 
 

 Tilrettelegge for innlandsfiske ved å støtte tiltak som vannkalking, 
utsetting av fisk og lignende 

 

 Avsette midler til kjøp av grunn til fortau, gang- og sykkelstier 
 

 Arbeide for aktiv bruk av rekkefølgebestemmelsen 
 

 Oppnå stabilitet og forutsigbarhet i den politiske styringen 
 

 Ha best mulig organisering og ressursutnyttelse i kommunen, samt 
bedre samordning av oppgaver og tjenester, for å oppnå bedre 
tilgjengelighet og bedre service 

 

 Arbeide for økte inntekter for å kunne styrke skole, barnehage og 
helse 
 

 Kartlegge nåværende og fremtidige boligbehov, og sette klare mål 
for boligbygging 
 

 Fjerne barrierer og sørge for universell utforming og tilgjengelighet, 
slik at alle kan delta i samfunnslivet 
 

 Sette av tomter til student boliger 
 

 Sørge for variasjon av boliger for ulike livsfaser- og situasjoner 
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Et inkluderende samfunn 
 

Askøy Kommune skal være en inkluderende kommune hvor alle har de 
samme mulighetene til å utfolde seg.  
 
Mennesker med utviklingshemming 
 
Det finnes mange i vår kommune som er psykisk eller fysisk 
utviklingshemmet. Dette er mennesker som ønsker, og som kan, bidra i 
arbeids- og samfunnsliv. Det er derfor viktig at vi legger til rette for at alle 
kan delta i arbeidsliv ut fra sine forutsetninger, og at kommunen kan tilby 
et godt og variert aktivitetstilbud som favner alle.  
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Sørge for at alle som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet får 

muligheten til å delta aktivt i arbeidslivet 

 Sørge for at utviklingshemmede får et godt og variert 

aktivitetstilbud 

 
Flyktninger på Askøy: 
 
Askøy Arbeiderparti ønsker at kommunen skal arbeide for å ta i mot en 
større andel av de flyktningene som har fått oppholdstillatelse i Norge. 
Flyktninghjelpen på Askøy gjør en viktig jobb når det gjelder integrering 
av flyktninger som kommer til Askøy. Det er viktig at denne tjenesten har 
kapasitet og ressurser nok til å drive det viktige arbeidet de gjør. Askøy 
Arbeiderparti ønsker at Askøy Kommune i større grad må arbeide for å 
integrere de flyktningene som bor på Askøy. Sammen med det private 
næringslivet og de frivillige organisasjonene i kommunen, må det sikres 
en større variasjon i flyktningenes tilbud om arbeidstrening og 
fritidsaktiviteter.   
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Sørge for at alle flyktninger får gratis norskundervisning 

 Skape samarbeid med private aktører for å få flyktninger ut i arbeid 
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 Jobbe for at flyktninger skal kunne ta i bruk kunnskapen de har fra 

tidligere jobber 

 Arbeide med frivillige organisasjoner og foreninger for å skape et 

godt fritidstilbud, da spesielt for barn av flyktninger 

 At kommunen følger Integrering- og mangfoldsdirektoratets 

anbefalinger, som et minimum, i forhold til hvor mange flyktninger 

vi tar i mot 

 At Askøy kommune jobber aktivt for at flyktninger skal ta del i 

lokalsamfunn og demokrati 

 

Innvandrere: 

Innvandrere er mennesker som kommer til Norge for å jobbe eller for å ta 

utdanning, eller fordi de har familierelasjoner som knytter dem til landet. 

Askøy Arbeiderparti ønsker å jobbe for at denne gruppen skal få bedre 

rettigheter og muligheter til å inkluderes i samfunnet. 

 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Arbeide for at innvandrere får gratis norskundervisning 

 Arbeide for at innvandrere skal kunne ta i bruk den kunnskapen de 

har fra tidligere jobber 

 Arbeide for at innvandrere tar en aktiv rolle i lokalsamfunn og 

demokrati 

 
Sosial fattigdom: 
 
Norge har et godt velferdssystem som bistår enkeltmennesker eller 
familier som har det økonomisk vanskelig, men det finnes allikevel 
mange som opplever sosial fattigdom. Barna i familier med lav inntekt 
opplever ofte å falle utenfor da de ikke har anledning til å delta på de 
samme fritidsaktiviteter som jevnaldrende. Askøy Arbeiderparti ønsker 
derfor å innføre et kommunalt ”opplevelseskort” som gir gratis adgang 
eller rabatterte priser på en rekke aktiviteter.  
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Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Opprette et “opplevelseskort”, med adgang til en rekke 

fritidsaktiviteter for barn som lever i sosial fattigdom. 

 At Askøy Kommune skal bidra til økt dialog med mennesker som 

lever i sosial fattigdom på Askøy, for å kunne forbedre deres 

hverdag 

 
Mennesker med ulik seksuell orientering: 
 
Askøy Arbeiderparti ønsker et tolerant lokalsamfunn der mennesker føler 
seg trygg og inkludert, uavhengig av seksuell legning. 
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Ha et prøveprosjekt med felles toaletter i noen kommunale bygg, 

slik at personer med annen legning, seksualitet eller kjønnsidentitet 

skal føle seg inkludert 

 Jobbe for mer og bedre informasjon om temaer utenfor det 

heteronormative, for   eksempel gjennom MOT-undervisning) 

 At lærere på Askøy skal kurses i Rosa Skole, som er et 

undervisningsopplegg som skal bidra til at personer med ulik 

seksuell orientering skal ha en trygg og god skolegang 

 
Toleranse og diskriminering: 
 
Askøy kommune skal være et åpent og tolerant samfunn, og Askøy 
Arbeiderparti vil ikke akseptere at mennesker forskjellsbehandles på 
grunnlag av kjønn, seksualitet, etnisitet, tro eller politisk overbevisning. 
Derfor ønsker vi å merke alle kommunale bygg med «Diskrimineringsfri 
sone».  
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Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 At alle bygg brukt av Askøy kommune skal registreres og merkes 

som diskrimineringsfrie bygg 

 Arbeide for at private bedrifter merker sine bygg som 

diskrimineringsfrie bygg 

 At skolene på Askøy skal jobbe aktivt med å hindre 

diskriminerende ord og handlinger 

 

Klima og miljø 
 

Verden står i dag overfor store klima- og miljøutfordringer som et resultat 

av menneskeskapte endringer. ”Tenke globalt og handle lokalt” er et av 

miljøbevegelsens mest kjente slagord. Askøy Arbeiderparti ønsker at 

Askøy Kommune skal gjøre sin del ved å arbeide for grønnere 

energibruk og legge til rette for en økt bruk av kollektivtransport.   

 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Jobbe for at alle nye offentlige bygg skal ha et minstekrav om å være 
passivhus, og vil jobbe aktivt for å bygge plusshus  

 

 At det skal være enkelt og billig å resirkulere avfall og utvide 
avfallsorteringen, både for privatpersoner og bedrifter 

 

 Legge til rette for økt bruk av kollektiv transport gjennom 
kollektivtenking ved utbygging av vei og ved bygging av nye 
boligområder 

 

 Jobbe for å operette kollektivknutepunkt - «Park and ride» (lik 
gratisparkeringen på Kleppestø) - flere steder på Askøy 

 

 Opprette ladestasjoner for el-biler på Askøy 
 

 Sikre allemannsretten i viktige tur- og rekreasjonsområder 
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 Følge opp intensjonene i Klima- og miljøplan for  Askøy kommune 
 

 Arbeide for miljøvennlig næringsutvikling på Askøy 
 

 Gjøre klimavennlige innkjøp 
 

 Ha som mål, for all utbygging, å fortette sentrum og dermed skape 
gode, fullstendige bykjerner 

 

 Sikre nok grøntarealer i kommunen 
 

 Se på alternative muligheter for avfallssortering 
 

Samferdsel 

 
Askøy er en kommune i sterk vekst. Dette medfører at man opplever økt 
aktivitet på veiene, og i den senere tid ganske mye kø på sentrale 
knutepunkter. Askøy Arbeiderparti mener at det er viktig å sette fokus på 
kollektiv transport for å kunne forhindre kø, samtidig som man må bedre 
sikkerheten langs de kommunale veiene.   
 
 
Askøy Arbeiderparti vil: 
 

 Samarbeide med statlige og fylkeskommunale instanser for å 
finansiere utbyggingene av vegnettet i tråd med kommunens 
samferdselsplan 

 

 Arbeide for rimeligere kollektivtransport og et bedre kollektivtilbud 
 

 Arbeide for trafikksikringstiltak og godt vedlikehold på kommunale 
veier og fylkesveier 

 

 Arbeide for å bygge flere gratis parkeringsplasser på sentrale 
kollektivknutepunkter slik at flere kan benytte kollektivtilbudet   

 

 Arbeide for bedre trafikksikring, spesielt på skoleveiene og de mest 
trafikkerte veistrekningene 
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 Arbeide for funksjonell belysning på kommunale veier og 
fylkesveier 

 

 Arbeide for bygging av flere gang- og sykkelveier 
 

 Fortsatt medvirke til planer for tverrsamband i nord 
 

 Arbeide for utbedring av tilførselsveiene til Askøy 
 

 Arbeide for at hurtigbåten mellom Kleppestø og Bergen skal være 
et miljøvennlig alternativ  

 

 Arbeide for at hurtigbåtforbindelsen har flere avganger, også lengre 
utover kvelden og i helgene 

 

 Arbeide for at hurtigbåten skal være gratis i rushtiden 
 

 Arbeide for at det 3. feltet over Askøybroen tas i bruk som 
kollektivfelt 

 

 Starte arbeidet med å utrede muligheten for nytt tunnelløp gjennom 
Olsvikfjellet for å øke mobiliteten til kollektivtrafikken til og fra 
Bergen 

 Arbeide for ringveisystem for busser på Askøy 
 

 Legge til rette for bruk av el-bil og bygging av ladestasjoner 
 

 Arbeide for at Lavik tunnel blir gjennomført  
 

 Se på muligheter for å bruke ulike størrelser på bussene 
 

 
 

Religion og Livssyn 
 

Religion og livssyn spiller en viktig rolle i det norske samfunn, og 
mangfoldet av tros- og livssynssamfunn utgjør en vesentlig del av vår 
frivillige sektor. Historisk og kulturelt har Den norske kirke vært i en 
særstilling i Norge. Askøy Arbeiderparti ønsker en folkekirke som er 
åpen og inkluderende.  
 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jm.no/boliger/finn-din-bolig/hordaland/askoy/kleppesto/byfjorden-panorama/ShowAllImages&ei=uWQNVZa6IM6xPMnUgIgN&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNFTegcg5GWK_wgtJaYeLW7FJaGeEw&ust=1427027511640277
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Askøy Arbeiderparti vil legge til rette for at alle tros- og livssynssamfunn 
får muligheter til å arrangere sine seremonier ved å legge til rette for 
nøytrale seremonirom.  
 
Askøy Arbeiderparti vil: 

 

 Sørge for nøytrale seremonirom, som kan brukes av flere tros- og 
livssynssamfunn 

 

 Jobbe for at det blir lagt til rette for aktivitet for barn og unge 
 

 Sørge for utvidelse av gravplassen til Erdal menighet 
 

 Sikre den planlagte utvidelsen av Tveit kirke 
 

 Legge til rette for en god og effektiv drift av kirkegårder 
 

 Få på plass diakon til lindrende enhet 
 

 Utrede muligheten for krematorier på Askøy 
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Nominasjonslisten 
Nr Etternavn Fornavn Poststed Årstall 

1 Mathiassen Terje HAUGLANDSHELLA            1962 

2 Benjaminsen Elsa KJERRGARDEN               1970 

3 Davies Stian Jean Opedal STRUSSHAMN                1995 

4 Haavik Miriam KLEPPESTØ 1976 

5 Kristiansen Viggo FLORVÅG                   1949 

6 Salamonsen Karoline KLEPPESTØ                 1981 

7 Eidsaa Ivar KJERRGARDEN               1956 

8 Fauskanger Nina Oseberg KJERRGARDEN               1956 

9 Jakobsen Benjamin FOLLESE                   1996 

10 Clarke Jannicke KLEPPESTØ                 1981 

11 Steine Tore KLEPPESTØ                 1954 

12 Thorgrimsen-Stensvold Agnethe Andrea ASK                       1973 

13 Holmedal Dag-Erik ERDAL                     1982 

14 Hauge Torill FLORVÅG                   1951 

15 Hæggernæs Kurt Johnny KLEPPESTØ                 1952 

16 Ellingsund Therese Balestrand KJERRGARDEN               1971 

17 Berg Stig FOLLESE                   1975 

18 Bexrud Marianne FLORVÅG                   1966 

19 Wikan Wiktor  HETLEVIK                  1966 

20 Andreassen Karen Gade Glesner  FLORVÅG                   1996 

21 Isaksen Morten KLEPPESTØ 1969 

22 Stamneshagen Merete HAUGLANDSHELLA            1966 

23 Laksy Geir FLORVÅG                   1955 

24 Mathiassen Torhild HAUGLANDSHELLA            1965 

25 Stura Jan Kåre HETLEVIK                  1951 

26 Andresen Linn KLEPPESTØ                 1987 

27 Lavik Audun ASK                       1944 

28 Irgens Gro Wibeke KLEPPESTØ 1968 

29 Abrahamsen Roar STRUSSHAMN                1957 

30 Tonning Christine  HAUGLANDSHELLA            1975 

31 Hisenaj Djevat KLEPPESTØ 1966 

32 Paulsen Lillian HETLEVIK                  1960 

33 Berntsen Knut ERDAL                     1951 

34 Solberg Monica KLEPPESTØ 1974 

35 Bexrud Marius Krog  FLORVÅG 1993 

36 Sæle Renate KLEPPESTØ 1977 

37 Nordstrøm Jan KLEPPESTØ                 1952 

38 Rasmussen Mona Elde HAUGLANDSHELLA            1968 

39 Kleiven Jarle ASK                       1965 

40 Solheim Tove HAUGLANDSHELLA            1973 

41 Berntsen Espen FLORVÅG                   1974 

 


