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KJÆRE VELGER 
 

Du holder Asker Arbeiderpartis nye program i hånden. Programmet vil være førende 

for partiets politikk i kommunestyreperioden 2015-2019, og er et resultat av grundig 

arbeid.  Vi håper du som velger liker våre prioriteringer for de neste årene.   

I Asker er Arbeiderpartiet det største opposisjonspartiet. Vi har jobbet godt i 

opposisjon gjennom de siste kommunestyreperiodene, og mye av det som har vært i 

våre program har blitt faktisk politikk. Slik sett er det verdifullt også å sitte i 

opposisjon. Vi ser at våre idéer og tanker påvirker selv om det ikke alltid krediteres 

oss. På denne måten vil også dette programmet legge et godt grunnlag for 

utviklingen av Askersamfunnet de neste årene.  

  

Undertegnede er Asker Arbeiderpartis ordførerkandidat. Jeg er 54 år, og både bor og 

jobber i Vollen. Her har jeg bodd med mann og fire barn siden 1994, men oppveksten 

var i Oslo. Hvis det er en beslutning jeg aldri har angret på, så er det at jeg flyttet til 

Asker. For meg og min familie har det gitt god livskvalitet. Jeg så imidlertid etter hvert 

at ikke alle har den samme gode livskvaliteten i Asker, og dette var noe av 

bakgrunnen for at jeg gikk inn i kommunepolitikken. Jeg har bak meg to verdifulle 

perioder i kommunestyret i Asker, hvor jeg ser at mitt parti har bidratt konstruktivt til å 

gjøre Asker til et godt sted å bo for flere.  

 

Vi er fremdeles ikke fornøyd. Det vil vi først være når alle har de samme mulighetene 

til å leve et godt liv i Asker. Mange i Asker har god økonomi og opplever derfor god 

livskvalitet. Dette er ikke tilfelle for alle. Derfor er Asker Arbeiderparti eksempelvis 

spesielt opptatt av boligpolitikk, her er vi på god vei, men fremdeles gjenstår mye for 

at det skal bli lettere å bosette seg i Asker også uten fet lommebok. Vi er opptatt av 

våre unge, deres skolehverdag, deres fritid, av press, vellykkethet og helse. Vi er 

opptatt av våre gamle, vi ser at det skinner ikke av eldreomsorgen i Asker, dette er et 

område som Høyre etter over 60 års styre fremdeles ikke har kontroll på.  Vi er også 

opptatt av hverdagen for våre rusbrukere, vi ser at kommunen er for dårlig på blant 

annet ettervern.   

 

Vi er kort og godt opptatt av deg som bor i Asker, og tenker at du som oss vil bygge 

videre på det som er bra og forbedre det som er dårlig.  

Med meg på listen har jeg mange gode kandidater, noen som er erfarne 

kommunepolitikere, og andre som er nye i kommunepolitikken. Vi er en sammensatt 

gjeng, både med hensyn til alder og bakgrunn. Jeg tenker at det er bra for 

kommunepolitikken at kommunestyrerepresentantene speiler sammensetningen av 

befolkningen.  

 

Sammen vil vi gjøre vår jobb for Askersamfunnet.  Jeg håper at vi og vårt program 

fenger deg, og at du har lyst til å gi din stemme til Arbeiderpartiet, for på den måten 

bidra til å gjøre Asker til et bedre sted å bo for alle. 

 

Marianne Riis Rasmussen 

Ordførerkandidat Asker Arbeiderparti



 

 
20.03.2015 
 

 

VÅRE KANDIDATER 
 

 

Nr Navn F Bosted 

1 Marianne Riis Rasmussen 1960 Vollen 

2 Anders Utne 1943 Hvalstad 

3 Solav Abbas 1970 Drengsrud 

4 Svein Hillestad 1956 Heggedal 

5 May Britt Myklebust 1971 Bondi 

6 Frode Lerstein 1951 Drengsrud 

7 Elisabeth Fanghol 1983 Borgen 

8 Nils August Rud Grønning 1993 Bleiker 

9 Kristin Oudmayer 1973 Bondi 

10 Nikolai Kobro 1993 Vakås 

11 Elin Heio Kobro 1964 Vakås 

12 Abdirahman Abdulkadir Mohammed 1994 Borgen 

13 Anne Cathrine Berger 1972 Heggedal 

14 Lasse Efskind 1944 Nesøya 

15 Lisa Jacobsen 1994 Undelstad 

16 Tore Hansen 1963 Båstad 

17 Synnøve Væring Bekker 1998 Nesøya 

18 Ole Willy Sandbekk 1945 Drengsrud 

19 Ellen Cathinka Nannestad 1956 Borgen 

20 Mads Henrik Almaas 1972 Undelstad 

21 Tove Selnes 1969 Vollen 

22 Jostein Rustad 1946 Bleiker 

23 Frøydis Rui Rahman 1975 Brønnøya 

24 Svein Tore Bergestuen 1974 Bondi 

25 Ingrid Strand Garås 1997 Drengsrud 

26 Christian Haaseth 1986 Undelstad 

27 Silje Renate Bækkelund 1985 Borgen 

28 Sindre Fossum Beyer 1977 Vettre 

29 Vera Selnes 1948 Vollen 

30 Jan Sandal 1943 Bondi 
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ASKER – EN KOMMUNE FOR ALLE 
 

Asker Arbeiderparti vil jobbe for at alle i Asker 

skal få mulighet til å delta i Askersamfunnet. 

Den viktigste oppgaven vår er å inkludere de 

som faller utenfor. Vi må sørge for å inkludere 

alle som flytter til kommunen.  

 

I dag er det svært vanskelig å skaffe seg 

bolig i Asker for folk med vanlige inntekter. Vi 

ønsker en aktiv boligpolitikk som sørger for at 

det bygges flere og mer varierte boliger i 

Asker. Det er viktig å bygge boliger som gjør 

at unge mennesker kan jobbe og bo i Asker.  

 

I vår kommune øker levealderen. Mange 

eldre har et aktivt liv lenger enn tidligere. Det 

beriker Askersamfunnet. Det er et økt behov 

for tilpassede tjenester for våre eldste 

innbyggere. Når de eldre blir så gamle at de 

trenger hjelp må de få den hjelpen de trenger 

når de trenger den. Vi trenger flere 

kompetente kloke hoder og varme hender i 

eldreomsorgen. 

 

Å skape gode oppvekstmiljøer er en viktig 

samfunnsinvestering. I Borgenområdet har vi 

utfordringer knyttet til integrering og dårligere 

levekår enn resten av kommunen. Vi vil 

derfor utvikle og forsterke en tydelig 

områdesatsning på Borgen. Vi mener at det 

er viktig for Borgen, men også for hele 

Askersamfunnet, at vi tar i bruk de gode 

sidene ved det flerkulturelle miljøet på 

Borgen. 

 

Asker har et rikt idretts- og kulturliv.  Det 

utføres en imponerende frivillig innsats i 

bygda vår. Vi vil tilrettelegge og stimulere til 

mer frivillighet på idretts- og kulturområdet. Vi 

vil derfor ha et forpliktende kulturløft for 

kommunen.  

 

Asker kommune har mange interkommunale 

selskaper. Arbeiderpartiet er opptatt av å 

sikre folkevalgt styring av fellesskapets 

ressurser. Vi ønsker en åpen diskusjon om 

oppgavefordeling mellom ulike 

forvaltningsnivåer og mellom kommuner. 

Hvordan Asker kommune skal sikre kvalitet, 

kompetanse og kapasitet i sine tjenester til 

innbyggerne i framtiden, er det viktigste. 

Arbeiderpartiet vil delta aktivt i debatten rundt 

ny kommunereform.  

 

BOLIG FOR ALLE  
 

Arbeiderpartiet vil kjempe for en offensiv 

boligpolitikk i Asker. Vi vil bygge flere og 

rimeligere boliger. Asker har særlig gode 

muligheter for å utøve en aktiv boligpolitikk 

fordi kommunen eier store tomtearealer.  

 

I dag er boligutviklingen i Asker i hovedsak 

overlatt til private aktører, og det er lite 

mangfold i boligtilbudet i kommunen. Vi vet at 

altfor mange har problemer med å komme inn 

på vårt boligmarked. Dette gjelder særlig 

ungdom, ansatte i offentlig sektor og 

lavtlønte.  For Arbeiderpartiet er det viktig å 

sikre at alle skal ha mulighet til å bo i en god 

bolig.   

 

Kommunen må også ta et større ansvar for 

eldre med lave inntekter. Det er særlig behov 

for mindre leiligheter som er sentralt plassert i 

forhold kollektivknutepunktene. Det er 

uakseptabelt lange ventelister for folk med 

vedtak for kommunal bolig. Dette gjelder 

sårbare grupper som økonomisk 

vanskeligstilte, flyktninger, tidligere 

rusavhengige med psykiske plager og andre 

kroniske sykdommer.  

 

Arbeiderpartiet vil:  

 Etablere et kommunalt tomteselskap for å 
utvikle egnede utbyggingsprosjekter, enten 
knyttet til arealer som allerede eies av 
kommunen eller ved kjøp eller makeskifte av 
egnede tomtearealer. Tomteselskapet 
forutsettes å ha ansvaret fram til godkjent 
reguleringsplan, for deretter å inngå 
utbyggingsavtale med mest 
konkurransedyktige entreprenørselskap.   

 Kommunale boliger må lokaliseres til ulike 
deler av kommunen 

 Bygge flere rimelige kommunale utleieboliger.  

 Kommunen må ta i bruk ordninger som gjør 
det enklere å gå fra leie til å eie en bolig.   

 At det stilles krav til utbyggere om en større 
andel nøkterne boliger.  
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 Bruke kommunal forkjøpsrett for å nå de 

boligpolitiske målene.  

 Gjøre en ekstra innsats for ungdommen 
gjennom Stiftelsen Ungdomsboliger 

 Gi støtte til at flere boliger kan ombygges til 
livsløpsstandard.  

 Mer aktiv av Startlånordningen i Husbanken 
for å gi gunstigere finansiering for dem som 
har en anstrengt økonomi.   

 

EN TRYGG OG GOD OPPVEKST 
  

I barnehagen legges grunnlaget for all 

videreutdanning. Vi må derfor sikre god 

barnehagedekning også i framtida.  Den 

gode kvaliteten i barnehagene må holdes ved 

like gjennom fortsatt kompetansebygging. 

Det må arbeides for kontinuerlig 

barnehageopptak. Det skal være tett dialog 

mellom barnehage og skole slik at barna kan 

få en best mulig tilpasset opplæring.  

 

Fellesskolen skal gi et godt tilbud til alle barn. 

Både elever som trenger ekstra utfordringer 

og elever som trenger ekstra oppfølging, skal 

oppleve at skolen gir dem det de har behov 

for.   

 

Høy lærertetthet i skolen har stor betydning. 

For Arbeiderpartiet er det et viktig mål at en i 

løpet av perioden skal ha to lærere per 

klasse. Spesial-undervisningen tilpasses 

dette. Grunnleggende ferdigheter må sikres 

alle når det gjelder lesning, skriving og 

regning. Kvaliteten på leksehjelp må 

forbedres. God ernæring for barn og unge er 

en forutsetning for bedre læring. Rimelige 

skolematordninger må derfor innføres ved 

alle ungdomsskoler.  

 

Foreldre skal være trygge på at elever blir tatt 

vare på i skolen, og at skolemiljøet legger til 

rette for læring. God psykisk helse er viktig 

for læring.  Det skal være absolutt 

nulltoleranse for mobbing: Utfordringer 

knyttet til seksuell trakassering må få større 

oppmerksomhet.   

 

For å sikre kvaliteten i fellesskolen må vi 

rekruttere flere dyktige lærere og innføre 

både en rett og plikt til nødvendig 

videreutdanning. Det er et mål at alle 

pedagogisk ansatte i kommunen skal ha en 

tilpasset kompetanse senest innen 2019. Vi 

må avbyråkratisere skolehverdagen og ikke 

måle og teste mer enn det som er nødvendig. 

Lærerne må få tid og tillit til å konsentrere 

seg om å være lærere.  

 

Morgendagens samfunn stiller nye krav til 

utdanningssystemet. Vi må være aktive 

brukere og tilretteleggere for ny teknologi, 

nye undervisnings-former og nye måter å 

organisere skolehverdagen på. Vi må arbeide 

for et enda bedre samarbeid mellom skole og 

næringsliv. Organisasjonen Ungt 

entreprenørskap er viktig for dette arbeidet. 

 

Skolefritidsordningen skal være et trygt tilbud 

av god kvalitet, samtidig som det er en viktig 

arena for læring gjennom lek. Vi vil arbeide 

med å utvikle et tilbud med Kultur-SFO. 

Prisen på SFO må holdes lav, slik at tilbudet 

er tilgjengelig for alle. Vi vil innføre gratis SFO 

i de områder som i dag har gratis kjernetid i 

barnehage og utvide søskenmoderasjonen.   

 

For å sikre en god overgang fra 

ungdomsskole til videregående utdanning er 

det viktig at alle ungdomskoler i kommunen 

har samme gode kvalitet. Samarbeidet med 

de videregående skolene må videreutvikles. 

Det må sikres at rådgivningstjenesten har 

kompetente og oppdaterte rådgivere, noe 

som er viktig for å redusere frafallet i den 

videregående skolen.  

 

Barnevernet skal gi hjelp og bistand til barn 

og familier som trenger det riktig hjelp så 

tidlig som mulig.  

 

Arbeiderpartiet tar barn og unge på alvor. 

Skolen må bidra til et godt elevdemokrati, 

som oppleves meningsfylt. Arbeiderpartiet 

ønsker at Asker kommune skal ha et eget 

Ungdomsråd for at ungdommens stemme 

skal bli hørt.  
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Arbeiderpartiet vil:   

 At elever som ikke har de grunnleggende 
ferdigheter i lesning, skriving og regning skal 
sikres tidlig oppfølging som retter opp dette. 

 At det skal være to lærere per klasse i 
kjernefagene innen 2019.   

 At alle pedagogisk ansatte i kommunen skal 
ha riktig formell kompetanse senest innen 
2019. Ha flere faglærte i barnehagen. Det skal 
ikke være noen dispensasjoner fra 
utdanningskravet i Askers barnehager.  

 Innføre kontinuerlig opptak til barnehagene.  

 Heve kvaliteten i SFO og gi tilbud om Kultur-
SFO.  

 Bedre søskenmoderasjonen i SFO og 
samordne moderasjonsordningene mellom 
SFO og barnehage.  

 Innføre gratis SFO i de områder som i dag har 
gratis kjernetid i barnehage.   

 At det skal være et tilbud om leksehjelp med 
kvalifisert personale en gang i uken på alle 
trinn ved alle barne- og ungdomsskoler i 
kommunen.  

 Styrke svømmeundervisningen i skolen. 

 At det sikres et tilfredsstillende logopedtilbud.   

 At rimelige skolematordninger skal 
gjennomføres ved alle ungdomsskolene i 
Asker.  

 At IKT-strategien for skolen revideres og 
tilpasses ny teknologi og læreformer.  

 Forsterke samarbeidet om overgangene 
mellom barnehage, barneskole, 
ungdomsskole og videregående skole, samt 
sikre læring og erfaringsdeling på tvers av 
sonene.  

 At arbeidet mot mobbing i skolen må skje som 
en systematisk aktivitet hvor alle ansatte må 
forpliktes og involveres. Skolene skal dele 
erfaringer seg imellom når det gjelder dette 
arbeidet.  

 Ordningen med kompetente miljøarbeidere 
må styrkes.  

 At skolehelsetjenesten styrkes og gjøres lett 
tilgjengelig.  

 At det er tilgang på psykolog minst ukentlig på 
alle ungdomsskoler 

 At det skjer en systematisk langsiktig styrking 
av barneverntjenesten.  

 Arbeide for bedre oppfølging av 
fosterhjemmene, samt gjennomføre 
kampanjer for å få flere til å stille opp som 
fosterhjem i vår kommune.  

 Øke barnevernets kompetanse om familier 
med minoritetsbakgrunn.   

 Etablere et Ungdomsråd i Asker.  

KULTURBYGDA ASKER   
Arbeiderpartiet vil ha et lokalt kulturløft i 

Asker. Et mangfoldig og rikt kulturliv gir 

attraktive og gode lokalsamfunn. Kultur øker 

livskvalitet og gir oss identitet. Alle skal ha 

muligheter til kulturopplevelser uavhengig av 

inntekt og alder.  Et sterkt kulturliv består 

både av profesjonelle og amatører. Det er 

derfor viktig å sikre et godt samspill mellom 

de to gruppene. Dette kan ikke løses av 

markedskreftene alene, men krever et sterkt 

offentlig engasjement.  

 

Arbeiderpartiet vil:  

 At Asker skal ha en egen kultursjef.  

 Sikre god tilgang på kultur i barnehage, skole 
og SFO. Samarbeidet mellom kulturskolen og 
oppvekstsektoren må styrkes.  

 Kulturskoletimen gjeninnføres.  

 Etablere lokale arenaer for kultur som del av 
utviklingen av lokalsentrene i kommunen.  

 Sette inn flere ressurser for å arbeide med 
samspillet mellom de profesjonelle miljøene 
og den lokale frivilligheten.   

 Ha et prissystem for utleie av kommunens 
lokale som sikrer tilgang for alle 
kulturorganisasjoner.  

 Styrke kulturell innovasjon og kulturelt 
næringsliv.  

 Innføre søskenmoderasjon i kulturskolen.                             

 Kulturen må få delta fra starten i 
planleggingen av nye skoler o.l., slik at dens 
behov for lokale scener, akustikk, 
øvingslokaler og lagre blir ivaretatt. 
Musikkorpsenes behov må få særlig 
oppmerksomhet.  

 Beholde Asker bibliotek som viktig arena for 
kunnskapsutvikling, opplevelse og 
samfunnsdebatt.  

 Heggedal bibliotek videreutvikles som del av 
det nye innbyggertorget.  

 Videreutvikle samarbeidet med 
Akershusmuseet og etablere nye 
museumstilbud i Heggedal og Dikemark. Ta 
godt vare på kommunens kulturarv og ha et 
forsvarlig vedlikehold av kulturminnebyggene 
våre.  

 Styrke Askers kunstnermiljø gjennom å sikre 
galleridrift både i Asker sentrum og i 
lokalmiljøene.   

 Sikre at kulturtilbudet er tilgjengelige for alle 
med nedsatt funksjonsevne.   

 Videreutvikle samarbeidet med Asker 
Kulturråd  
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EN BEDRE HVERDAG I ET 

FOLKEHELSEPERSPEKTIV 

 

Folkehelseperspektivet er fundamentet i 

Arbeiderpartiets helsepolitikk. Gode vaner 

varer hele livet, og det er viktig med tidlig 

innsats. Vi må forebygge gjennom 

helsesøstre og skolehelsetjeneste, gjennom 

mer fysisk aktivitet, frukt og grønt i skolen, og 

ved å gjøre det lettere for folk å gjøre sunne 

valg. Gjennom samhandlingsreformen har 

kommunene et stort ansvar for å ta seg av 

utskrevne pasienter, og legge til rette for 

helhetlig oppfølging.  Vi vil videreutvikle 

kommunen som organisasjon og legge til 

rette for gode fagmiljøer som sørger for et 

godt tjenestetilbud til innbyggerne. Vi skal ta i 

bruk ny teknologi og nye 

behandlingsmetoder, samordne de mest 

spesialiserte tjenestene og ha en god 

arbeidsdeling mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunale 

tjenester.  

 

Folkehelse er mer enn fysiske aktiviteter. 

Eksempelvis ensomhet blant eldre, overvekt 

blant unge og trivsel på arbeidsplassen.  

 

 Vi trenger mer kunnskap om 

folkehelsearbeid. Det trengs et sted og et 

miljø som kan utvikle og formidle slik 

kunnskap, være en møteplass, drive 

utdanning, iverksette prosjekter og bygge 

nettverk for kommunene.  

Arbeiderpartiet vil derfor arbeide for et 

nasjonalt folkehelsesenter på Sem, gjerne i 

samarbeid med NaKuHel. 

 

GODE OG FRAMTIDSRETTEDE 

OMSORGSTJENESTER TILPASSET 

ULIKE BEHOV 

 
For Arbeiderpartiet er det viktig at alle skal ha 

muligheter for en god og aktiv alderdom. 

Eldre som bor i Asker skal bli tatt vare på når 

de trenger det.  Både de eldre og deres 

pårørende skal oppleve det offentlige helse- 

og omsorgstilbudet som godt.  

  

Mange eldre har en god helse og lever aktive 

liv, mens andre har behov for mer 

tilrettelegging. Arbeiderpartiet vil føre en god 

eldrepolitikk for alle eldre.  Vi vil ha en 

eldreomsorg som sikrer et verdig liv, med 

personlig stell, valgmuligheter og respekt for 

privatliv.  Omsorgen må tilbys i en form som 

gir den enkelte trygghet, og som ivaretar de 

pårørende.  

 

Det stadig økende antall eldre askerbøringer 

med omsorgsbehov må gis et trygt og verdig 

tilbud, uten å måtte stå på ventelister.  Det er 

behov for flere sykehjemsplasser, 

omsorgsboliger, dagsenterplasser og ikke 

minst en økt satsing på hjemmebaserte 

tjenester. Vi ønsker at den enkelte kan bo i 

eget hjem så lenge som mulig.  

Arbeiderpartiet er derfor opptatt av å styrke 

hjemmesykepleien.  Eldre som trenger hjelp 

av hjemmetjenesten skal så langt det lar seg 

gjøre møte den samme hjelperen. 

 

Alle skal få omsorgsplass eller 

sykehjemsplass når de trenger det.  Det må 

planlegges for seniorboliger i hele 

kommunen. Mennesker med demens må 

sikres et godt og kompetent tilbud som også 

ivaretar deres pårørende.   

 

Asker kommune skal være ledende når det 

gjelder å ta i bruk ny teknologi og ulike 

hjelpemidler som gjør det mulig å føle seg 

trygg. Klok bruk av velferdsteknologi skal 

være en naturlig del av boligpolitikk og 

kommunale boligplaner.  

 

Pleie- og omsorgstjenestene skal drives i 

kommunal regi.  Dagens 

konkurranseutsetting innen pleie og omsorg 

gjør at stordriftsfordeler går tapt, hindrer 

effektivitet og fører til at faglige miljøer splittes 

opp.   

 

Arbeiderpartiet ønsker å prioritere tiltak som 

bedrer eldres livskvalitet, livsutfoldelse og 

deltakelse i lokalsamfunnet. Deltakelse, 

sosialt samvær og et aktivt liv kan forebygge 

ensomhet og sykdom. Derfor må 
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seniorsentrene videreutvikles og sikres gode 

vilkår til å bli aktivitetssentre for eldre. Det må 

særlig legges vekt på inkludering av eldre 

med et svakt sosialt nettverk. Vi ønsker også 

å motivere frivilligheten til å arrangere 

kulturaktiviteter og andre tilbud for de eldre. 

Kommunen må sørge for tiltak som integrerer 

eldre innvandrere.  

Arbeiderpartiet vil:  

 At alle som har behov for det, skal få 
omsorgsbolig eller sykehjemsplass. 

 Styrke hjemmesykepleien og sette konkrete 
mål for videreutvikling av hjemmetjenesten.  

 Øke grunnbemanningen i sektoren, slik at den 
enkelte bruker kan ha så få ansatte som mulig 
å forholde seg til, samtidig som det blir mer tid 
til den enkelte bruker.  

 Sikre at vi har tilstrekkelig antall 
sykehjemsplasser når Bråset fases ut. 

 Styrke kvaliteten på tjenestene ved å sørge 
for etterutdanning for alle ansatte. 

 Sikre at kommunen følger opp pasienter som 
skrives ut av sykehus, og tilrettelegger for en 
god arbeidsdeling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunale 
tjenester, slik at innbyggerne får en helhetlig 
og god oppfølging.   

 Bedre tilbudet til demente og styrke 
kompetansen i demensomsorgen. 
Avlastningsordninger for pårørende for 
hjemmeboende demente må tilbys i større 
grad. 

 Sørge for at alle pårørende blir hørt og føler 
seg ivaretatt. 

 At Asker skal være i front med bruk av 
velferdsteknologi. Gjennom bruk av ny 
teknologi skal eldre kunne bo lenger i sine 
egne hjem. 

 At kommunen legger til rette for at det bygges 
seniorboliger over hele kommunen.  

 Videreutvikle seniorsentrene og andre 
aktivitetstilbud i samarbeid med frivilligheten.  

 Etablere integreringstiltak for eldre 
innvandrere.  

 Styrke kommunens rehabiliteringstilbud med 
tilhørende tjenester. Det bør bygges flere 
varmtvanns terapibasseng. 

 Styrke den forebygging og medisinske 
behandlingen av muskel og 
skjelettsykdommer. 

 

STYRKET RUSOMSORG, 

ETTERVERN OG PSYKIATRI 
 
Folk i Asker har gjennomgående god helse,  
men det er noen som likevel faller utenfor på 
grunn av rus. Alkoholforbruket i Asker er ett 
av landets høyeste og det rusmiddelet som er 
den klart største trusselen mot folkehelsen. 
Økt pillemisbruk og bruk av illegale rusmidler 
bidrar til alvorlige helseplager.  
 
Kommunehelsetjenestens nærhet til 
innbyggerne sikrer at mennesker med rus og 
psykiske helseplager får hjelp i sine 
omgivelser. Derfor blir forebygging viktig i 
utsatte miljøer. For de som er rusavhengige, 
er det staten som har ansvaret for avrusing. 
Kommunen plikter å ta imot og gi dem som er 
avruset, et godt tilbud, slik at de får mulighet 
til å vende tilbake til et verdig liv. 
  
Hver rusmiddelavhengig har som alle 
mennesker sin personlighet. Det er viktig at vi 
sikrer et verdig og fullstendig tilbud tilpasset 
hvert enkelt menneske. Ettervern utover det å 
ha et sted å bo, handler om å etablere 
struktur i hverdagen, og fylle den med 
meningsfullt virke. Jobb og botrening er 
sentralt, samt et sosialt nettverk og mestre 
livet.  
 
Psykiske lidelser er en utfordring for mange 
mennesker. Det er viktig at man får hjelp så 
tidlig som mulig. Blant unge mennesker er det 
behov for økt tilgang til profesjonell hjelp for å 
forebygge og behandle psykiske lidelser. 
Dobbeltdiagnoser er ofte utfordrende og 
krever tilgang på kompetent helsepersonell.  

 
Arbeiderpartiet vil: 

 Styrke det forebyggende arbeidet gjennom 
skolehelsetjenesten rettet mot barn og unge. 

 Arbeide for at Asker har attraktive rusfrie 
fritidstilbud til ungdom. 

 Arbeide for at kommunen følger opp 
utskrivningsklare pasienter på psykiatri og 
rusområdet etter samme modell som for 
andre pasienter. 

 Sikre et verdig og fullstendig tilbud til 
kommunens rusmiddelbrukere 

 Bygge ut et ettervern til dem som har 
gjennomført rusbehandling. I dette inngår 
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døgnbemannet botrening, mestring- og 
aktivitetstrening samt tilpasset arbeid.  

 Alle rusmiddelavhengige skal få utarbeidet en 
skriftlig individuell plan. 

 Øke antall tilrettelagte arbeidsplasser for 
personer med psykiske lidelser og tidligere 
rusmisbrukere i kommunen. 

 Øke den økonomiske rammen til boligsosial 
handlingsplan. 

 Styrke samarbeid i regionen om et fullverdig 
rusbehandlingsopplegg i Vestre Viken. 

 Bygge ut og forsterke psykologtjenesten i 
kommunen med fokus på ungdomAt 
ungdommer skal ha mulighet for gratis 
psykolog fram til det året de fyller 20 år og at 
helsesøstre skal kunne henvise direkte til 
psykolog. 

 Bygge et lokalmedisinsk senter i Asker med 
forsterket enhet knyttet til psykiske lidelser. 
Sammen med Distriktspoliklinisk senter (DPS) 
etablere et lavterskeltilbud for de som har 
behov for hjelp fra psykolog. 

 Arbeide for at Blakstad Sykehus består og 
bygges ut til å dekke områdefunksjoner 
innenfor psykiatri i Vestre Viken.  

 Arbeide for at foresatte skal få økt 
medvirkning. 

 

AKTIVT FRILUFTSLIV FREMMER 

GOD HELSE  
 

Alle undersøkelser viser at et aktivt friluftsliv 

er en viktig kilde til god helse og trivsel. Asker 

har svært gode forutsetninger for friluftsliv, 

med sin beliggenhet ved Oslofjorden og 

Marka, og med varierte friluftsområder i 

nærmiljøene. Det er lang tradisjon for 

friluftsliv i kommunen og vi har mange aktive 

frivillige organisasjoner.  

Arbeiderpartiet vil:  

 Utvide et sammenhengende nett av turstier i 
Asker, i Vestmarka, Kjekstadmarka, langs 
vassdrag og vann. Kyststien langs 
Askerlandet må fullføres.  

 Rundturprosjektet til Asker Turlag skal følges 
opp. Det samme gjelder helårs rundløype 
rundt Vardåsen.  

 Følge opp utviklingen av Sem-området som 
en helhetlig satsning for å fremme folkehelse 
og friluftsliv.  

 Bedre merking av stier, attraktive steder og 
severdigheter.  Slik viktig informasjon må 
også foreligge digitalt.  

 Legge de viktigste friluftsområdene bedre til 
rette for barnefamilier og dem som har 
nedsatt funksjonsevne.  

 Bedre kollektivtilbudet til Askers turområder 

 Anlegge flere utfartsparkeringsplasser.  

 Ha en systematisk innsats mot forsøpling av 
friluftsområdene.  

 Etablere av flere hundelufteområder.  

 Innføre fartsgrense på 5 knop på fjorden 
innenfor øyene.   

 Videreutvikle samarbeidet med aktuelle 
organisasjoner som NaKuHel, Turlaget, 
Skiforeningen, Oslofjorden Friluftsråd, Asker 
Jeger- og Fiskerforening mfl.  

 

GOD TILRETTELEGGING FOR 

BÅDE ORGANISERT OG 

UORGANISERT IDRETT  
 

Idretten bidrar til gode lokale oppvekstvilkår, 

god folkehelse og integrering. Den 

organiserte idretten står sterkt i Asker. Det er 

et stort engasjement i breddeidretten 

gjennom et stort antall lag og foreninger. Det 

er også mange idrettsutøvere på høyt nivå i 

Asker. Det skjer også mye uorganisert idrett, 

men den har ikke så mange talspersoner. Det 

er derfor nødvendig å gi denne idretten 

spesiell oppmerksomhet. Det er viktig at barn 

og unge sikres et likeverdig idrettstilbud.  

 

Arbeiderpartiet vil:  

 Sikre gratis trening ved alle kommunale 
anlegg opp til 19 år. Sesongavgiften fjernes.  

 Sikre at alle barn og ungdommer har tilgang til 
utlånsordninger for sportsutstyr.  

 Sikre rimelig svømmetilbud ved å etablere 
enklere nye svømmehaller, gjerne på Borgen 
og i Heggedal, framfor ett stort og kostbart 
anlegg. Det må bli gunstigere 
familierabattordninger. 

 Bygge enklere og rimelige idrettshaller som 
tilfredsstiller idrettens behov og som åpner for 
flerbruk sammen med skolen og kulturen, 
gjerne i samarbeid med nabokommunene.  

 Sikre en helhetlig, overordnet og langsiktig 
plan for idretten i Asker.  

 Sikre god folkehelse gjennom styrket 
samarbeid mellom kommune og idrett. Alle 
idrettsanlegg skal være tilgjengelig for alle 
med nedsatt funksjonsevne. Opprettholde 
støtten til Gatefotballaget. 
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 Prosjektet «Idrettsglede for alle» skal 

videreføres.  

 Bidra til at det blir flere tilgjengelige isflater.  

 Bygge flerfunksjonshall på Borgen.  

 Utvikle flere nærmiljøanlegg for barn og unge 
framfor store idrettshaller.  

 Sørge for gode tilbud til uorganisert ungdom.  

 Arbeide for at det etableres et skianlegg i 
Solliområdet 

 Sikre flere skianlegg i nærmiljøene i 
samarbeid med idrettsorganisasjonene.  

 Utvikle Vardåsen skisenter videre, med sikte 
på tilbud om helårsaktiviteter.  

 Videreutvikle samarbeidet med Asker 
Idrettsråd.  

 

EN FOREGANGSKOMMUNE FOR 

BÆREKRAFT, MILJØ OG 

NATURMANGFOLD  
 

Arbeiderpartiet vil arbeide for at Asker skal bli 

en ledende kommune i arbeidet med å 

fremme bærekraft, miljøvennlighet og 

bevaring av naturmangfold. Vi har gode 

forutsetninger for det En tredjedel av de 

nasjonale utslippene Norge skal kutte, kan 

tas gjennom virkemidler kommuner rår over. 

Klimaperspektivet må være en del av all 

kommunal planlegging og gjennomsyre all 

virksomhet. Kommunens makt som innkjøper 

er svært viktig for å bidra til reduserte 

klimautslipp og energieffektivisering. 

 

Miljøutfordringene i Asker er særlig knyttet til 

biologisk mangfold, luft- og vannkvalitet, 

klimagassutslipp og støy. Vei- og 

jernbanetrafikk medfører støybelastninger i 

store deler av kommunen. Derfor må vern og 

tilrettelegging for redusert biltransport 

prioriteres i planleggingen.  

 

Arealplanlegging er kommunens viktigste 

miljøpolitiske virkemiddel. Gjennom god 

planlegging og styring må kommunen sikre at 

vårt utbyggingsmønster av boliger og 

næringsområder reduserer transportbehov og 

fremmer gode kollektivløsninger.  

Særlig i planleggingen av nye bo- og 

næringsområder er det viktig at det 

tilrettelegges for kollektive transportløsninger, 

miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse.  

 

Kommunen må stille krav om energieffektive 

nybygg, og samtidig legge til rette for at flere 

fullfører klimatiltak på eksisterende bygg. 

Kommunen må selv gå foran med et godt 

eksempel når det gjelder egne bygg. 

 

Det er viktig med gode ordninger for 

avfallshåndtering og aktiv bekjempelse av 

forsøpling langs veier, offentlige fellesarealer 

og turområder.. 

 

Arbeiderpartiet vil: 

 Sikre at miljø- og klimamål er styrende i 
kommunens arealplanlegging. 

 At det meste av nybygg i kommunen skal 
konsentreres rundt knutepunktene og det bør 
bygges med høyere utnyttelsesgrad, samtidig 
som det sikres utvikling av gode bomiljøer. 

 At store sammenhengende LNF- (landbruks-, 
natur- og frilufts-) områder ikke skal tas i bruk 
til utbyggingsformål.  

 Ha gode avfall- og resirkuleringsordninger 
med høy gjenvinningsgrad.  

 Gjøre klimavennlige kommunale innkjøp.  

 Stille krav om energieffektive nybygg, og 
samtidig legge til rette for at flere fullfører 
klimatiltak på eksisterende bygg.  

 Sørge for at alle kommunale tjenestebiler er 
nullutslippsbiler.   

 Forsterke arbeidet med å hindre forsøpling 
langs veier, av offentlige fellesarealer og 
friområder.  

 Bevare grønne lunger rundt og i boligområder 
innen gangavstand som bidrar til økt aktivitet 
og lek blant barn og unge. Utarbeide en 
grøntplan for Asker. 

 Sikre viktige grøntarealer med høyt biologisk 
mangfold ved regulering etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 

 Verne marka, strandsonen og områder langs 
de viktigste vassdrag og vann mot inngrep. 
Dette kan gjøres dels gjennom kommunale 
oppkjøp, regulering etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser og gjennom 
samarbeid med fylkesmannen om 
forvaltningen av Markaloven. 

 Hindre tap av biologisk mangfold ved å 
redusert flatehogsten. 

 Sikre tilstrekkelig kapasitet i flomveier som 
kan håndtere framtidige klimaendringer. 

 Redusere bruken av veisalt så mye som 
mulig, og på sikt erstatte veisalt med et mer 
miljøvennlig alternativ.  
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 Følge opp klima- og energiplanen og rullere 

den minst hvert fjerde år, og sikre at arbeidet 
med rullering og oppfølging skjer i samarbeid 
med ansatte og tillitsvalgte. Ha god 
miljøkompetanse i kommunen og tilstrekkelig 
kapasitet til å følge opp. 

 Trappe opp arbeidet med utbedring av vann- 
og avløpsnettet i kommunen. 

 

MILJØVENNLIG TRANSPORT 
 

Gode transportløsninger er grunnleggende 
for at vårt hverdagsliv skal fungere, Samtidig 
er klimagassutslippene fra veitrafikk er den 
største forurensningskilden i vår kommune. 
Økt bruk av kollektivtransport og sykkel er 
derfor viktig for å redusere 
klimagassutslippene. Arbeiderpartiet vil derfor 
ta veksten i transportbehov gjennom økt 
kollektivtrafikk og ved mer bruk av gange og 
sykkel. For å få til dette, må 
kollektivtransporten være attraktiv, med flere 
avganger, raskere framkommelighet og 
konkurransedyktige priser. For å venne 
ungdommen til å bruke kollektivtransport, er 
det viktig å få til gode rabattordninger. Vi vil 
bygge innfartsparkeringsplasser, vurdere 
bruk av pendelbuss og bygge flere 
sykkelveier. Sjøen som transportåre for 
pendlere fra og til Oslo må utnyttes mer.  

 
Arbeiderpartiet vil: 

 Arbeide for ny E-18 med fokus på bedre 
framkommelighet for kollektivreisende og 
næringstransport. 

 Arbeide for lang tunnel forbi Asker sentrum. 

 Arbeide for Innføring av rushtidsavgift for bruk 
av personbiler til/fra Oslo 

 Arbeide for utbygging av kollektivfelt langs 
Slemmestad, Røykenveien og 
Drammensveien for å øke 
fremkommeligheten for buss. 

 Arbeide for ny og bedre Røykenvei.  

 Arbeide for oppgradering av Spikkestadbanen 
ved å forlenge perronger og fjerne 
planoverganger, samt kvarterruter for toget fra 
Heggedal/Spikkestad. 

 Arbeide for oppgradering av Askers øvrige 
stasjoner 

 Arbeide for å videreutvikle miljøvennlig helårs 
båttransport på fjorden, inkludert Vollen- 
båten 

 Arbeide for mer attraktiv kollektivtransport 
med flere avganger, raskere framkommelighet 
og konkurransedyktige priser.  

 Styrke matebusstilbudet til 
kollektivknutepunktene I samarbeid med Lier 
etableres matebussordning fra 
pendlerparkeringsplasser inn til Asker 
kommune. 

 Arbeide for å få til gode rabattordninger for 
ungdom på kollektivtransporten  

 Bygge flere innfartsparkeringsplasser ved 
kollektivknutepunktene, jobbe for at de skal 
være gratis. 

 Bygge kollektivterminal ved Heggedal stasjon.  

 Bygge sykkelveier som gjør det attraktivt å 
bruke sykkel til lokaltransport og sykkelveier 
for transportsyklistene langs de viktigste 
trafikkårene. Det må også sørges for bedre 
sykkelparkering. 

 Bygge moderne sykkel og gangvei langs 
Spikkestadbanen fra Asker til Heggedal. 

 Innføre en gunstig kilometergodtgjørelse for 
bruk av sykkel for kommunalt ansatte, og 
redusere p-plasser for kommunale 
virksomheter. 

 Tilrettelegge for elbiler og ladbare hybridbiler, 
samt bidra til bedre infrastruktur for 
biogassbiler og hydrogenbiler 

 Arbeide for at det kommunale veinett rustes 
opp og at kommunen gradvis overtar private 
velveier.  

 Sikre trygge skoleveier med fortau, gangveier, 
underganger, nedsatt hastigheter og 
fartsdempere.  

 Sikre at det ved bygging av nye boligfelt blir 
lagt til rette for kollektivtransport, gående og 
syklende  

 Arbeide for å overta bygging av gang-
sykkelvei  

 

FRAMTIDSRETTET NÆRINGSLIV 

OG GODE ARBEIDSPLASSER 
 

Asker må legge til rette for næringsutvikling 

og nyskaping i både nye og eksisterende 

bedrifter, slik at vårt lokale næringsliv blir en 

drivkraft i den samlede verdiskapingen i 

Osloregionen.  Arbeiderpartiet vil arbeide for 

at kommunen utvikler en fremtidsrettet 

nærings- og sysselsettingspolitikk i 

samarbeid med lokalt næringsliv.  Kommunen 

skal være en attraktiv næringskommune i en 
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stadig sterkere nasjonal og global 

konkurranse om bedriftsetableringer.  

 

Asker må aktivt legge forholdene til rette for 

nyetableringer.   Vi har mange velkvalifiserte 

innbyggere og særlig gode forutsetninger for 

utvikling av kunnskapsbaserte og kreative 

næringer. Kompetansen er stor bl. a innen 

høyteknologi og helse. Kommunen må sikre 

at den har kompetanse og kapasitet til å følge 

opp næringslivet på en god måte.   

 

Vi har mange dyktige innbyggere som har lyst 

til å etablerere egen virksomhet. Kommunen 

må bidra aktivt for å legge til rette for disse, 

og jobbe for å tiltrekke nye etablerere til 

kommunen.  Etablerertjenesten i Asker og 

Bærum vil være et viktig virkemiddel for å nå 

dette målet. Arbeiderpartiet vil videreutvikle 

denne tjenesten. Asker kommune må 

samarbeide med Akershus fylkeskommune 

om næringsutvikling. For å skape gode 

gründermiljøer, må det sikres et godt 

samarbeid mellom eksisterende næringsliv, 

grunneiere, næringsnettverk, og med 

universiteter, høyskoler, næringsklynger og 

forskningsmiljøer i Osloregionen. 

Næringshagen AskerHus med 

etableringstjenester, er viktig i denne 

sammenheng.  

 

Det er viktig at kommunen gjennom 

planprosesser regulerer attraktive 

næringsområder, og bidrar på en konstruktiv 

måte gjennom rask og effektiv. Det et viktig at 

det legges til rette for sentrumsnære 

næringsarealer med god adkomst til 

kollektive transportmidler.  

 

For at vi skal kunne tiltrekke oss også 

internasjonale selskaper, må Asker kommune 

bidra aktivt for å få på plass et felles 

næringsselskap for Osloregionen. 

 

For å stimulere flere unge til å velge 

yrkesrettet utdanning vil Arbeiderpartiet ta 

initiativ til at kommunen utarbeider en 

lærlingstrategi, for å øke antall læreplasser i 

Asker.  

 

Asker kommune er en stor innkjøper av varer 

og tjenester. Kommunen må stimulere til 

innovative anskaffelser, samtidig som vi 

bruker innkjøperrollen til å sikre 

arbeidstakerrettigheter og stille krav til bruk 

av lærlinger.  

 

Landbruk, hagebruk og skogbruk har 

gjennom generasjoner spilt en viktig rolle for 

bosetting og sysselsetting i kommunen vår.  

Sammen med kystkulturen utgjør disse 

næringene en viktig del av kommunens 

identitet, samtidig som det bidrar til 

verdiskaping og arbeidsplasser. Vi må bygge 

videre på dette.   

 

Arbeiderpartiet vil bidra til at Asker også i 

framtida skal ha et aktivt og bærekraftig skog-

, hage- og landbruk.  Arbeiderpartiet mener 

matproduksjonen må økes, og vil legge til 

rette for at vi skal ha et levende og 

mangfoldig landbruk i Asker i årene framover. 

Matjorda er en begrenset ressurs som det er 

et felles ansvar å ta vare på. Arbeiderpartiet 

vil sikre et sterkt jordvern.     

 

Asker kommune har et rikt kulturliv som i 

større grad kan tas i bruk til næringsutvikling. 

Kommunen må bidra aktivt til at gode ideer 

kan realiseres og at arbeidsplasser kan 

skapes innen kreative næringer.  

 

Arbeiderpartiet vil:  

 Aktivt legge til rette for at det etableres flere 
arbeidsplasser i Asker, bl a gjennom å 
videreutvikle etablerertjenesten i Asker og 
Bærum og gjennom å regulere nye tomter.  

 Legge til rette for et mangfold av etablere og 
gründere i kommunen 

 Videreutvikle næringshagen AskerHus 

 Videreutvikle og utnytte kompetansen i olje- 
og gassklyngen for å skape nye 
arbeidsplasser.  

 Sørge for at kommunen som organisasjon har 
god kompetanse og kapasitet til å aktivt følge 
opp eksisterende næringsliv. 

 At næringslivet får en rask og god avklaring 
av sine plan- og byggesaker  

 Arbeide for å få etablert nye arbeidsplasser i 
Asker innenfor helseområdet i forbindelse 
med samhandlingsreformen. 
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 At kommunen bidrar til at det blir flere egnede 

arbeidsplasser for funksjonshemmede i lokalt 
næringsliv, og aktivt støtte opp under bedrifter 
som Asker Produkt.   

 Stille krav til at leverandører har lærlinger i 
forbindelse med kommunens anskaffelser. 

 Ta initiativ til at kommunen utarbeider en 
lærlingstrategi for å bidra til flere 
lærlingeplasser i Asker. 

 Legge til rette for samarbeid mellom 
kommunen og landbruket ved å tilby 
tilrettelagte velferdstjenester innen skole, 
helse og omsorg ved gårdsbrukene i Asker, 
som «Inn på tunet» tiltak.  

 Legge til rette for salg av kortreist mat 
gjennom markedstiltak som «Bondens 
marked» i Asker.  

 Ta initiativ til etablering av nye 
opplevelsesarbeidsplasser basert på Asker 
fortrinn gjennom forfattere, historie eller 
naturen og sjøen.  

 

FRIVILLIGHET – NØKKELEN TIL ET 

GODT LOKALSAMFUNN  
 

En aktiv og deltakende befolkning er 

grunnlaget for et levende lokaldemokrati. Å 

høre til små og store fellesskap er viktig for å 

leve gode liv. Det Asker vi ønsker oss, er et 

trygt og godt lokalsamfunn hvor folk har tillit til 

hverandre og til at samfunnet stiller opp når vi 

trenger det. Engasjement i frivillige aktiviteter 

styrker denne tilliten. Uformelle aktiviteter og 

fellesskap virker forebyggende mot psykiske 

plager og rus og fremmer integrering og 

utjevning av sosiale forskjeller. Derfor trenger 

vi et stort frivillig engasjement.  

 

Ideelle organisasjoner er viktige bidragsytere 

til velferdstiltak som det offentlige har 

hovedansvaret for. Frivilligheten skal 

supplere kommunale tjenester og gi økt 

kvalitet, men ikke overta ansvaret for 

oppgaver som er kommunale. Frivillige 

aktører skal sikres forutsigbare avtalevilkår 

og arbeidsforhold når de bistår i løsningen av 

kommunale oppgaver, samtidig som 

kommunen skal stille klare krav til kvalitet, 

kostnad og arbeidsvilkår.  

Arbeiderpartiet vil:  

 Etablere ny frivilligsentral/nærmiljøsentral på 
Holmen.  

 Støtte frivillige organisasjoner som NaKuHel, 
HomeStart, Asker Turlag, Skiforeningen m.v.  

 Støtte prosjekter som skjer i samarbeid 
mellom frivillige organisasjoner, kommunen 
og næringslivet, f.eks. besøksvennordningen  

 Sikre at foreldregrupper som jobber med 
ungdomstiltak kobles sammen i nettverk i regi 
av kommunenes frivillighetssentraler.  

 Støtte frivillige organisasjoner som særlig 
satser på integrering av minoritetskvinner.  

 Legge til rette for at eldre kan bidra som 
ressurspersoner i det frivillige arbeidet i 
barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn 
og unge.  

 Så langt som mulig unnta ideelle 
organisasjoner fra anbud innenfor barnevern 
og rusomsorg.  

DET FLERKULTURELLE ASKER – 

EN RESSURS  
 

Asker er i endring når det gjelder innvandring 

og integrering av nye befolkningsgrupper. Vi 

har nå et flerkulturelt samfunn. Innvandrere 

er ikke en homogen gruppe. De har ulik 

kultur- og yrkesbakgrunn, alder og 

familiesituasjon.   

 

Innvandrere er en berikelse og ressurs for 

Asker-samfunnet. Innvandring bidrar til et 

positivt mangfold i vårt samfunn. Samtidig gir 

det flerkulturelle samfunnet flere utfordringer 

som kommunen bør spille en viktig rolle for å 

løse.  

Arbeiderpartiet vil: 

 Sikre at barna i barnehagene får god trening i 
å snakke norsk. 

 Tilby gratis SFO og utvidet leksehjelp til 
minoritetsspråklige barn.  

 Tilby norskopplæring som kvalifiserer til 
utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse.   

 Tilby kurs i samfunnskunnskap til innvandrere 
slik at de kan følge opp sine barn i skoler.   

 Bedre livskvalitet og, helse og øke følelsen av 
tilhørighet gjennom deltakelse i sosialt 
felleskap i idrett-, frilufts- og kulturaktiviteter.  
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TRO OG TROSSAMFUNN 
 

Trossamfunn har en viktig rolle i 

innbyggernes liv. Dette gjelder særlig for 

mange innvandrergrupper. Den norske Kirke 

spiller en sentral rolle i Asker-samfunnet. Den 

er en viktig kulturinstitusjon og er en vesentlig 

del av vår norske kulturhistoriske arv. 

Kommunen bør også støtte andre 

trossamfunn. Ikke minst har innvandrernes 

trossamfunn behov for lokaler for å drive sin 

virksomhet.  

 

Kommunen må sørge for at alle grupper føler 

at de har verdige rammer for sine seremonier 

og gravlegging av sine døde.  

 

Arbeiderpartiet mener at dialog og samarbeid 

på tvers av trossamfunn og verdisyn utgjør 

vesentlige bidrag til meningsmangfold og 

fremmer gjensidig respekt i et livssynåpent 

samfunn.  

Arbeiderpartiet vil:  

 Opprette tros- og livssynåpne 
seremonilokaler.  

 Sørge for flere gravplasser/urneplasser og 
bidra til god og verdig drift av de eksisterende 
gravplasser/urneplasser. Der det er 
parkeringsproblemer, må de løses.  

 Støtte de ulike trossamfunnenes barne- og 
ungdomsarbeid.  

 Støtte Kirkens feltarbeid for 
rusmiddelavhengige.  

 Bistå de ulike trossamfunn til å finne egnede 
lokaler for å drive sin virksomhet når de 
ønsker slik bistand.  

 Bekjempe utvikling av politisk og religiøs 
ekstremisme 

 

ASKER KOMMUNE - EN 

FRAMTIDSRETTET 

ORGANISASJON 
 

Asker Arbeiderparti ønsker at Asker 

kommune skal være en effektiv kommune 

som gir innbyggerne gode tjenester når de 

trenger det. Vårt mål er best mulig tjenester til 

alle innbyggerne i kommunen, uavhengig av 

hvem du er eller størrelsen på lommeboka.  

Velferdstjenestene skal være fleksible og 

tilpasset den enkeltes behov.   

 

Arbeiderpartiet vil ha lokalpolitikere som er 

tydelige på hva som er et politisk ansvar.  Vi 

vil sikre at innbyggerne har mulighet til å stille 

folkevalgte til ansvar for beslutninger og for 

forvaltningen av offentlige midler. 

 

På kjerneområder som helse, skole og 

eldreomsorg skal det være gode offentlige 

tilbud som omfatter alle. Vi sier nei til 

konkurranseutsetting og privatisering av 

grunnleggende velferdstjenester.  Der hvor 

kommunen likevel åpner for anbud, skal krav 

til lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår være en 

del av avtalen.  

 

Kommunepolitikk handler om innbyggernes 

hverdag, men også om å være arbeidsgiver 

for kommunens ansatte. Vi vil sørge for at det 

rekrutteres kompetente ansatte til Asker 

kommune, samtidig som kommunen tar vare 

på og videreutvikler sine ansatte. Den 

fagkompetansen de ansatte representerer 

skal tas i bruk for å videreutvikle 

velferdstjenestene. Ansatte skal motiveres til 

å ta initiativ til fornyelse og forbedringer.  

 

Omstilling og fornyelse blir mest vellykket 

dersom vi har et godt partsamarbeid lokalt. Vi 

ønsker derfor at all omstilling skal skje i nært 

samarbeid og dialog med de ansatte og 

deres organisasjoner. Asker skal ha en kultur 

for innovasjon og ny teknologi, og for å tenke 

fornyelse og forbedringer. I denne forbindelse 

er det viktig med et godt samspill med 

forsknings- og utdanningsmiljøene. Vi vil 

også legge til rette for at kommunen 

samhandler på en god måte med de frivillige 

organisasjonene og med næringslivet. 

 

Bedre offentlige anskaffelser gir både bedre 

løsninger og økt innovasjonsgrad i 

næringslivet. Gjennom å gjøre anskaffelsene 

mer innovative kan kommunen oppnå bedre 

tjenester og store besparelser. Vi vil bruke 

innkjøperrollen til å sikre 

arbeidstakerrettigheter og stille krav til bruk 

av lærlinger.  Arbeiderpartiet mener at Asker 
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bør ha minst 2 lærlinger per 1000 

innbyggere.  

 

Arbeiderpartiet vil:  

 Sikre fleksible og gode kommunale 
velferdstjenester i Asker.  

 At helse, skole og eldreomsorg skal være 
offentlige tilbud som omfatter alle. 

 At ingen i Asker kommune skal jobbe ufrivillig 
deltid.  

 Grunnbemanningen skal styrkes. 

 Sikre rekruttering av kompetente ansatte til 
kommunen, og satse på kontinuerlig etter- og 
videreutdanning for de ansatte  

 Sikre at innovasjon er en del av oppdraget til 
de ansatte i kommunen, og at dette er 
forankret i kommunens ledelse.  

 At Asker kommune med underliggende 
selskaper skal ha minst 2 lærlinger per 1000 
innbyggere 

 Styrke samarbeidet med frivilligheten i Asker 

 Sikre at Asker kommune tar i bruk ny 
teknologi, og oppleves som en åpen og 
tilgjengelig kommune for alle innbyggere.   

 Sikre god norskopplæring til alle ansatte som 
har behov for det  

 Sikre godt vedlikehold av kommunale 
bygninger. 

 Sikre gode lønns og arbeidsvilkår hos 
leverandører og underleverandører ved 
kommunale anskaffelser  

 Vurdere forslag om parlamentarisme som 
styringsform i kommunen. 

 

PROSJEKT BORGEN 2020 
 

Borgen er et sentralt og folkerikt område. 

Mange innvandrerfamilier velger å bosette 

seg i Borgenområdet fordi boligprisene ligger 

under gjennomsnittsprisen i Asker.  

Forskjellene mellom rike og fattige i Asker 

øker spesielt på Borgen.  Innvandrerandelen 

på skolene i området øker. Etniske nordmenn 

flytter sine barn til andre skoler og 

barnehager.     

Gode levekår er grunnlaget for å ta del i 

samfunnet og for å kunne skaffe seg 

utdanning og arbeid.    

Arbeiderpartiet mener at det er et politisk 

ansvar å arbeide for at Borgen blir et godt 

område å bo i for alle innbyggere. Vi vil 

arbeide for mer felleskap og mindre forskjeller 

i Askersamfunnet gjennom å satse målrettet 

på Borgen. Asker Arbeiderparti har derfor tatt 

initiativ til en egen satsning for å bedre 

levekår og for å sikre integreringen i 

Borgenområdet. Vi vil styrke tjenestetilbud og 

øke investeringene i Borgenområdet.  

Arbeiderpartiet vil:   

 Styrke skolen gjennom flere miljøarbeidere og 
gode fritidstiltak.  

 Styrke helsestasjonen i Borgen-området og 
øke antall timer med helsesøster.  

 Prioritere innføring av prøveordning med 
skolemat i Borgen-området.  

 Bygge ut kultur-, idretts- og 
frivillighetsaktiviteter som styrker nettverket 
mellom skole og foreldre. Det settes av egne 
midler til skolene for dette formålet. 

 Sette i gang sysselsettingsprosjekt som 
samler Navs tjenester innen 
arbeidsmarkedstiltak, sikrer flere ansettelse i 
kommunen og i andre praksisplasser.  

 


