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Mennesker – ikke markeder
Velferden skal tjene mennesker, ikke markeder. Hver krone som bevilges 
til velferd, skal gå til velferd. Privatisering gjør at folkevalgte mister kontroll 
og oversikt, samtidig som avgjørende samfunnsområder overlates i private  
hender, utenfor demokratisk styring og kontroll. Kommersielle barnehager 
og omsorgstilbud tar penger ut fra fellesskapet og inn i private formuer eller  
skatteparadis. Asker SV vil derfor at tjenester utføres av det offentlige eller 
ideelle aktører, ikke kommersielle.

1. januar 2020 slås Asker, Røyken og Hurum sammen til en ny kommune. 
Det er langt fra Tofte til Billingstad. Asker SV vil ha en politikk for de 
mange – ikke for de få i nye Asker. 
Vi vil ha en politikk som gir gode og likeverdige tjenenester i hele 
den nye storkommunen, og som utvikler de lokale sentrene i en god 
balanse mellom vekst og vern. 

Asker for de mange - 
ikke for de få

       2                            3



3

Deltakende demokrati
Regjeringens kommune- og regionreform er en sentraliserings- 
reform. Nærdemokratiske ordninger må derfor etableres, og gi reelle 
muligheter for påvirkning. 

Asker SV støtter etableringen av innbyggertorg i de 7 lokale sentrene Asker 
(sentrum), Holmen, Heggedal, Slemmestad, Spikkestad, Sætre og Tofte. De 
foreslåtte modellene for nærdemokratiske ordninger med såkalte samfunns-
utvalg og oppgaveutvalg bør knyttes til alle innbyggertorgene, og må gis reel 
innflytelse og brukes aktivt som høringsinstanser i lokale saker. Utvalgene 
må også kunne melde inn lokale saker til politisk behandling i kommunens  
styrende organer.

Tiltak:
• Innføre deltakende budsjettering og andre former for deltakende  

demokrati
• Styrke og utvikle medvirkning, tilsyn og råd for å følge opp tjeneste- 

tilbudet i kommunen
• Legge til rette for oppsøkende dialog med utsatte grupper
• Åpenhet, tydelig kommunikasjon og tilgjengelige planer og transparente  

kommunale prosesser slik at innbyggerne kan følge prosessene i kommunen

Framtid – ikke forurensning
Miljøproblemene rammer både lokalt og globalt. Mange av løsningene finnes 
også lokalt. Asker SV vil ta kampen mot forurensing, forsøpling og utslipp i 
Askersamfunnet. Når matjord bygges ned for å bygge boliger og kjøpesentre, 
føres en politikk for kortsiktig 
profitt og ikke langsiktig mat-
produksjon. Asker SV vil stille 
strenge miljøkrav ved offentlige 
innkjøp, bidra til å utvikle grønt 
næringsliv og omstille lokal-
samfunnet. For å gjøre trans-
port miljøvennlig, må kollektiv-
tilbud bygges ut. Det må stilles 
krav om at busser og ferger 
skal være utslippsfrie, og lade-  
stasjoner må etableres.

       2                            3



4

Omsorg skal ikke være butikk
Helse og omsorg skal ikke være varer på et marked. Derfor vil  
Asker SV at tjenester utføres av offentlige eller ideelle aktører, ikke  
kommersielle. 
Alle ressursene som bevilges til felleskapet skal gå til felleskapet, ikke til  
formuer for noen få. Det bør også gjøres et grundig og systematisk arbeid for 
å ta tilbake tjenester i offentlig regi. SV vil erstatte unødig kontroll og rappor-
tering og utstrakt bruk av mål- og resultatstyring med en tillitsreform. Det 
forebyggende helsearbeidet må prioriteres. Dette arbeidet må gå på tvers av 
kommunale sektorer.

Psykisk helse
Det er viktig både å arbeide forebyggende for at flest mulig skal opp-
rettholde god psykisk helse, samtidig som kommunen må ha gode 
tjenester til de som trenger hjelp.
Samhandlingsreformen og innføringen av betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter innen psykisk helse og rus fra 1. januar 2019, vil føre til ytterligere 
press på og økte krav til de kommunale tjenestene. Asker SV vil derfor styrke 
både omfanget og kvaliteten på tjenestetilbudet, og arbeide for en harmoni-
sering av tjenestetilbudet i hele den nye kommunen.

Tiltak:
• Opprette psykiatrisk legevakt for Asker og Bærum
• Øke antall lavterskeltilbud
• Øke antall boliger med døgnbemanning for psykisk syke
• Samlokalisere og styrke bemanning og kompetanse ved lavterskel 

døgntilbud for psykisk syke og kommunale akutte døgnplasser (KAD) for  
psykisk helse og rus

• Ambulante tjenester på kveld og helg
• Styrke allerede etablerte arbeidstreningstiltak og opprette nye

Helse og omsorg
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Rus
Alle mennesker med rusutfordringer bør få raskt og sømløst tilbud 
om avrusning, behandling, oppfølging og rehabilitering. 

Samhandlingen mellom ulike tjenesteområder og spesialisthelsetjenesten 
må styrkes.  Asker SV mener at tilbudet også må inneholde økt satsing på  
medikamentfrie tilbud, større vektlegging av rehabiliteringsdelen i forbindelse 
med legemiddelassistert rehabilitering og bedre hjelp med bolig og arbeid.

Tiltak:
• Ytterligere styrke ettervernstilbudet i kommunen
• Styrke allerede etablerte arbeidstreningstiltak og opprette nye
• Bedre oppfølgingen av pårørende

• Bedre oppfølgingen av pårørende
• Arbeide for å bevare og utvikle Blakstad sykehus som områdesykehus med 

akuttfunksjon
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Funksjonshemmede og deres familier
Kommunen har et spesielt ansvar for omsorgen for funksjonshem-
mede og deres familier. Tjenesteområdet trenger styrking både av 
antall ansatte og kompetanse.
Tiltak:
• Øke grunnbemanning og styrke kompetansen i omsorgsboliger
• Styrke avlastningstilbudet for familier til barn og unge med funksjons- 

nedsettelser eller kronisk sykdom
• Styrke bemanningen og kompetansen innen skoletilbudet til barn og unge 

med funksjonsnedsettelser
• Øke antallet varig tilrettelagte arbeidsplasser
• Øke dekningsgraden på tilrettelagte boliger
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Eldre
Presset på tjenesteområdet vil øke framover. Det skyldes blant annet 
den økende andelen eldre mennesker i befolkningen, som vil kreve 
mer av kommunens tjenester. 

Samhandlingsreformen gjør at kommunen får ansvar for flere oppgaver. Det 
gir en utfordring når det gjelder kompetansen, organiseringen av tjenestene 
og ressurstilgangen. Asker SV vil at hjelpetrengende mennesker skal kunne bo 
hjemme så lenge de ønsker.

Tiltak:
• Økt grunnbemanning
• Tillitsreform. Avvikle stoppeklokke- og rapporteringsveldet og la helse- 

personell selv styre mer av sin arbeidsdag ut i fra faglige vurderinger
• Sykehjem bør ha eget kjøkken slik at syke og eldre sikres god og næringsrik 

mat
• Styrke tilbudet til mennesker med 

demens og avlastning for deres  
pårørende med ulike dagtilbud, 
nattplasser og muligheter for  
avlastningsopphold

• Legge til rette for at eldre kan å bo 
hjemme og opprettholde et aktivt 
og selvstendig liv

• Etablere eldrekollektiv i kommunal 
regi

• Øke dekningsgraden på tilrette- 
lagte boliger 

• Sansetap, og spesielt hørselstap, 
kan feiltolkes som demens hos 
eldre. Kommunen må øke kunn-
skapen rundt dette hos helseper-
sonell
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Skole og barnehage
En inkluderende fellesskole er viktig for å sikre at alle barn får et 
godt opplæringstilbud, uavhengig av bosted eller økonomisk bakgrunn. 

Da trengs det nok kvalifiserte lærere, flere yrkesgrupper inn i skolen, tidlig 
innsats og en praktisk og variert skoledag. Elever i Askerskolen skal oppleve 
trygghet og fravær av både mobbing og seksuell trakassering.

Tiltak:
• Heldagsskole med skolelekser
• Gratis SFO
• Økt lærertetthet i henhold til Utdanningsforbundets minstenorm:  

En lærer per 15 elever i 1.-4. klasse og en lærer per 20 elever i 5.-10. klasse
• Styrke den sosialpedagogiske tjenesten og skolehelsetjenesten
• Styrking og desentralisering av PP-tjenesten
• Fortsatt karakterfri barneskole
• Ressurser til miljøfremmende tiltak: Skolemat, friminuttaktiviteter og turer 

uten foreldredugnad
• Utarbeide forbedrede planer 

mot mobbing og seksuell  
trakassering i Askerskolen

• Øke andelen kommunale 
barnehager - nye barnehager 
skal være i kommunal regi

• Flere pedagoger i barne- 
hagene. Bemanningsnormen 
skal være et minstkrav

• Gratis kjernetid i barnehagen 
for alle

• Innføre kontinuerlig barne-
hageopptak

Oppvekst 
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Barnevern og kultur- og fritidstilbud til barn og unge
En god barndom varer hele livet – og i generasjoner. Asker SV ønsker 
at alle barn og unge skal ha like muligheter til læring, mestring og 
deltakelse. Asker SV vil forebygge og bekjempe barnefattigdom.

Tiltak:
• Styrke det kommunale barnevernet. Hver saksbehandler bør ikke ha ansvar 

for mer enn maksimum 15 barn
• Styrke helsetjenester til ungdom
• Barnetrygd holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp
• Styrke Kulturskolen
• Styrke fritidstilbudet til ungdom i regi av de kommunale fritidsklubbene
• Det skal være gratis for barne- og ungdomsorganisasjoner å bruke idretts- 

og kulturarenaer
• Aldersgrensen for aktivitetskortet for ungdom A!A (Aktiv i Asker) heves fra 

16 til 18 år
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Kommunen som arbeidsgiver
Tillitsreform
Gode tjenester er avhengig av nødvendig kompetanse og nok folk – 
som igjen er avhengig av gode lønns- og arbeidsvilkår. 

Nyskaping og kvalitetsløft innen velferd og tjenester skjer best gjennom 
satsing på og samarbeid med kommunens viktigste ressurs - de ansatte.  
Arbeidslivskriminalitet, sosial dumping, ufrivillig deltid, midlertidige ansettel-
ser og bruk av bemanningsselskap, er noen av de største truslene mot et trygt 
og organisert arbeidsliv. Hele stillinger er viktig for likestilling og den enkel-
tes frihet. Små stillingsbrøker gir ikke grunnlag for boliglån eller økonomisk  
uavhengighet.

Tiltak:
• Arbeide for at det lyses ut hele stillinger, deltidsstillinger økes og i samar-

beid med tillitsvalgte sikre en heltidskultur i kommunen
• Nei til bruk av innleie - ja til kommunalt ansatte vikarer
• Skrote bestiller-utfører-modellen (New Public Management) og ta initiativ 

til en bred tillitsreform der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen 
for å gjøre kommunal velferd og tjenester bedre

• Stille krav til arbeidsforhold ved offentlige innkjøp og anbud
• Innføre forsøk med sekstimersdag for ansatte i barnehage eller syke-

hjem, etter samråd med Fagforbundet/Sykepleierforbundet/Utdannings- 
forbundet

• Flere kommunale lærlingeplasser
• Innføre lokal læreplassgaranti med utgangspunkt i fagmiljø som finnes i 

lokalsamfunnet
• Kortreiste arbeidsplasser. Områder regulert til næring og industri skal i 

størst mulig grad brukes til formålet, og ikke omreguleres til boliger
• Rekommunalisering. Det bør gjøres et  grundig og systematisk arbeid for å 

ta tilbake tjenester i offentlig regi
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Kultur, frivillighet og fritid
Kulturløft for nye Asker
Kunst, kultur og idrett har betydning for utvikling av sosiale  
fellesskap, inkludering, debatt og kunnskap. Et godt kultur- 
tilbud er viktig for utvikling av lokalsamfunnet. 

Asker SV ønsker et kulturløft for nye Asker. Asker SV vil støtte det frivillige  
arbeidet gjennom en styrking av tilbudet i hele kommunen. Folkebiblio- 
tekene er de kulturinstitusjonene som brukes mest av befolkningen, har lavest  
terskel, og er en av våre viktigste arenaer for inkludering.

Tiltak:
• Lage en kulturmelding for nye Asker
• Styrke bibliotekene - desentralisert bibliotekstilbud i tilknytning til innbygger- 

torgene
• Arbeide for at innbyggertorgene skal bli møtearenaer på tvers av generasjoner
• Arbeide for et desentralisert idretts- og kulturliv
• Kommunale kulturarenaer skal være gratis, eller til subsidierte priser for 

frivillige organisasjoner
• Kommunen skal ha livssynsnøytralt seremonirom
• Bevare Føyka til lek-, idretts- og parkområde
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Bolig og eiendom
Boligmarkedet
Befolkningsveksten i Osloregionen har ført til press i boligmarke-
det, som gjør det vanskelig eller umulig for mange å etablere seg i  
kommunen. Asker SV mener bolig er et politisk ansvar. 

Det offentlige skal engasjere seg for å bygge mer, bygge med sosial profil og 
planlegge boligutvikling i et langsiktig perspektiv. 

Tiltak:
• Opprette kommunalt tomte- og boligbyggeselskap
• Legge til rette for leie- til eie løsninger
• Arbeide for maksimal utnyttelse av Husbankens låne- og støtteordninger
• Bygge subsidierte tjenesteboliger til ansatte i helse og omsorg
• Videreføre boligsosialt utviklingsprogram 

(BOSO)
• Øke antallet kommunale utleieboliger for 

vanskeligstilte og integrere disse i vanlige 
bomiljøer

• Avvikle gjengs leie for kommunale boliger
• Innføre boplikt for å opprettholde en 

spredt bosetting i hele kommunen

Eiendomsskatt
Det å eie eiendommer i Asker har historisk vært lønnsomt, mer  
gunstig enn for eksempel bankinnskudd. 

Mens bankrenter er skattepliktige, er ikke verdiøkning av fast eiendom det. 
Kommunen kan ilegge eiendomsskatt, og har stor grad av frihet til å bestemme 
både omfanget og et bunnfradrag i taksten for å sikre en sosial profil.

Tiltak:
• Innføre kommunal eiendomsskatt på 2 promille økende til 4 promille med 

virkning fra 2021
• Skjerme de billigste boligene med et bunnfradrag med innslagspunkt på 5 

millioner
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Samferdsel
Miljøvennlig transport
For å gjøre transport miljøvennlig, må kollektivtilbud bygges ut i hele 
den nye storkommunen fra Tofte til Billingstad. Buss, jernbane og  
utslippsfri hurtigbåt knyttes sammen til et integrert system.

Tiltak:
• Utslippsfri hurtigbåt med hyppige avganger på strekningen Tofte - Sætre - 

Slemmestad - Vollen - Aker Brygge
• Hyppigere avganger og planfri kryssing for Spikkestadbanen på Asker  

stasjon for å korte reisetiden Spikkestad - Oslo
• Nei til ny Røykenvei i ny trase, men utbygging av kollektivfelt, gang- og  

sykkelveinettet, og miljø- og trafikksikkerhetstiltak og tunnel gjennom  
Heggedal prioriteres

• Bussforbindelse langs Røykenveien fra Rustadgrenda til Asker sentrum
• Direktebuss Tofte - Asker sentrum
• Ladepunkter for elbil ved kommunale bygg
• Fullføring av Oslofjordforbindelsen Linnes - E18
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Miljø, areal og naturvern
Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling er en grunnfestet del av SVs miljøpolitikk. 
Det betyr at Asker SV vil arbeide for å bevare kulturlandskapet og 
naturmiljøet. 
Mangfoldet i naturen må sikres ved å bevare sammenhengende naturområder. 
Det betyr arealplanlegging der en prioriterer hensynet til gode kollektivløsnin-
ger, som verner om jordbruket, marka og landskapet.

Tiltak:
• Være restriktiv til dispensasjoner som uthuler arealstrategien til kommunen
• Bevare Askers grønne arealer og påse at landbruk-, natur- og frilufts- 

områder (LNF-områder) ikke må vike for privat eiendomsrett og særinteresser
• Nullvisjon for nedbygging av dyrkbar mark
• Nye boligområder må i tråd med knutepunktstrategien legges til eksister- 

ende tettsteder med kollektivtilbud
• Arealplanleggingen skal sørge for forutsigbare og  

bærekraftige løsninger
• Planlegge for alternativer til privatbilisme
• Arbeide for at det utvikles en egen kommunedelplan for 

natur- og miljøforvaltning
• Områder som er regulert til næring og industri skal ikke 

omreguleres til boliger, men være klare til å ta imot nye 
miljøvennlige og kortreiste arbeidsplasser

• Matebusser til stasjoner og andre trafikknutepunkter i 
den nye kommunen

Vern om strandsonen
Strandsonen rundt Oslofjorden er under sterkt utbyggingspress. Nye 
Asker kommune har en kystlinje på mer enn 150 km, den lengste av 
kommunene i Oslofjordområdet. 
Dispensasjoner i byggesaker fører til at strandlinjen stadig blir mer oppstykket 
og privatisert. Asker SV vil derfor arbeide for at strandsonen skal være til- 
gjengelig for allmenheten, i likhet med tilgangen til skog og mark.
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Jord- og skogvern - bevaring av artsmangfoldet
Skogen har den største variasjonen innen biologisk mangfold og er 
hjem for mange truede arter, og er av uvurderlig betydning for fri-
luftsliv og rekreasjon. 

Å sikre store sammenhengende skogsområder er viktig for å ivareta det bio- 
logiske mangfoldet. Insektsdøden kan på sikt true plantelivets livssyklus, og 
dermed menneskets eksistens. Asker SV skal arbeide for gjennomføring av 
vernetiltak i Asker.

Tiltak:
• Tilby arealer fra egne skoger til ordningen med det frivillige skogvernet, og 

være pådriver opp mot private skogeiere for at de vil bidra med utvalgte 
skogsområder

• Nullvisjon for nedbygging av dyrka mark

Tiltak:
• Allemannsretten og friluftsloven håndheves - strand og natur skal kunne 

benyttes av alle
• Et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet
• Utarbeiding av en særskilt kystsoneplan som tar opp i seg de rikspolitiske 

retningslinjene
• Totalforbud mot oppføring av nye fritidsboliger
• Økning av antall båt-

plasser bør skje ved 
utvidelse av allerede  
eksisterende havner

• Arbeidet med sammen-
hengende kyststi videre- 
føres

• Lokale restriksjoner på 
bruk av vannscootere

• Fiskebestanden i Oslo- 
fjorden er truet med ut-
rydning. Asker SV skal 
arbeide for tiltak som 
kan reversere denne ut-
viklingen
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De 4 øverste på SV’s liste til kommunevalget

Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn] 
[din e-post] [din adresse]» 
til 2090 (100 kroner)

Elev på videregående skole. Tidligere leder i Asker 
SU og tidligere nestleder i elevrådsstyret. Opptatt av 
gode fritidstilbud, skolepolitikk, kamp mot mobbing 
og seksuell trakassering, og forbedring av den 
psykiske helsetjenesten i skolen.

Utdannet og jobber som sosialalarbeider. 
Tidligere leder i Røyken SV og tidligere kommune-
styrerepresentant for SV i Røyken. Opptatt av å styrke 
oppvekstvilkår for barn og unge og kulturpolitikk.

Utdannet innen film- og statsvitenskap. Arbeider på 
SVs partikontor. Tidligere leder i Asker SV og leder for 
brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker. Opptatt 
av helse- og omsorgspolitikk og da spesielt psykisk 
helse og rus, boligpolitikk og samferdsel.

Utdannet lærer. Arbeidet som rådgiver i ungdoms-
skolen fram til han gikk av med pensjon. Tidligere 
leder i Hurum SV og kommunestyrerepresentant 
for SV i Hurum i flere perioder. Opptatt av å ivareta 
kystlinjen og miljø- og naturvern generelt.

asker@sv.no
www.facebook.com/AskerSV/

www.sv.no/viken/
www.sv.no

1. Martin Berthelsen (69), Sætre

2. Janne Grøttumsbråten (50), Heggedal

3. Bernt-Leon Hellesø (51), Spikkestad

4. Anne Høie Guettler (18), Asker


