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Askøy er en kommune i vekst. Dette er i seg selv en styrke og et potensial. Samtidig 
byr det på store utfordringer. 
 

Askøy SV er et sosialistisk parti som kjemper for rettferdighet, demokrati, ansvarlig 
miljøpolitikk og omfordeling. Vi vil bygge en bærekraftig kommune, som støtter 
alle sine innbyggere og hvor alle innbyggerne kan delta. I de siste fire årene har vi 
jobbet sammen med våre samarbeidspartnere for å løfte Askøy ut av den 
situasjonen vi arvet. 
 

Åtte år med blåblå politikk hadde satt sitt preg på Askøy: økonomien var ikke 
tilpasset behovene til innbyggerne, gjelden holdt kvelertak på driften og dette 
forårsaket at tjenestene hadde stadig dårligere kvalitet. 
 

Askøy SV gikk til valg under mottoet «En ny kurs for Askøy». Vi mente at Askøy 
fortjente en bedre politisk styring. Vi ville skape rammer for å etterlate en god 
kommune til de neste generasjonene. For å få dette til, ville vi skape solide 
arbeidsplasser, sikre inntekter, nyskapning og fornuftig forbruk og investeringer. Vi 
ville skape gode oppvekstsvilkår, skoler og trivelige lokalmiljø for bl.a. å 
minimalisere kriminalitet og sikre fornuftig bruk og vern av naturen, både på land 
og i sjøen. Sentrale tjenester skulle kvalitetssikres og ikke gjøres usikre gjennom 
privatisering. 
 
I disse fire årene har vi jobbet aktivt for å skape de beste oppvekstsvilkår for våre 
barn og unge: skoler og barnehager man kan føle seg stolt av, gode fritidstilbud og 
solide helsetjenester, samt et godt støtteapparat for de svakeste.  
 
Vi har også arbeidet målrettet for en balansert og kontrollert vekst, og vi har alltid 
forsøkt å fremme miljø- og klimaperspektiv i det politiske arbeidet i kommunen. 
 
Økonomien på Askøy har vært og er en stor utfordring. Vår målsetting har vært å 
øke inntektene fremfor å kutte i tjenestene, med en forsvarlig drift. Vi har også 
vært oppmerksomme på å tilpasse investeringene til de økonomiske rammene 
kommunen har.  
 
Et veldig viktig punkt for oss har vært at alle skulle få det bedre under vår styring. 
Derfor har vi jobbet for at kommunen skulle gi et godt tilbud til de som på grunn 
av sykdom, alder eller vanskelig økonomi trenger hjelp til å få en god levestandard. 
 
Til innhold 

 
 Fremtidens Askøy 
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Askøy kommune er en kommune i vekst. Dette betyr at vi står ovenfor store 
utfordringer når det gjelder planlegging av arealbruk, både for privat og offentlig 
utvikling. Det er viktig å være fremtidsrettet og bevisst ved valg av areal for fritid, 
offentlig og privat utbygging, samtidig som vi må ha infrastruktur på plass. 
 

Vi må bruke arealet i hele kommunen på en fornuftig måte. Alle innbyggerne må 
ha funksjonell tilgang til tjenester, uansett hvor de bor. Askøy bør utvikles på en 
måte som gjør at Kleppestø ikke blir overbelastet og blir en flaskehals for reiser i 
og ut av kommunen. Derfor vil Askøy SV utvikle flere kollektivsentre, som kan gi 
innbyggerne rask og effektiv kommunikasjon med andre deler av Askøy og med 
kommunene rundt oss, samt tilgang til andre tjenester og tilbud. 
 

Kleppestø skal bli et område som utvikles til et vakkert og tiltrekkende områ- det, 
til generelt nytte for befolkningen, og uten blokkbebyggelse over fire etasjer. 
Askøy SV ønsker ikke å sette markedsstyring og økonomisk inntjening foran 
innbyggernes livskvalitet. 

 

Askøy SV vil arbeide for 

• å sikre en helhetlig boligpolitikk og styre boligbyggingen i forhold til skoler, 
idrettsplasser og annen relevant infrastruktur. 

 

• å videreutvikle næringsområder i kommunen. 
 

• å utvikle flere kollektivsentre i etablerte senterområder, med mest mulig 
direkte kollektiv forbindelse med Bergen, og et godt kollektivnett mellom 
alle delene av Askøy. 

 

• å ta vare på de grønne lungene ved å bevare strandsonen, LNF og rekreas- 
jonsområder. 

 

• vern av matjord. 
 

• å oppgradere alle friluftsområdene på Askøy i samarbeid med Bergen og 
omland friluftsråd, og utrede nye områder for båtliv, sjøsport og bading. 

 
 Arealplanlegging 
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• å oppgradere og skilte alle turstiene på Askøy. 
 

• at miljøhensyn og estetiske vurderinger tas ved all utbygging og planlegging. 
 

• å utbygge Kleppestø(kaien) til et funksjonelt og harmonisk knutepunkt. 
 

 
Til innhold 
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Askøys boligmasse må styres i en retning som svarer til behovene i befolkningen. 
Alle skal ha rett til å skaffe seg en bolig innen sine økonomiske rammer. Presset og 
prisene på boligmarkedet i Bergen gjør at Askøy bør sikre rimelige boliger for 
ungdom på Askøy. Askøy SV mener at kommunen skal ta aktiv del i 
boligutbyggingen og skaffe et variert boligtilbud til innbyggerne. Vi vil bruke Askøy 
kommunale eiendomsselskap AS til å bygge boliger som dekker behovene til 
befolkningen. 
 

SV ønsker en geografisk mer balansert boligbygging i kommunen. Med dette 
ønsker vi å unngå for sterke konsentrasjoner i sør, hvor kapasiteten til infrastruktur 
allerede er sprengt. 
 

Også i Askøy er det behov for ordninger med spesielle botilbud og gunstige 
låneordninger. Kommunen må derfor takke ja til Husbankens gunstige ordninger, 
som f.eks. etableringslån til videreformidling til boligsøkere. 
 

Ved bygging av nye felt skal det settes krav til klima- og miljøtiltak som bossug med 
kildesortering og energieffektivisering 

 

Askøy SV vil arbeide for 

• at barn og unges oppvekstmiljø prioriteres ved planlegging av nye boligfelt. 
 
• å utrede ordninger for å kunne gjennomføre politisk styring av boligpolitikk. 
 
• at det skaffes nok kommunale utleieboliger til vanskeligstilte personer med 

boligbehov. 
 
• å videreutvikle ordningen med kommunal bostøtte/etableringsstøtte til de 

som trenger det. 
 
• at kommunen i samarbeid med borettslagene/utbyggerne sikrer boliger med 

livsløpsstandard. 
 
• at kommunen, sammen med borettslagene, sikrer rimelige boenheter til 

unge og enslige. 

 
 Boligpolitikk 
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• at kommunen sikrer estetiske verdier når boligfelt planlegges og bygges. 
 

• at kommunen gir rimelige leiesatser. Kommunen skal ikke være en bolighai. 
 

• å endre vann- og kloakkavgiftene i retning av lavere årsavgift og høyere 
tilknytningsavgift. 

 
Til innhold 
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Askøy SV vil gå inn for utvikling av et variert og selvstendig næringsliv. Dette er 
viktig for stabil sysselsetting i et langsiktig perspektiv. Størst mulig egen 
arbeidsplassdekning er også miljøvennlig fordi transportbehovet da ikke blir så 
stort. Skal man bruke hele kommunen på en funksjonell måte, må man også 
tilrettelegge for næringsområder nord på øyen. 
 

Lokalt vil SV arbeide med tilrettelegging for næringsaktivitet. Vi trenger nok 
næringsområder til å kunne motta bedrifter som måtte ønske å etablere vir- 
ksomheten sin i kommunen. Askøy SV vil jobbe for ytterligere aktivitet på 
Hanøytangen, Slettbrekklia, Horsøy, Mjølkevikvarden og i Storebotn. Med sin 
beliggenhet, bør Askøy kunne tilby sjønære næringsområder. 
 

Det aller viktigste er å bygge ut en sterk infrastruktur slik at bedrifter kan utvikle 
seg på alle deler av Askøy. 
 

På grunn av Askøys beliggenhet og natur bør vi satse mer på turisme og fritids- 
næringene. 

 

Askøy SV vil i perioden arbeide for 

• videre tilrettelegging av næringsområder – både ved sjø og i nye områder 
nord på Askøy der forholdene er egnet. 

 

• å støtte og fremme etablering av gründernettverk og tilbud til 
nyetablerere. 

 

• å gi gode tilbud til enkeltmannsforetak og små bedrifter på lik linje med de 
store. 

 

• å få et kommunalt næringsfond styrt av politikere. Fondet kan særlig sikre 
muligheter for kvinnelige gründere. 

 

• at næringslivet på Askøy bidrar mer økonomisk til næringsutviklingen. 
 

• at kommunen satser sterkt på kulturvern for turisme og næringsformål. 

 
 

En fremtidsrettet 
næringspolitikk 
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• et hotell, overnattingssted og campingplasser i kommunen. 
 

• at det legges til rette for utbygging av båtmarinaer. 

 

• en lokal restaurant- og kafénæring som kan konkurrere med bedrifter i 
Bergen 

 

• at oppdrettsnæringen knyttet til kommunen drives innenfor bærekraftige 
rammer 

 

• at butikkene i kommunen fortsatt er lukket om søndagen. 
 

 Til innhold 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10  

 
 
 
 

 
For fire år siden gikk vi til valg for en betydelig styrking i budsjettet. Vi er i dag 
stolte for å ha fått dette til: askøyskolen er i dag mye bedre rustet for fremtiden 
enn den var da vi kom til styringen. Vi har klart å oppfylle lærernormen i våre 
skoler, til tross for at den har vært underfinansiert av regjeringen. Vi ser også i dag 
nye faggrupper i våre skoler, som miljøveilederne, som har vært et fantastisk 
tilskudd til det psykososiale miljøet i skolene, og som SV har jobber sterk for. 
 
Likevel kan vi ikke hvile på laurbærbladene. Askøy SV vil ha økt oppmerksomhet 
på skolens kjerneoppgaver. Lærere og skoleledere må få mer tid til pedagogisk 
arbeid. SV vil fortsette å utvikle den offentlige fellesskolen, sikre at skolen er gratis 
og at den bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. 
 
Askøy SV vil jobbe for skoler med høy kvalitet, rom for alle og kompetente ansatte. 
Det er viktig for alle barn å få utvikle sine evner og talen- ter, bli sett som 
mennesker, og beherske ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å kunne 
delta i samfunnet. Ved siden av å lære teoretiske og faglige perspektiver og 
ferdigheter, vil Askøy SV at barn og unge skal få utfolde seg kreativt, kunne tenke 
kritisk og samarbeide med andre mennesker. Askøyskolen skal være en 
kunnskapsskole, men skal også fremme solidaritet og demokrati. 
 

Skolen skal være inkluderende og sikre alle like muligheter. Den må bekjempe 
mobbing, rasisme og diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisk tilhørighet, 
seksuell orientering og livssyn. 
 
Uønsket oppmerksomhet som går på kropp, kjønn og seksualitet, er blitt et stort 
problem i dagens samfunn, spesielt for ungdommen. SV vil sikre at alle jenter i 
askøyskolen får tilbud om selvhevdelses- kurs/selvforsvarskurs før de avslutter 
ungdomsskolen. Respekt av grenser er også viktig for gutter, og skolen må lære 
alle elever gode holdninger. 
 

For å skape en best mulig skole, mener Askøy SV det er viktig at de som er på 
skolen i det daglige blir hørt. Lærere og administrasjonen i den enkelte skolen bør 
få mer påvirkningskraft når det gjelder innhold og kvalitet. Askøy SV vil også 
kjempe for at elevene i større grad får være med i beslutninger som omhandler 
dem selv. Derfor ønsker vi økt elevmedvirkning gjennom økt elevdeltakelse i råd 
og beslutningsorganer.  

 
 Kunnskap er makt – 

kjærlighet for askøyskolen 
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Askøy SV mener at man må ta en debatt om skolestrukturen i kommunen. Vi må 
ha en skolebruksplan med innhold! Den må bygges på viktigheten av skolen som 
samfunnsbygger og må samtidig gi forutsigbarhet og være økonomisk bærekraftig. 
Vi ønsker en tydelig plan som viser hvor og når skolene skal utbygges. Vi vil også 
ha en diskusjon på hva skolehverdagen skal inneholde. Skolene på Askøy skal være 
kvalitetsskoler. SV som skoleparti har mange ideer om hvordan skolen skal styrkes 
på Askøy. 
 
SFO er både en tjeneste for foreldrene og en arena med nye muligheter for 
ungene. Skolefritidsordningen er etter hvert blitt et viktig miljø hvor barna styrer 
en stor del av situasjonene. De velger selv hva de skal bruke tiden til, eller hvem 
de skal være sammen med (ofte på tvers av kjønn, grupper og alder). 
 

Samtidig er SFO et viktig likestillingsverktøy, som gir bedre muligheter for at begge 
foresatte kan delta i arbeidslivet på en fullverdig måte. 
 

Askøy SV mener at kommunen må tilby en god og fleksibel skolefritidsordning, 
som samsvarer med foreldrenes behov og som alle har tilgang til. 
 

Askøy SV vil i perioden arbeide for 

• at lærernormen som blir innført nasjonalt blir opprettholdt. Dersom normen 
skulle fjernes, vil vi jobbe for at vi alltid har en tilfredsstillende lærertetthet 
i skolen, tilsvarende tidligere normer. 

 
• at det gis til hver skole tilfredsstillende merkantil ressurs for at lederteamet 

skal kunne bruke tid og krefter i å utvikle skolene pedagogisk, istedenfor å 
drive med administrativt arbeid. 

 
• å gi personalet på skolene gode muligheter til etter- og videreutdanning. 
 
• å sikre av de bli gitt forsvarlig spesialundervisning, av kompetent personell. 
 
• å styrke andre faggrupper på skolene (barne- og ungdomsarbeidere, 

miljøveiledere, helsesykepleiere, …). 
 
• at det lages en fremtidsrettet skolebruksplan. 
 
• at forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt, seksuelle overgrep og 

trakassering skal inn i skolen. 
 
• at alle som jobber med barn og unge får mer kunnskap om kjønns- og 

seksualitetsmangfold. 
 
• å styrke ordningen med leksehjelp. 
 
• at skolen skal være gratis for elevene. 
 
• økt oppmerksomhet på skolens kjerneoppgaver. 
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• å styrke kontakten mellom skole og arbeidsliv. 
 
• å få det fysiske miljøet på skolene godkjent. 
 
• å oppgradere lekearealene i skolene. 
 
• å styrke vaktmestertjenesten i skolene. 
 
• å sikre alle nybygg universell utforming. 
 
• at det i hvert nye skolebygg/større ombygging skal tilrettelegges arealer for 

innføring av varmt skolemåltid. 
 
• at skolene skal vektlegge det psykososiale miljøet. 
 
• at Voksenopplæringen får egnede lokaler. 

• at betaling til skolefritidsordningen settes til maks kr. 1 800 pr. måned. 

• at søskenmoderasjonsordning blir samordnet i barnehagen og SFO: man får 
moderasjonen fra og med det andre barnet uansett om barna har barnehage 
eller SFO-plass. 

 
• å innføre en bemanningsnøkkel som regulerer voksentettheten i SFO. 

 
• samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag om aktiviteter og tilbud 

i skolefritidsordningen. 
 

Til innhold 
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Barnehagen på Askøy hadde tradisjonelt vært en salderingspost i budsjettene. 
Askøy SV er stolt av å ha styrket deres økonomi i årene vi har styrt kommunen. Vi 
har klart å innføre bemanningsnormen før det var pålagt. Og det fordi vi mener at 
jo flere gode ansatte vi har rundt våre barn, jo bedre arbeid blir gjort for dem. 

Barnehagen skal være det viktigste stedet hvor barn møtes i lek og sosial læring. 
Også de minste barna har stor glede av å leke sammen. Noen trenger barnehagen 
for å lære å snakke sammen på samme språk. 
 

Askøy SV vil at alle barn skal få muligheten til å være i barnehagen og få sosial 
kompetanse og tro på seg selv. Gjennom lek og samarbeid i barnehagen utforsker 
barn verden, utvikler seg og lærer å ta hensyn til hverandre. 
 

Barnegruppene i barnehagen må være små nok til at alle barn kan bli sett, være 
trygge og få nok tid og oppmerksomhet fra de voksne 
 

Gratis barnehage er målet. SV vil senke foreldrebetalingen i barnehagen med 
gratis barnehage som mål. Det er barns behov som skal telle, ikke foreldrenes 
lommebok. Barnehager til alle er også godt forebyggende barnevern. SV mener at 
barnehagen skal være første ledd i utdanningsløpet. 
 
Vi trenger en debatt om barnehagestrukturen på Askøy. Vi må få gode enheter 
som kan ivareta disse målsetningene, men som blir samtidig bærekraftige 
økonomisk. Utvikling i barnehage sektoren i fremtiden skal skje utelukkende med 
kommunale plasser eller med ideelle organisasjoner. 
 

Kompetente voksne 

For Askøy SV er førskolelærerne krumtappene i barnehagedagen. Sammen med 
barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som får økt sin kompetanse gir de 
barn utviklingsmuligheter og grunnleggende kompetanse i samhandling. 

 

SV vil arbeide for 

• at bemanningsnormen som blir innført nasjonalt blir opprettholdt. Dersom 
normen skulle fjernes, vil vi jobbe for at vi alltid har en tilfredsstillende 
lærertetthet i skolen, tilsvarende tidligere normer. 

 
 Barnehagen som en del 

av kunnskapsløpet 
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• at spesialpedagogisk hjelp i barnehagene oppfyller til enhver tid lovens krav. 
 
• at kommunen bygger nye barnehager etter behov. 
 
• inneklima i barnehagene etter forskriftene. 
 
• gode utendørs lekeareal. 
 
• å øke andelen menn som jobber i barnehagene. 

 
 Til innhold  
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Helse- og sosialpolitikk har tre funksjoner: en forebyggende, en reparerende og en 
ivaretakende. Samfunnets mål for en helhetlig sosialpolitikk på nasjonalt nivå er 
at hele befolkningen, uavhengig av alder, kjønn og bosted skal sikres god tilgang 
til offentlige styrte helse- og omsorgstjenester med god kvalitet. 

 

Eldrepolitikk 

SV vil ha en verdig eldreomsorg og et tilbud som dekker hele tjenestekjeden. Folk 
må få bo hjemme hos seg selv så lenge de selv ønsker det. Derfor må vi styrke 
hjemmetjenesten samtidig som vi bygger ut institusjonsplasser. 
 

Sykehusene skriver pasienter ut tidligere, og mange har behov for videre 
behandling i kommunen. Derfor må det satses mye mer på rehabilitering, 
korttidsplasser og dagplasser. På denne måten vil vi kunne være i forkant med å 
tilby tjenester som er langt rimeligere enn faste institusjonsplasser. 
 

Kommunen må aktivt støtte pensjonistforeningen, turgrupper og andre senior- 
tiltak, gjerne i samarbeid med Frivilligsentralen. 

 

SV vil arbeide for 

• å ha tilstrekkelig med rehabiliteringsplasser/kortidsplasser i kommunen. 

• å bygge nye omsorgsboliger i Olaviken. 

• å opprette flere dagplasser, slik at behovet dekkes. Brukerne skal ikke betale 
egenandel for middag. 

• at alle som fyller vilkåret for trygghetsalarm får det. 

• at minstepensjonister fritas for egenandel på hjemmehjelp. 

• å øke personalrekrutteringen til pleie og omsorgsavdelingen ved å tilby 
heltidsstillinger til de som ønsker det. 

• å benytte i økende grad velferdsteknologi, videreutvikle hverdags-
rehabilitering / vurderingsteam. 

 
 Helse og sosial 
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• å videreføre kreftrehabilitering og hjertesviktprosjektet. 
 

 

Psykisk helse 

Personer med ulik grad av vansker knyttet til psykisk helse har behov for et be- 
handlings- og oppfølgingstilbud i sin hjemkommune. Det bør gis et kommunalt 
lavterskeltilbud for dem med lettere psykiske helsevansker i et forebyggings- 
perspektiv. Det bør også gis et godt kommunalt oppfølgingstilbud for dem som har 
vært og periodevis vil være brukere av spesialisthelsetjenesten for å i størst mulig 
grad kunne forebygge og forhindre en forverring av den psykiske helsetilstanden. 
 

Kommunen må utforme tjenestene slik at den for brukerne fremstår som 
helhetlige og tilpasset den enkeltes behov. Det finnes i dag tre 
kommunepsykologer. Dette er et godt tilbud som må styrkes i takt med 
befolkningsveksten på Askøy og ha maksimalt en måneds ventetid. 
 

SV vil arbeide for å 

• bygge tilstrekkelig antall boliger for mennesker med psykiske lidelser. 

• styrke helsesykepleiertjenesten, særskilt for å ha en forebyggende rolle 
knyttet til ungdoms psykiske helse. 

• styrke samarbeidet med skole og barnehage, slik at barn med psykiske 
problemer kan fanges opp tidlig. 

• styrke samarbeidet med pårørende (pårørende-grupper). 

• styrke støttekontakttjenesten. 
 

Flyktninger 

Vi har et ansvar for mennesker på flukt. Det er vår medmenneskelige plikt å gi hjelp 
til mennesker i en vanskelig livssituasjon. For at flyktninger og asylsøkere skal 
kunne finne seg til rette i kommunen, må det tilbys skole- og fritidstilbud til alle. 
En grundig kompetansekartlegging er et viktig verktøy for å øke sysselsettingen i 
denne gruppen. 
 

Askøy SV ønsker å ta et solidarisk ansvar. I tidligere perioder har man hatt en 
restriktiv politikk i dette feltet på Askøy. I disse fire årene har vi stått for en mer 
human flyktningpolitikk i kommunen, med styrking av tjenester og med å alltid 
oppfylle antall bosettingsplasser som IMDI anmoder oss til å tilby. Vi har jobbet i 
disse fire årene for en kommune som åpner seg og gir muligheter til de som 
trenger oss. 
 

Askøy SV vil arbeide for at 

• antall bosettingsplasser i kommunen økes. 

• flest mulig flyktninger kommer i lønnet arbeid. 

• alle skal få et godt og omfattende undervisningstilbud i norsk språk og kultur. 
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• flyktninger tilbys deltakelse i eksisterende fritidstilbud. 

• opprette et innvandrerråd som støtter inkluderingsarbeidet i kommunen.  

• kommunen som arbeidsgiver legger til rette for flere praksisplasser. 

 
Barn og unge - barnevern og helse 

Vi er avhengig av et godt oppvekstmiljø. 
 

Det skal være et godt helsesykepleiertilbud på Askøy. 
 

Barnevernet må videreutvikles og tildeles flere ressurser. Det er viktig at alle barn 
får gode oppvekstmuligheter og at barn i vanskelige familiære situasjoner får en 
like trygg og bra oppvekst som andre barn. 
 

Askøy SV har i denne perioden jobbet for at tilbudet for avlastningsplasser for barn 
med funksjonshemming i kommunen ble styrket. Vi mener at dette tilbudet må 
videreutvikles. Det må være enklere for foreldrene å få tilgang til det, og vi må 
jobbe mot at det alltid er tilpasset behovet. 
 

Vi vil også at arbeidet for enslige mindreårige flyktninger i egen barnebolig skal 
videreutvikles og gjerne utvides. 

 

Askøy SV vil arbeide for å 

• styrke ressursteamene på skolen. 

• styrke helsesykepleiertjenesten i skolen. 

• tilrettelegge med tilstrekkelig koordinatorressurs i saker som gjelder barn og 
unge. 

• sikre helsestasjonen for ungdom. 

• styrke samarbeidet med MOT. 

• styrke avlastningstilbudet og støttekontakttjenesten. 
 

Rusforebyggende arbeid 

I dag er tilgjengeligheten både av lovlige og ulovlige rusmidler stort, både på Askøy 
og i nabokommunene. Dette rammer særlig de yngste, som lettere kan la seg lede 
inn i rusmiljøer. 
 

Økt omsetning av alkohol i kommunen bør følges opp med økt beredskap i helse- 
og sosialetaten. Kommunen skal støtte arrangementer som gir rusfrie 
fritidsalternativer til ungdommen på Askøy. 
 

Vi vil at barnevernet gjennom systematiske tiltak skal gi bedre oppfølging til 
familier med rus- og atferdsproblemer. 
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Askøy SV vil arbeide for å 

• sikre god drift av oppsøkende avdeling, Ungdomstjenesten. 

• utvikle et bedre samarbeid mellom avdelinger og forvaltningsnivå. 

• opprettholde støtteordninger for organisasjoner som jobber med 
rusforebyggende arbeid. 

 

Folkehelseperspektivet 

Kommunen må rette oppmerksomheten i hele sin virksomhet mot faktorer som 
påvirker helsen. Folkehelseperspektivet må derfor være en integrert del av 
kommunens planer. Askøy SV ønsker å skape og utvikle tilbud og aktiviteter i 
kommunen som fremmer helse, tilhørighet og trivsel. 

 

Askøy SV vil arbeide for at 

• opprettholde og videreutvikle Frisklivsentralen. 

• styrke folkehelsekoordinator-funksjonen i kommunen. 

 
Til innhold 
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Kultur har både med identitet, utvikling og menneskelig utfoldelse å gjøre. Kort 
sagt handler kultur om livskvalitet. Det er gjennom kulturaktivitetene vi kan 
realisere drømmen om «det gode liv». Askøy SV vil legge til rette for et bredt 
spekter av kulturaktiviteter, hvor både bredden og dybden blir tilgodesett. 
 

Askøy SV har jobbet i disse årene for å hjelpe frivillige lag og organisasjoner for å 
opprettholde tilbud til barn og unge. Ungdom er en ressurs og skal få kjenne at 
samfunnet setter pris på deres interesser og engasjement. Askøy SV ønsker at 
ungdommen skal ha tilgang til det beste tilbudet uansett hvor i kommunen de bor. 
 

I et moderne samfunn kan kultur også være en bred kilde til skaping av arbeids- 
plasser og næringsutvikling. Askøy SV vil jobbe for et “Drømmeverksted” der det 
er 3D-printer, loddebolter og forskjellige verktøy. Drømmeverkstedet skal være en 
plass der barn kan eksperimentere og finne gleden i teknologi og vitenskap. I 
Drømmeverkstedet skal gründere og teknologiinteresserte kunne prøve ut idéer 
og lage prototyper. Drømmeverkstedet vil gjøre Askøy til foregangskommune i 
regionen på teknologi og innovasjon. 
 

I Askøy vil det være viktig å opprettholde de aktivitetene som i dag finnes og i 
tillegg skape grunnlag for nye engasjementer. 

 

I perioden vil Askøy SV arbeide for å 

• utvide bibliotektilbudet og å utvide barneavdelingen. 
 

• styrke Ungflimmer i Florvåg som et ungdomstiltak og skape liknende tilbud 
for ungdommen andre steder på øyen. 

 

• opprettholde og videreutvikle Askøy kulturskole og sikre den med samme 
fordeling av utgiftene som nå (foreldre og det offentlige). 

 

• satse på kultur som næringsutvikling. 
 

• styrke og bygge flere møteplasser for barn og unge. 
 

• støtte initiativ og organisasjoner som styrker arbeidet med ungdommen.  

 

 
 Kultur 
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• få bygget et sentralt kulturhus i kommunen. 
 

• sikre Askøys interesser i en fremtidig regional satsing på kultursentre. 
 

• satse videre på Sjoddien og bidra til at dette prosjektet videreføres. 
 

• støtte arbeidet til Herdla Museum. 
 

• gi støtte til sommermusikkskolen. 
 

• vurdere mulighetene for å restaurere Ramsøy fort med tanke på vern og 
turisme. 

 

• styrke kulturens rolle i integreringsarbeidet. 
 

• utarbeide og gjennomføre planer for nærmiljøanlegg i alle de store bygde- 
ne i Askøy. 

 

• støtte kulturvernlaget og andre som gjør en frivillig innsats. 
 

• støtte husflidslag og de ulike lagene for museumsvirksomhet og kulturvern. 
 

• få fortgang i etableringen av et flerbrukssenter på Askøy. 
 

• støtte alternativ jul. 
 

 
Til innhold 
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I et samfunn hvor vi bruker stadig mer tid til stillesittende aktiviteter, er det blitt 
viktigere enn noensinne å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen har 
et særskilt ansvar for dette og må gi lag og organisasjoner gode vekstvilkår. 
 

I Askøy er det mange lag og organisasjoner som satser på bredde og allsidige 
tilbud. Askøyidrettens viktigste ressurs er lagene. Deres arbeid representerer en 
betydelig dugnadsverdi. Askøy SV mener derfor at idrettslagenes og 
friluftsorganisasjonenes arbeid har en stor samfunnsverdi som det er viktig å 
styrke og videreutvikle. Vi ønsker at deres innsats skal bli verdsatt og ivaretatt til 
beste for utøverne. 
 

Samtidig bør det være et mål at kommunens beste lag sikres mulighet til å 
avansere i seriesystemene – dette skaper identitet og fellesskapsfølelse. 
 

Vi vil bruke arealplanleggingen til å sikre utearealer til friluftsliv, bading, fiske og 
fangst. Det må legges til rette for ulike typer løyper. Det må satses på minst én 
lysløype. Vi bør også øke tilgjengeligheten for funksjonshemmede til disse 
tilbudene. 
 

I alle boligfelt skal det være leke- og spillmuligheter for barn og ungdom. I tillegg 
må kommunen være tydelige rådgivere på hvordan man kan søke om 
nærmiljømidler og tippemidler hvis innbyggerne ønsker det. 

 

I perioden vil Askøy SV arbeide for å 

• sikre at klubber som driver med barne- og ungdomsidrett har gratis tilgang 
til kommunale idrettsarenaer. 

• tilrettelegge gode ordninger for at alle barn og unge som ønsker å delta i 
aktiviteter kan gjøre det, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. 

• tilgjøre skog og mark tilgjengelig for turgåing, med lys og merking. 
 

• gi støtte til lag og organisasjoner som ønsker å regulere og utvikle områ- der. 
 

• planlegge ett til 25-meters basseng som sikrer svømmeopplæringen i hele 
kommunen, samt en ishall. 

 

 
 Idrett og fysisk aktivitet 
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• vedlikeholde eksisterende anlegg og bygge ny «Askøyhall» i Myrane. 
 

• støtte opp om lag og foreninger som tar initiativ til tilrettelegging av leke- og 
fritidsarealer og idrettsanlegg i nærmiljøet. 

 

• støtte opp om helselagenes og Helsesportslagets aktiviteter. 
 

• sikre utbredelse av nye idretter som rullebrett, rulleskøyter og cross- sykling. 
 

• styrke ledersiden i idretten, bl.a. med kursing og stipendordninger. 
 

• bidra til at Askøy får et hestesportsenter. 
 

Til innhold 
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Klimakrisen er vår tids største utfordring. Endringene vi står overfor, og som vi nå for 
alvor begynner å oppleve konsekvensene av, krever at alle tar ansvar for å redusere 
egne klimautslipp. 

 
Askøy kommune kan bidra til å løse klimautfordringene i verden. I dette arbeidet er 
det viktig å finne frem til tiltak som virker. «Grønne» kommuner vil være 
konkurransedyktige i fremtiden, både når det gjelder bosetting, næringsutvikling og 
livskvalitet for innbyggerne og turister. Askøy SV vil jobbe for at kommunen 
iverksetter vedtatt klimaplan. 

 
Innen transportsektoren må det sikres bedre og billigere kollektivtilbud. Mer av 
trafikken mellom Askøy og Bergen må gå sjøveis og det må stilles miljøkrav til driften. 
 
Vi må bygge ut et gang- og sykkelveinett som gjør det mulig for folk å velge andre 
transportmåter enn bil. Egne sykkelstier og sykkelparkering må prioriteres. Askøy 
må ha gratis parkering på sine kollektivsentre. 

 

Askøy SV vil arbeide for at 

• kollektiv tilbudet blir en reell valgmulighet for folk, både innad i kommunen 
og mot kommunene rundt oss. 

• hurtigbåtforbindelsen gjøres fossilfri så snart som mulig. 
 

• det kommer sykkelstier langs alle hovedveiene. 
 

• det innføres varmepumper (sjø, jord, luft) i alle offentlige bygg og ha fokus på 
energisparing. 

 

• kommunen lager klimaregnskap som en del av årsrapportene. 
 

• CO2 utslipp fra biler halveres innen 2025. 
 

• det settes konkrete miljø- og klimakrav ved alle innkjøp, anbud og leveranser. 
 
• det økes bevisstheten ved forbruk av kjøtt og redusering av matsvin.  
 

• det skaffes flere arbeidsplasser lokalt, slik at transportbehovet reduseres. 
 

• båter som ligger til kai på Askøy har tilgang til strøm. 
 
Til innhold 

 
 Lokal klimapolitikk 
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Askøy har store utfordringer når det gjelder å ta vare på natur og miljø på grunn 
av utbyggingspresset og tilflyttingen til kommunen. Det trengs en solid innsats for 
å beholde verdifulle skog-, frilufts- og naturområder. Disse områdene er en stor 
ressurs og det er spesielt viktig at furuskogene på Åsebø, Hanevik, Tveit og ved 
Båteviksvatnet blir sikret. Edelløvskogen ved Tresvatnet og Kongshaug/ 
Strømsnesvatnet må også sikres. 
 

Kommunen må styrke sitt administrative apparat når det gjelder 
miljøvernpolitikken. 
 

Vi må verne om markagrensen og strandsonen. 
 

Vi har sett en kraftig økende biltrafikk i kommunen de siste årene. Askøy SV vil 
derfor vri transporten mer over på kollektive tilbud. Ringrutetilbudet på Askøy bør 
utvides, og SV vil utvide tilbudet med hurtigbåten mellom Kleppestø og 
Strandkaien. Ordninger med «kompiskjøring» må utredes. 
 

Askøy SV vil jobbe i denne perioden for at anbudsrundene for kollektiv transport 
på Askøy skal gi et helhetlige og sømløst tilbud. 
 

Vi har flere oljeutvinningsanlegg som naboer og det bør bli økt beredskap i tilfelle 
forurensing ved ulykker. 
 

Bossmengden må reduseres ved å sette opp flere returpunkt slik at innbyggerne 
enkelt kan levere fra seg boss som kan resirkuleres. Vi vil skjerpe arbeidet for å 
hindre ulovlig bosstømming langs veiskråninger og ellers i naturen. 
 

Askøy SV vil i perioden arbeide for at 

• klimaperspektivet blir utredet i alle politiske sakene, på linjen med 
økonomi eller folkehelse. 

• kommunen forsterker sitt engasjement i arbeidet mot lokal forurensing. 
 
• kommunen tar et aktivt ansvar i Kollevåg friluftsområde. 
 
• hurtigbåtene tar en mye større andel av transporten. 
 
• hurtigbåtrutene utvides, gjerne i samarbeid med nabokommuner.

 
 Natur og miljø 
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• det sikres mer politisk styring av BIR - og stille strengere krav til BIRs miljø- 
satsing. 

 
• det sikres fremtidige skog-, frilufts- og naturområder for kommende gene- 

rasjoner og at det innføres markagrense på flere områder på Askøy. 
 
• natur og friluftareal må tas hensyn til når boligpolitikk og næringsområder 

planlegges. 
 
• kommunen videreutvikler samarbeidet innen akutt forurensing. 
 
• klimaplanen blir brukt. 

 
Til innhold 
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Kampen for full kvinnefrigjøring og likestilling er en kamp for frihet og 
rettferdighet. SVs mål er et samfunn der kjønn ikke skal begrense folks frihet og 
muligheter. Derfor er SV et feministisk parti. Vi vet at kvinner undertrykkes 
politisk, sosialt og økonomisk – vi vil gjøre noe med det! De videregående skolene 
er en arena der grunnlaget for yrkesvalg og framtidig lønns- og pensjonsnivå 
legges. Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder, kvinner tjener 
i snitt 85 prosent av det menn gjør og jobber oftere deltid. Dette er en situasjon 
som må og kan endres. Økonomisk selvstendighet er nøkkelen til kvinnefri- 
gjøring, også i Askøy, og derfor er kampen for likelønn og heltidsarbeid to av 
bærebjelkene i SVs feministiske arbeid. 
 

De strukturelle forskjellene mellom menn og kvinner må tas hensyn til, også i 
kommunale budsjett. Kjønnstesting av budsjetter handler om å teste hvilke 
konsekvenser de økonomiske prioriteringene har for menn og kvinner. 
Kommunale budsjetter viser politiske prioriteringer. Askøy SV vil derfor 
kjønnsteste de kommunale budsjettene for å sikre at de økonomiske 
prioriteringene ikke bidrar til å opprettholde eller forsterke kjønnsforskjellene 
 

Deltidsarbeid er svært utbredt i Askøy kommune. Det er fremdeles slik at svært 
mange av de som arbeider deltid i kommunen er kvinner. Det må være en 
målsetting at alle som ønsker en høyere stillingsprosent skal kunne få dette. 
 

Ordninger med utprøving av arbeidstidsforkortelser særlig innen pleie/omsorg og 
rengjøringsyrker, som bl.a. 6 timersdag, kan gi kvinner større mulighet for å 
kombinere fulltidsarbeid med familieforpliktelser, deltakelse i politisk arbeid eller 
i organisasjoner.  

 
Askøy SV vil i perioden arbeide for 

• å vurdere forsøksordninger med 6 timers dag/fleksibel turnus. 

• stipendordninger for videreutdanning, slik at lavlønte kan få bedre 
betingelser i arbeidslivet.  

• økonomisk støtte til krisesenteret i Bergen. 

 
 

Feminisme og 
kvinnefrigjøring 
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• kvotering av kvinner til ledende stillinger i kommunen. 

• rett til heltidsstillinger for alle kommunalt ansatte. 

• å tilby jenter selvhevdeleskurs/selvforsvarskurs. 

• likelønnspott ved lokale lønnsforhandlinger. 

 

Til innhold 
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Kommunen er den største arbeidsgiveren på Askøy, og kommunen er i sterk vekst. 
Vi vil derfor trenge flere dyktige arbeidstakere i neste periode. Det er et mål å 
opprettholde trygge arbeidsplasser hvor en kan utvikle seg, og at arbeids- takerne 
trives. SV er for en sterk offentlig sektor og stiller høye krav til effektivitet og 
omstilling i forvaltningen og i tjenesteytingen. Det er derfor viktig at vi politikere 
legger til rette for at Askøy kommune skal få dette til. 
 

Ansatte med stor erfaring og kompetanse er en stor ressurs for Askøy kommune 
som arbeidsgiver. Derfor vil Askøy SV innføre seniortiltak, slik vi gjorde i forrige 
periode. 

 

Askøy SV vil arbeide for 
• at reglene om midlertidig ansettelse blir videreført og ikke endres med 

Arbeidsmiljøloven. 

• at kommunen blir en attraktiv og forutsigbar arbeidsgiver. 

• at kommunen holder gode og rettferdige ansettelsesprosesser. 

• å hindre at offentlige tjenester blir konkurranseutsatt og privatisert. 

• at alle som har oppdrag for Askøy kommune har lønn etter norsk tariffavtale 
og følger arbeidstidsbestemmelsene.  

• at driften i Ravnanger og Kleppestø sykehjem forblir kommunal. 

• å gi opplæring som bidrar til at de ansatte har god nok kompetanse. 

• å tilby de med deltidsstillinger økte stillinger. Heltid er en rettighet, deltid er 
en mulighet den enkelte kan velge selv. 

• å innføre på nytt seniortiltakene for å få ressurspersoner til å stå lenger i 
arbeid. 

• at Askøy kommune skal være konkurransedyktig på lønn. 

 
 

Personalpolitikk i 
Askøy kommune 
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• å heve lønnen til de med lavest inntekt for å sikre en mer rettferdiglønn. 

• at organisasjonsutvikling skal være en fortløpende prosess basert på 
samarbeid mellom partene. 

Til innhold 
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Samferdsel er uten tvil en av de største utfordringene i en kommune med stor 
vekst. Erfaringen sier at infrastrukturen på Askøy kan gå mot kollaps dersom man 
ikke tilrettelegger gode alternativer til privatbilismen. 
 

I et globalt perspektiv må Askøy kommune bidra til reduksjon av klimagassutslipp. 
Og det er i samferdselspolitikk de største mulighetene til dette foreligger lokalt. 
 

Askøy må samarbeide med nabokommunene, spesielt Bergen, for å finne gode 
tilbud i kollektivtrafikken. Vi må også styrke hurtigbåtforbindelsen med fastlandet, 
et godt alternativ til veitrafikk. For å styrke det tilbudet er grunnleggende å kunne 
samordne det med resten av kollektivtilbudet i øyen. 
 

Fremtidige veiprosjekter må planlegges med funksjonelle sykkelfelt, adskilt fra 
gangveien. 
 

Kleppestø skal fortsette å være knutepunktet med de andre kommunene for 
befolkningen i sør. Men vi må lage en ny struktur for resten av kommunen som 
hindrer at Kleppestø blir en flaskehals. Derfor vil Askøy SV utvide andre 
kollektivsentre i kommunen, med dimensjonerte innfartsparkeringer. 
 

Debatten om Tverrsambandet kommer til å prege de neste årene i 
samferdselsplanlegging på Askøy og nabokommunene. Askøy SV ønsker en åpen 
og demokratisk debatt, med analyse av hvilke virkninger prosjektet vil få for 
kommunen. 
 

I perioden vil Askøy SV arbeide for at 
• hurtigbåten mellom Bergen og Askøy sikres drift, og gjerne utvidet drift i 

helger og på kveldstid. Vi støtter opprettelsen av en liknende båtforbindelse 
mellom Sotra og Bergen. 

• utrede flere hurtigbåtforbindelser mellom andre steder på Askøy og Bergen. 

• det utvikles et fornuftig og effektivt kollektivtilbud innad i kommunen. 

 
 

Samferdsel og 
trafikksikring 
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• konsekvensene av Tverrsambandet utredes for å avklare hvilke virkninger 
prosjektet har for Askøy når det gjelder befolkning, miljø, næring, 
arbeidsplasser, … 

• parkeringsplassene i Kleppestø og andre innfartparkeringsanlegg forblir 
gratis for brukere av kollektivtilbudet, for å redusere trafikkveksten over 
broen. 

• frekvensen for kollektivtransport økes, særlig i utkantene.  

• Kleppestø terminal og Ravnanger terminal oppgraderes og får bedre 
standard slik at folk motiveres til å bruke kollektivtransport. 

• kommunen planlegger et sammenhengende gang- og sykkelveinett på 
Askøy. 

• alle offentlige veier i kommunen får veilys og at kommunen tar ansvar for å 
asfaltere veiene sine.  

 
Til innhold 
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Utfordringene står i kø for Askøy kommune. Den store veksten kommunen har 
opplevd i de siste tiårene har ført til stramme driftsbudsjetter og store mangler i 
infrastruktur og investeringer. Saldering av budsjett har ofte blir valgt fremfor å øke 
inntekter, og det som noen kaller “effektivisering” har lignet uforsvarlighet på 
noen områder. 
 

Askøy SV har i mange år sett på denne situasjonen med bekymring. Derfor har vi 
jobbet for å innføre eiendomsskatt i kommunen. Når vi endelig klarte å bygge et 
flertall for dette, har vi visst at disse ekstrainntektene kan virkelig gjøre en forskjell 
i kommunens drift. Voksentetthet i barnehagene, lærernorm i skolene, 
vedlikehold av offentlige bygg, er eksempler på områder som det har vært mulig 
å styrke takket være eiendomsskatt, og bare fordi vi har fått de inntektene. Vi har 
samtidig jobbet for å gi eiendomsskatt i kommunen en sosial profil, ved å skjerme 
de som har det vanskeligst både via bunnfradrag og fritaksordninger. 
 
Askøy er en høygjeldskommune. Askøy SV mener at kommunen må holde en 
langsiktig, stram plan med investeringer. Det er viktig også å bygge et 
disposisjonsfond som kan dekke kommunens behov i vanskelige tider. 
 

For at innbyggerne skal få bedre innsyn og påvirkningsmuligheter, vil Askøy SV 
også jobbe for en demokratisering i budsjettprosessene. 
 

Askøy SV vil jobbe for å sikre at alle kommunale bygg blir knyttet til en 
vaktmestertjeneste som fungerer slik at nødvendig vedlikeholdsarbeid og 
reparasjoner blir utført. Vaktmestertjenesten må sørge for at veier og trapper til 
offentlig bygg blir saltet og strødd slik arbeidsmiljøloven krever. 
 
Askøy SV mener at kommunen trenger et vannløfte. Dette er høyst nødvendig, 
men det må gjennomføres på en effektiv måte, slik at vann- og avløpavgiftene ikke 
blir uoverkommelige for innbyggerne. Vi mener at det første som bør skje er at 
man har en grundig gjennomgang av alle eksisterende rør og anlegg slik at alle 
innbyggerne på Askøy kan være sikker på at de får rent drikkevann i springen. 
 
For Askøy SV er kampen mot fattigdom et viktig mål. Vi mener at kommunen må 
gi de som har det vanskeligst, best mulig rammer. Derfor har vi i mange år jobbet 
for at sosialhjelpssatsene i kommunen holder minst det samme nivået som de 
nasjonale. Som et verktøy i kampen mot barnefattigdom, ønsker vi å holde 
barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget for å få den hjelpen. 

 

 
 En bærekraftig økonomi 
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I perioden vil Askøy SV 

• innføre eiendomsskatt for å sikre forsvarlig drift og nødvendige 
investeringer. 

• jobbe for å få på plass en plan for å sikre alle innbyggerne trygg tilgang til vann.  

• gi en sosial profil til eiendomsskatten ved å innføre et relevant bunnfradrag 
og en fritaksordning for husstander med inntekt under 4G. 

• sørge for at sosialhjelpssatsene i kommunen holder til enhver tid samme 
nivå som de nasjonale, og at barnetrygden holdes utenfor 
inntektsgrunnlaget. 

• begrense opparbeidelse av ny gjeld ved å styre med en handlingsregel som 
til enhver tid holder investeringene i et bærekraftig nivå som ikke kveler 
driften 

 

• at kommunen styrker vaktmestertjenesten for offentlige bygg. 
 

Til innhold 
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Deltakelse og demokrati henger nøye sammen. Lokaldemokratiet må utvikles. 
Gjennom kommunale organer vil SV presse på for å få bedret kommunens 
økonomi. Særlig vil vi ha økte rammetilskudd slik at lokalpolitikerne får større 
handlingsfrihet til selv å prioritere. 
 

SV vil videreutvikle informasjonsarbeidet til publikum og spesielt satse på åpne 
høringer, møter og kontaktfora i forbindelse med planarbeid. SV er tilhenger av 
folkeavstemminger i saker som folk ikke har kunnet ta stilling til ved valg, og som 
er spesielt viktige for innbyggerne. 
 

SV vil sikre en bedre rekruttering til politikken. I dag er kvinner og ungdom 
underrepresenterte blant våre folkevalgte. Kommunens møter og tilbud skal 
kunnes brukes av alle. 
 

SV mener at kommunen ikke skal drive konkurranseutsetting eller privatisere 
kommunale tjenester. Foretaksorganisering, og særlig utviklingen av aksjeselskap, 
hindrer folkevalgt innsyn og kontroll. 

 

Askøy SV vil i perioden arbeide for at 

• budsjettbehandlingen skjer åpent og med adgang for alle til å komme med 
synspunkter. 

 

• vi sikrer oss enda. mer lokal styring med BKK – og om nødvendig kjøper oss 
sterkere inn på eiersiden. 

 

• offentlige styrer og utvalg har en mer representativ aldersfordeling, i tillegg 
til kjønnsfordeling. 

 

• den politiske styringsmodellen blir gjennomgått for å gi en bredere 
demokratisk representasjon i kommunen. 

 

• kommunale tjenester og aktivitet ikke settes ut på anbud. 

 

• brukere av kommunale tjenester skal bli hørt gjennom spørreundersøkelser 
og rådsmøter. 

 

• kommunestyrets møter fortsatt kan overføres på radio/TV/internett. 
 

  

 
 Åpenhet og demokrati 
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• kommunens nettsted videreutvikles og at det kan brukes av blinde- og 
svaksynte. 

 

• kommunen finner gode ordninger for at innbyggerne som henvender seg får 
raskt svar om konktaktinformasjon og hvem behandler saken. 

 
Til innhold 
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1 Rafael Cobo Garrido  1969 
2 Veronica Ervvær Ruud 1980 
3 Sølvi Folkedal   1971 
4 Øyvind Tønnessen  1991 
5 Mona Larsen   1978 
6 Jens Hestnes Andersen 2001 
7 Hildegunn Bøkevoll  1972 
8 Arild Iversen   1979 
9 Arnhild Christiansen  1949 
10 Einar Fagerdal   1986 
11 Isabelle Anita Skogen Rojas 1995 
12 Tesfaye Korfil   1973 
13 Renathe Remnes Øen  1973 
14 Einar Svendsen  1951 
15 Malin Guleng   2000 
16 Svein Arne Trengereid  1968 
17 Janne Bjorheim Bøe  1974 
18 Nazila Samira Shirindel 1984 
19 Ingvild Hakestad  1957 
20 Asbjørn Larsen  1985 
21 Anna Berg   1984 
22 Stein Arne Eilertsen  1963 
23 Nina Hatletvedt  1966 
24 Trygve Trohaug  1979 
25 Susanne Synnevåg  1995 
26 Bjørn Øystein Borlaug  1972 
27 Anne-Kristin Solheim  1967 
28 Ole-Ivar Guleng  1973 
29 Ann Iren Bannister  1970 
30 Helge Hopland   1965 
31 Embla Fjellhaug  1996 
32 Ingvar Rudi   1952 
33 Magni Revheim  1967 
34 Mats Leander Bøkevoll Lund 2000 
35 Ingrid Eikenskjold  1997 
36 Aud Trohaug   1980 
37 Ingunn Nordstrøm  1954 
38 Tone-Kristin Lone  1970 
39 Nathalie Monsen  1995 
40 Marita Nikolaisen  1991 
41 Mary Therese Solli  1954 

 
 

Askøy SV – Liste 2019 

 

 

Rafael Cobo Garrido 

 

Veronica Ervvær Ruud 

 

Sølvi Folkedal 

 

Øyvind Tønnessen 

 

Mona Karin Larsen 

 

 

 

Jens Hestnes Andersen 

 

Hildegunn Bøkevoll 

 

Arild Iversen 

 

Arnhild Christiansen 

 

Einar Fagerdal 
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Bilder: 
 
Gunn Kristin Monsen: side 12, 22 og 36 
Rafael Cobo Garrido: side 5, 20, 27 og forside. 
SVs bildebank: resten. 
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Askøy SV 
Følg oss på Facebook: SV på Askøy 

Twitter: @AskoySV 

askoy@sv.no 

www.sv.no/askoy 

mailto:askoy@sv.no
http://www.sv.no/askoy

