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Asker skal være et godt sted å bo. 

Vi tror på kommunen som et levende lokalsamfunn. Vi vil 
arbeide for et aktivt lokaldemokrati, kompetanse og effektivitet 
i kommuneadministrasjonen, en tydelig næringslivsstrategi og 
engasjerte folkevalgte. Det skal være kort vei fra innbyggere til 
dem som tar beslutninger i kommunen. Vi vil derfor jobbe for reell 
medvirkning og god kommunikasjon mellom folk og folkevalgte. 
Senterpartiet mener at livskraftige lokalsamfunn skapes ut fra 
engasjement og tilhørighet. 

Asker er et flott sted å bo, med engasjerte innbyggere, fantastisk 
beliggenhet, en nydelig kystlinje og den flotte marka. 

Senterpartiet ønsker flere innbyggere velkommen til kommunen 
vår, men Asker skal fortsatt være ei grønn og åpen bygd 
med matproduksjon, en framtidsretta klimapolitikk og gode 
naturopplevelser. Derfor må vi legge til rette for vekst og 
befolkningsøkning i noen deler av kommunen, og bevare grønne lunger 
og områder og redusere veksten i andre deler. 

Vi vil at Asker skal være en kommune med små sosiale forskjeller, der 
alle har samme mulighet til et godt liv. De gode nærmiljøene bygges 
med utgangspunkt i et aktivt folkestyre, en god fellesskole og et 
mangfoldig organisasjons- og kulturliv. 

Senterpartiet mener at kommunene er en del av grunnmuren i vårt 
folkestyre, og er derfor motstander av den pågående kommune- og 
regionreformen, som etter vår mening fører til sentralisering og 
svekket folkestyre. Senterpartiet ønsket ingen kommunesammenslåing 
mellom Asker, Røyken og Hurum, men vi ser framover, og vil være med 
på å finne gode løsninger for den nye storkommunen i tråd med de 
lovnadene som ble gitt i forbindelse med sammenslåingen. Vi vil jobbe 
mot sentraliseringskreftene og for likeverdige tjenester nær folk i hele 
nye Asker kommune. 
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Nærdemokrati og lokalsamfunn 
Senterpartiet mener at en større kommune krever ordninger for nærde-
mokrati og innbyggermedvirkning som er tilgjengelige, oversiktlige og 
stabile. Gode ordninger for nærdemokrati er grunnsteinen i engasjerte lo-
kalsamfunn, og er ikke mindre viktig i en verden preget av globale og mo-
bile nettverkssamfunn. Selv om teknologien og mobiliteten frigjør oss mer 
fra det lokale, leves livet fortsatt lokalt. For de aller fleste av oss er lokal 
identitet viktig. Senterpartiet tror at hver enkelt, etter sine forutsetninger, 
kan og vil skape, ta ansvar og delta. Dette er utgangspunktet for vårt  
ønske om å fornye og forbedre folkestyret.

Nærdemokratiordningen som er foreslått er en pilotordning på utvalgte 
steder, som skal evalueres. Senterpartiet mener man burde slått fast en 
fast ordning fra starten av, og lagt denne til alle de stedene det er viktig å 
ha et knutepunkt for innbyggermedvirkning. I en kommune med det inn- 
byggertallet og den geografiske utstrekningen som nye Asker kommune 
får, er det avgjørende med en nærdemokratiordning som innbyggerne har 
tillit til, og der det føles nyttig å bidra. Senterpartiet mener at alle større 
utbygginger, plansaker og kommunale prosjekter alltid må forankres i reell 
innbyggermedvirkning sammen med tydelig strategi for gode arbeidspro-
sesser. Det handler om tillit til kommunale prosesser, nytten av å engasjere 
seg og gjennomsiktighet i offentlig behandling av saker som gjelder viktige 
samfunnsformål. 

Asker Senterparti vil

■    gi alle innbyggere mulighet til å ta ansvar og engasjere seg for sitt 
lokalsamfunn – i små og store saker. 

■    ta innbyggerne med på råd i alle større utbygginger, plansaker og 
kommunale prosjekter.

■    ha på plass en fast ordning for innbyggermedvirkning og 
nærdemokrati fra 1. januar 2020. Ordningen kan justeres og 
evalueres, men grunnleggende rammer og prinsipper må være på 
plass fra første dag.
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Kommunen som tjenesteyter, arbeidsgiver,  
innkjøper og eier 
Forskning viser at store kommuner står i fare for å bli mindre tilgjengelige 
for innbyggerne, frivillige organisasjoner og næringslivet. Dette gjelder 
både kontakten med administrasjonen og de folkevalgte. Asker Senterparti 
vil derfor kjempe mot at dette blir resultatet i Nye Asker kommune, 
med sine godt og vel 90 000 innbyggere, omtrent 6000 ansatte og 55 
folkevalgte. 

Vi tror at de som har skoen på, vet best hvor den trykker. Derfor vil vi 
meningsløs detaljstyring og unødvendig rapportering til livs. Dette er store 
tidstyver for dem som utfører tjenester for innbyggerne. 

Asker Senterparti vil 

■    utforme kommunens arbeidsgiverpolitikk i tett dialog med de 
tillitsvalgte. 

■    bygge en kultur der de ansatte føler seg trygge til å innrømme 
feil og blir oppmuntret til å foreslå forbedringer i rutiner og i 
arbeidshverdagen, og på den måten bidra til å forbedre tjenestene 
for innbyggere, næringsliv og ansatte.

■    styrke ledelseskompetansen til kommunens ledere, med fokus på 
tillitsledelse. 

■    gjennomgå praksis i de enkelte enhetene for å fjerne overflødige 
regler og dokumentasjonskrav.

■    styrke innbyggernes medvirkning gjennom blant annet nye digitale 
verktøy.

■    arbeide for kompetanseheving for ansatte. 

■    jobbe for heltidsstillinger. Deltid er en administrativ tidstyv.

■    at kommunen ved innkjøp av varer og tjenester velger lokale 
bedrifter som, der det er mulig, også har lærlinger.
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■    arbeide for at Oslomodellen for offentlige anskaffelser innføres i 
Asker kommune.

■    styrke vedlikeholdet av kommunale bygninger, veier, vann- og 
avløpsnett. 

■    at kommunale gebyrer og avgifter skal være like i hele den nye 
kommunen.

■    ha boplikt i deler av kommunen for å sikre levedyktige lokalsamfunn 
over hele nye Asker.

■    ikke innføre eiendomsskatt.

Samferdsel
I en langstrakt kommune med over 90 000 innbyggere er gode 
kommunikasjoner helt avgjørende både for næringslivet, for pendlerne og 
for folk flest. Litt over halvparten av de 48 000 som er i arbeid pendler ut 
av kommunen. Dette stiller store krav til transportkapasiteten både innad i 
den nye kommunen, og ut av Asker, særlig i retning Oslo. 

Det haster å gjøre noe med transportstrukturen i kommunen. 
Kapasiteten på Røykenveien (fylkesvei 167) og Slemmestadveien 
(fylkesvei 165) er allerede sprengt. På E134 er strekningen mellom 
Dagslett og Linnes en flaskehals. Dette går ut over trivsel og helse og 
fører til dårlig framkommelighet, ikke bare for bilistene, men også for 
kollektivtransporten, samtidig som sikkerheten for myke trafikanter er for 
dårlig mange steder. På kort sikt må dette løses ved å få flere til å gå, sykle 
eller kjøre kollektivt. På lengre sikt må det også gjøres noe med veiene.

For å begrense biltrafikken er det viktig å etablere flere bussruter med 
hyppigere avganger, og sørge for tilstrekkelig pendlerparkering ved 
viktige kollektivknutepunkter. Busslinjene må være tilknyttet bolig- og 
næringskonsentrasjoner og sørge for mating til jernbane og båt. Kortere 
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reisetid for Spikkestadtoget og matebuss til alle avganger er viktig for å 
få flere til å bruke toget. Flere avganger for hurtigbåtene til og fra Oslo, 
og forlenging av tilbudet til Sætre vil kunne avlaste veiene. På lengre sikt 
vil en ringbane gjennom Hurum over eller under fjorden til Vestby kunne 
redusere bilbehovet ytterligere og samtidig bedre forbindelsen over fjorden.

For å få flere til å gå og sykle, må det legges bedre til rette for myke 
trafikanter. Gode og sammenhengende sykkelveier/sykkelfelt i hele 
kommunen er viktig for å få flere til å gå eller bruke sykkel til daglig 
transport. Kombinerte gang- og sykkelveier må være brede nok til at 
gående og syklende kan få atskilte felt, og bør ikke krysse bilvei unødig. På 
strekninger med stor trafikk er sykkelfelt langs veibanen på begge sider en 
god løsning.

Vei

Asker Senterparti vil

■    være en pådriver for forbedring av Røykenveien. Vi vil arbeide for 
å legge Røykenveien i tunnel deler av strekningen mellom Asker og 
Sagfoss, men går imot firefelts Røykenvei. Veiutbygging må ikke gå 
på bekostning av viktige turområder og dyrka mark.

■    ha fortgang i arbeidet med å bygge ny E134 på strekningen Dagslett 
– E18. Traseen må i minst mulig grad berøre dyrka mark. 

■    legge E18 forbi Asker sentrum i tunnel, og benytte frigjorte arealer 
til boliger og næringsliv. 

■    bygge ny atkomstvei til Solli langs grensa mellom Asker og Lier, slik 
at belastningen på dagens Sollivei blir mindre. 

■    etablere tilstrekkelig mange, rimelige pendlerparkeringsplasser ved 
jernbanestasjoner og holdeplasser for ekspressbusser.

■    bygge ut flere ladestasjoner for elbil ved trafikk-knutepunkter.
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Kollektivtransport

Asker Senterparti vil

■    arbeide for hyppigere avganger for busser, tog og båt. 

■    forlenge hurtigbåttilbudet Oslo – Slemmestad fra Slemmestad til 
Sætre, og på sikt også til Tofte. 

■    arbeide for båtrute Sætre – Drøbak og Tofte – Svelvik – Drammen. 

■    arbeide for at Spikkestad-banen igjen skal bli ekspressrute mellom 
Asker og Oslo. 

■    være en pådriver for å gjenåpne Hallenskog stasjon. 

■    arbeide for dobbeltspor mellom Asker og Heggedal og forlenging av 
Spikkestadbanen til Sætre og Tofte.

■    ha flere ekspressbussruter med hyppigere avganger på Røykenveien 
og Slemmestadveien til Asker og Oslo for å avlaste disse veiene i 
rushtida.

■    etablere flere direkte bussforbindelser innad i kommunen, f.eks. 
mellom Slemmestad og Spikkestad og mellom Sætre og Asker.

■    ha matebusser til alle avganger på Spikkestadbanen ved Heggedal, 
Røyken og Spikkestad stasjoner, samt til båten i Slemmestad.

■    styrke forbindelsen på tvers av Oslofjorden ved å etablere bussrute 
gjennom tunnelen.

■    arbeide for å styrke kollektivtilbudet i de delene av kommunen som 
i dag mangler eller har et dårlig kollektivtilbud. 

Bli medlem ved å sende sms  
«Sp» til 2360  
eller søk Senterpartiet på Vipps!
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Gange og sykkel

Asker Senterparti vil

■    arbeide for sikre skoleveier, slik at barn ikke trenger å gå langs eller 
krysse sterkt trafikkerte veier. I Heggedal bør det som et strakstiltak 
innføres lavere fartsgrense og fartsdumper på Røykenveien mellom 
Gui og Rustadveien. 

■    etablere sykkelveier i Røyken langs fylkesvei 165 fra Midtbygda til 
Bødalen, og langs fylkesvei 167 fra avkjøringen fra fylkesvei 165 
nederst i Grodalen til den gamle kommunegrensa mot Asker i 
Heggedal.

■    utbedre gang- og sykkelveien fra Gullhella til Bondi langs fylkesvei 
167. 

■    ha sammenhengende sykkelfelt mellom Holmen og Slependen langs 
Fekjan og Billingstadsletta.

■    arbeide for sammenhengende tofelts gang- og sykkelvei langs 
Spikkestadbanen mellom Spikkestad og Asker

■    jobbe for at Asker blir en foregangskommune for effektive 
utlånsordninger for el-sykler og små elbiler. 

■    bygge flere sykkelhotell for trygg oppbevaring av sykkel i nærheten 
av kollektivknutepunkter. Disse bør også ha opplegg for lading av 
el-sykler.

Energi, miljø og klima
Senterpartiet mener at kommunen har en viktig rolle i omstillingen til 
lavutslippssamfunn. Kommunene har ansvar for arealpolitikk og legger 
langsiktige rammer for aktivitet innenfor sitt geografiske område. Det 
er viktig at Asker kommune har oversikt over sitt klimaavtrykk og risiko 
for skade på klimaet. Senterpartiet mener kommunen bør bruke sin 
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innkjøpsmakt på en slik måte at klimavirkningen vurderes og vektlegges, 
og at det derfor blir naturlig å velge klimavennlige løsninger. Dette 
kan gjelde både materialvalg, teknologiløsninger, avfallshåndtering, 
energieffektivisering med mer. Senterpartiet mener Asker kommune har 
gode forutsetninger for gå foran med et godt eksempel, og vil bidra til å 
sette fokus på klima.

Asker kommune er en kommune med stor variasjon når det gjelder vekst, 
transportløsninger og arealforvaltning. Senterpartiet mener det er viktig 
at Asker har en helhetlig plan og løsning på dette, som ivaretar hele den 
nye kommunens muligheter, samtidig som det tas hensyn til de ulike 
lokalsamfunnenes særpreg og historie. 

Asker kommune har valgt å bygge den nye, sammenslåtte kommunen på 
FNs bærekraftsmål. På denne måten skal kommunen driftes etter målet 
om bærekraftig utvikling. Det er en krevende oppgave, og Senterpartiet 
vil bidra til at vi i praksis tenker globalt og handler lokalt. Senterpartiet er 
spesielt opptatt av at vi legger forvalterperspektivet til grunn, og bruker 
natur og ressurser på en måte som gjør at vi leverer vår flik av verden 
videre i litt bedre stand enn vi overtok den i.
Senterpartiet mener at klima- og miljøplaner må være en del av 
kommunens arbeid på samme måte som annet planarbeid, med faste 
rutiner for å oppdatere og rullere disse. Nye Asker kommune må være en 
pådriver når det gjelder å tenke mindre forbruk, mer sirkulært og ha en 
aktiv politikk for reduserte utslipp i kommunen.  

Asker Senterparti vil

■    bygge ut ladepunkter for el-biler og el-sykler over hele kommunen, 
og stille krav til lademuligheter ved nybygg, og ved arbeidsplasser 
og butikker.

■    gjøre Asker til en foregangskommune i bruk av tre i offentlige 
byggeprosjekt.
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■    at kommunen gjennom anbudsprosessene skal bidra til at 
kollektivtransporten går over til beste tilgjengelige lav- og 
nullutslippsløsninger. 

■    være en pådriver for at alle offentlige bygg er så energieffektive som 
mulig.

■    stille klimakrav gjennom klimavekting i offentlige anbud.

■    sørge for gode løsninger for avfallshåndtering som gjør det lett for 
innbyggerne å kildesortere. 

■    legge til rette for produksjon av biodrivstoff i tilknytning til 
avfallshåndtering i kommunen.

■    at Asker kommune aktivt skal legge til rette for gode klimainitiativ 
både fra innbyggere og næringsliv.

■    organisere kommunale tjenester slik at de fører til minst mulig 
bilkjøring.

■    bytte ut båter som går i rutetrafikk på fjorden med lavutslippsbåter. 

Et allsidig næringsliv
Et allsidig næringsliv med gode arbeidsplasser i nærmiljøet over hele 
kommunen er viktig for hverdagen vår. Asker må ha som mål å redusere 
arbeidspendlingen ut av kommunen, og særlig viktig er det å arbeide 
intensivt med ny næringsetablering lokalt. Kommunen må være en tydelig 
støttespiller for nyetablerere, og samtidig legge forholdene til rette for å 
beholde eksisterende arbeidsplasser. 

Vi ønsker at kommunen skal være en aktiv medspiller for eksisterende og 
nytt næringsliv i vår kommune. Kommunen må legge til rette for nye  
næringsarealer, uten å bygge ned dyrkbar mark. Det er viktig at areal- 
forvaltning og arealplanlegging, særlig med hensyn til kollektiv-
knutepunkter, trafikkavvikling og etablering av arbeidsplasser ses i 
sammenheng.
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Asker Senterparti vil

■    sikre god infrastruktur i forbindelse med etablering av 
ny næringsvirksomhet. De ulike næringene må selv være 
med i planlegging og tilpassing av infrastruktur til aktuelle 
næringsområder.

■    ha en klar næringsstrategi med konkrete tiltak for å tiltrekke seg og 
legge til rette for nye næringsdrivende, gründere og bedrifter i hele 
den nye kommunen.

■    legge til rette for flere næringshager og bedriftsfellesskap flere 
steder i kommunen.

■    arbeide for at det bygges høyhastighetsnett i hele kommunen.

■    legge til rette for Statkrafts biodrivstoffproduksjon og støtte opp 
under grønn næringsutvikling på Tofte.

Landbruk
Senterpartiet mener at landbrukets hovedoppdrag er matproduksjon, og 
vil ha en landbrukspolitikk som gir trygg og sikker mat, landbruk over hele 
landet, økt verdiskaping og ei bærekraftig næring. Nye Asker kommune 
har store landbruksarealer og et mangfoldig landbruk. Senterpartiet 
ønsker å bevare og utvikle dette.

Landbruket i Asker er viktig både som vårt bidrag til verdens 
matproduksjon, for å holde kulturlandskapet i hevd og som 
rekreasjonsområder for innbyggerne. Stortinget har vedtatt at 
matproduksjonen i Norge skal økes med 20 prosent fram til 2030. 

Respekt for privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for 
Senterpartiet. Areal- og planarbeidet i kommunen må gjøres på en slik 
måte at dyrkbare arealer vernes og kulturlandskapet kan holdes i hevd 
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til glede for alle innbyggere i kommunen. Tilgjengelighet til turområder, 
utmark og strandsoner må sikres.

Asker Senterparti vil

■    verne dyrka og dyrkbar jord mot omdisponering til annet enn 
matproduksjon.

■    arbeide for at driveplikten skjerpes, både på offentlig og privat 
grunn. 

■    at offentlige bygg utelukkende skal bygges på udyrkbare arealer.

■    at tomteprisen skal legges til grunn ved ekspropriasjon av dyrka jord 
til utbygging.

■    ha et aktivt skogbruk på både offentlig og privat grunn, samtidig 
som det tas hensyn til beite og friluftsinteresser. Det åpne 
landskapet i marka må ikke gro igjen.

■    gjøre Asker til et fyrtårn for lokal mat og drikke, ved å stimulere til 
bredde i mat- og drikkeproduksjon basert på lokale råvarer.

■    gjøre matproduksjon og landbruk til tema i skolen.  

■    legge til rette for etablering av andelslandbruk.

■    legge til rette for et faglig sterkt og tilgjengelig landbrukskontor som 
et knutepunkt for landbruket i Asker kommune.
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Trygg og god oppvekst
Den virkeligheten barn møter i familiene, nabolaget, barnehagene, 
skolene og fritidsaktiviteter er avgjørende for om de får en trygg og god 
oppvekst. 

Asker Senterparti har som mål at alle barn og unge i vår kommune skal 
oppleve å lykkes i eget liv, føle mestring og glede ved egen utvikling og 
dermed utvikle god selvfølelse. Å mestre eget liv, respektere forskjellighet 
og bidra positivt i et mangfoldig samfunn vil føre til at dagens barn og 
unge blir rause og trygge innbyggere. 

Å få en god start i livet er viktig. Det er også viktig at barn og unge får en 
god start på ulike arenaer, som for eksempel barnehagen, skolen og SFO. 
Særlig viktig er det også at man kommer fram til tidlige og riktige tiltak 
hvis et barn eller en ungdom har utfordringer på et område. En god start 
og tidlig innsats er avgjørende for å forebygge framtidige vansker.

Barnehage
Asker Senterparti mener det er viktig å opprettholde og videreutvikle et 
godt barnehagetilbud i hele kommunen, slik at alle familier som ønsker 
det kan få barnehageplass i sitt eget nærmiljø. 
Barnehagene skal bygge på grunnleggende respekt for barndommens 
egenverdi, men også bidra til en meningsfull oppvekst. Dette må gjelde 
uavhengig av barnets funksjonsnivå og sosial, kulturell og etnisk bakgrunn. 
Senterpartiet mener læring i barnehagen må skje på barnas egne 
premisser og først og fremst gjennom lek.

I vår kommune er det et mangfold av barnehager. Mange drives av 
kommunen og mange er private. Vi vil jobbe for at de private barnehagene 
i Asker skal være en del av lokalsamfunnet, og at folk og folkevalgte skal 
kjenne barnehagens ledelse, styre og drift.
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Asker Senterparti vil 

■    sikre full barnehagedekning for alle som har fylt ett år, og videreføre 
dagens ordning med rullerende opptak. 

■    videreutvikle barnehagetilbudet i hele kommunen. Det må derfor 
satses på de ansattes kompetanse, på flere ansatte per barn og på 
barnehagene som fysisk anlegg.

■    ansette flere menn i våre kommunale barnehager. 

■    videreføre gratis kjernetid for barn i lavinntektsfamilier. 

■    utvikle et bedre system for tilsyn med barnehagene. 

Skole
Senterpartiet mener en sterk fellesskole er viktig. I et stadig mer 
mangfoldig samfunn er gode, felles møtearenaer viktig, og barneskolen er 
kanskje den viktigste møteplassen.  
 
Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger for læring. 
Senterpartiet vil arbeide hardt for å bekjempe mobbing. Målet er at alle 
elever skal trives i skolen, slik at de kan utnytte sitt potensial for læring og 
utvikling. 

For mange elever vil det å få anerkjennelse for – og utløp for – praktiske 
ferdighet være en viktig motivasjon for å lære. Vi må fortsatt arbeide for 
å gjøre hele skoleløpet mer praktisk, variert og relevant for arbeidslivet. 
Det er ikke akseptabelt at skolen så ensidig innrettes mot akademiske 
karriereveier. Den må forberede de unge på et variert yrkesliv. 

De siste årene har skoledagen gradvis blitt utvidet. Dette bør ha frigjort tid 
til at mer av øvingsarbeidet kan gjøres på skolen og redusert behovet for 
å pålegge elevene lekser. Lekser er et pedagogisk virkemiddel, og det bør 
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være opp til den enkelte skole og lærerens faglige skjønn om det skal gis 
lekser.

Elever med behov for spesialpedagogiske tiltak må få den hjelpen 
de trenger allerede tidlig i skoleløpet, slik at de ikke faller utenfor. 
Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende arbeidet.

Lærere og skoleledere bruker stadig mer tid på rapportering og 
dokumentasjon. Læreren må få tid til å være lærer, og Senterpartiet vil 
prioritere lærerens tid med eleven.

Asker Senterparti vil 

■    videreføre dagens skolestruktur.

■    opprettholde nærskoleprinsippet slik at alle elever får rett til å gå på 
skole i sitt nærmiljø.

■    sikre at alle elever får tilpasset opplæring.

■    at teori og praksis skal gå hånd i hånd, slik at elevene kan 
opparbeide seg dybdekunnskap og utvikle sine ferdigheter.

■    styrke de praktiske og estetiske fagene.

■    at alle elever skal ha én times fysisk aktivitet hver dag.  

■    styrke svømmeundervisningen. 

■    opprettholde leirskoletilbudet. 

■    gi tilbud om arbeidslivsfag ved alle ungdomsskolene. 

■    innføre et sunt skolemåltid for elever i barneskolen som utformes i 
samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves 
egenandel.

■    at kantinene ved ungdomsskolene i kommunen skal være 
elevbedrifter som tilbyr sunn og god mat til en rimelig pris.  

■    fortsette å styrke skolehelsetjenesten. 

■    styrke overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring, 
for å hindre frafall og øke gjennomføring.
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SFO
Asker Senterparti mener at SFO skal være et sted for lek og samvær, for 
kulturelle og fysiske aktiviteter. Vi vil ikke gjøre SFO til en del av skoledagen 
og mener at SFO bør være et tilbud alle familier har mulighet til å benytte 
seg av. Vi mener at deltakelse i SFO vil bidra til sosial utjamning og en 
bedre start på skoleårene for mange barn.

Asker Senterparti vil 

■    videreutvikle SFO som et fritidstilbud, ikke som en forlengelse av 
skoledagen.

■    beholde dagens ordning med betydelig lavere pris for barn i 
lavinntektsfamilier. 

■    at «assistentressurs» for elever med spesielle behov også skal gjelde 
for SFO.

■    sørge for at kulturskoletilbud kan integreres i SFO-tida og at det 
legges til rette for et økt samarbeid med frivillige organisasjoner, for 
eksempel idrettslag, om innholdet i SFO.

Familievern og barnevern
Senterpartiet vil styrke familievernet for å forebygge og å hjelpe 
familier. Helsestasjoner og familievernkontor er nøkkelinstitusjoner i det 
forebyggende arbeidet. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres utvikling og helse, får nødvendig hjelp 
og omsorg til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår. 
 
Der tiltak fra det offentliges side er nødvendig, mener Senterpartiet at 
barnets beste skal være overordnet. Det er viktig at barnevernet hjelper 
utsatte familier på et tidlig tidspunkt, for å unngå omsorgsovertakelser 
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der det er mulig. Hvis omsorgsovertakelser blir nødvendige, skal løsninger 
i barnets familie/slekt eller nettverk alltid vurderes som første alternativ. 
Barnets språklige og kulturelle bakgrunn må også vektlegges. Man må 
prioritere løsninger hvor søsken får bo sammen. 

Asker Senterparti vil: 

■    styrke samarbeidet mellom alle etater som jobber med 
barnefamilier. 

■    at barnevernstjenester i all hovedsak skal drives av det offentlige og 
private ideelle virksomheter.

■    sikre et godt fritidstilbud til barn som er underlagt barnevernets 
omsorg. 

■    arbeide for at kommunenes ansvar i barnevernet forsterkes og 
tydeliggjøres. Rekruttering  
og oppfølging av fosterhjem bør bli et kommunalt ansvar.

Frivillighet – idrett – kultur – kirke
Frivilligheten er limet i samfunnet. Frivillige organisasjoner tilbyr 
opplevelser og sosiale aktiviteter på tvers av sosiale skillelinjer, og skaper 
dermed viktige fellesskapsarenaer. Frivillig engasjement har stor egenverdi 
fordi det bidrar til å fylle den enkelte deltakers liv med mening og aktivitet. 
Frivillig sektor er også en uunnværlig del av fellesskapet og bidrar til at 
mange viktige oppgaver i samfunnet blir løst.

Et levende kulturliv er avhengig av gode vilkår for øving og framføring. 
Gode lokaler flere steder i vår nye kommune må derfor prioriteres. 
Bibliotekene er en kilde til kunnskap og opplevelser som setter folk i stand 
til å delta aktivt i samfunnet, og er spesielt viktige som integreringsarena 
og etterspurt lavterskeltilbud.
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Senterpartiet vil at Asker skal være en aktiv kulturkommune, med et 
mangfoldig organisasjons- og kulturliv som har gode fritidstilbud til alle 
aldersgrupper i hele kommunen. Frivillige lag og organisasjoner trenger 
forutsigbare og gode rammevilkår fra kommunen. 

Kirken i Asker spiller en viktig rolle både i lokalsamfunnet og for 
enkeltpersoner, og vi vil bidra til at kirken skal kunne fortsette sitt arbeid 
rundt om i hele kommunen. Det skal samtidig legges til rette for alle 
religioner. 

Asker Senterparti vil

■    utvide tilbudet ved kulturskolen. Kulturskolen må gi et bedre tilbud 
i alle deler av kommunen og kapasiteten må økes betydelig, slik at 
alle som søker kan få plass innen rimelig tid. 

■    ta vare på vår historiske kulturarv og videreutvikle museene. 

■    vedlikeholde og rehabilitere kommunens kirkebygg.

■    sikre flere rimelige møtelokaler for frivillige lag og organisasjoner.

■    videreutvikle kultur-SFO og Idretts-SFO i nært samarbeid med 
frivillige organisasjoner.

■    sikre rammevilkår for kulturlivet og idretten som gjør det mulig for 
alle barn å delta på aktiviteter.

■    støtte opp om frivillige organisasjoner som gir fritidstilbud til 
funksjonshemmede.

■    styrke bibliotekene som møteplass og kulturarena, blant annet i 
forbindelse med etableringen av de syv innbyggertorgene. 

■    at kommunen skal være en god samarbeidspartner for etablerte 
kulturarenaer som for eksempel Sekkefabrikken på Slemmestad. 

■    styrke og videreutvikle samarbeidet med Asker Idrettsråd og Asker 
Kulturråd
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■    bidra til at eksisterende idrettsanlegg oppgraderes og 
videreutvikles. 

■    videreutvikle Føyka som en arena for idrett og lek.

■    bygge ny idrettshall på Borgen og i Åros.

■    bygge ny ishall ved Risenga Idrettspark og utvide Leikvollhallen. 

■    etablere flere nærmiljøanlegg for å stimulere til økt egenorganisert 
aktivitet. 

Natur og friluftsliv
Tilgangen til naturen i nærområdene, marka og fjorden gir gode 
rekreasjonsmuligheter for innbyggerne, og er viktig for å styrke lokal 
identitet. 

Asker Senterparti vil

■    legge til rette for aktiv bruk av marka for alle gjennom lett 
tilgjengelige løyper og stier flere steder i kommunen.

■    være en aktiv støttespiller når det gjelder etablering og drift av 
skianlegg.

■    opprette flere inngjerda hundelufteområder, slik at hunder kan 
luftes også i perioder med båndtvang.

■    bygge ny atkomstvei til Solli langs grensa mellom Asker og Lier, slik 
at belastningen på dagens Sollivei reduseres.

■    jobbe for et overordnet kart over turer i nærmiljøet, som kan lastes 
ned via nett og app.

■    opparbeide turvei mellom Klokkarstua og Verket.

■    bevare kystlinjen ved å følge opp regelverk for strandsonen og være 
restriktiv med dispensasjoner for tiltak.
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Helse og omsorg 
God tilgang til helsetjenester er grunnleggende for folks trygghet. 
Senterpartiet mener det er viktig at kommunen kan tilby like tjenester til 
alle deler av kommunen. Asker kommune skal tilby god, forutsigbar og 
trygg omsorg til alle kommunens innbyggere, i alle faser av livet. 

Senterpartiet vil arbeide for et nært og helhetlig helsetilbud til 
innbyggerne i Asker. Vi ønsker et sterkt offentlig helsevesen med likt 
tjenestetilbud til innbyggerne i hele den nye kommunen. Senterpartiet er 
kritisk til kommersialisering av velferdstjenester, og mener at anbud og 
stykkprisfinansiering er lite egnet i helse- og omsorgssektoren. Vi ønsker 
nok varme hender, trygge rammer og en helse- og omsorgstjeneste 
forankret i nærhetsprinsippet. 

Andelen eldre i Asker øker. Dette er en ressurs ved at mange har stor 
kompetanse og god økonomi, samtidig som omsorgs- og pleiebehovet vil 
øke i årene framover. 
 
Det må legges til rette for at eldre og omsorgstrengende kan bli boende 
hjemme så lenge som mulig, blant annet ved å tilby hjelp i hjemmet, bruk 
av velferdsteknologi og hjelpemidler, og gjennom å tilby korttidsopphold 
og rehabilitering ved institusjon. Kommunens eldreomsorg må være 
fundert på trygghet, respekt for brukerne og opplevelse av verdighet i 
livets sluttfase. 

Asker Senterparti vil

■    gi dem som har pleiebehov aktivitetstilbud, hjemmetjenester 
og hjelp til å utbedre boligen, og deres pårørende avlastning og 
omsorgslønn. 

■    at de som trenger omsorgsbolig eller sykehjemsplass skal få tilbud 
om dette i eget nærmiljø. 
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■    støtte fortsatt drift av senior-/eldresentre og øke dagtilbudet for 
demente og hjemmeboende eldre.

■    støtte frivillighetssentraler og nærmiljøsentraler som kan tilby eldre 
tjenester i hjemmet i alle deler av kommunen. 

■    etablere helsestasjon for eldre som lavterskeltilbud og 
forebyggende tiltak. 

■    styrke helseinstitusjonene i kommunen så de kan ta imot pasienter 
fra sykehusene på en forsvarlig og helsefaglig god måte.

■    styrke grunnbemanningen ved kommunens helseinstitusjoner.

■    arbeide for at mest mulig av maten tilberedes på den enkelte 
institusjon. 

■    styrke skolehelsetjenesten, med vekt på godt tilbud til elever med 
sosiale og psykiske utfordringer

■    sikre en fullverdig jordmortjeneste over hele kommunen

■    styrke helsetjenestene til spedbarn, barn og ungdom ved 
helsestasjonene og skolene.

■    redusere ventetida på psykiatrisk behandling og styrke 
lavterskeltilbud i psykiatri. 

■    øke antall boliger og tilrettelagte arbeidsplasser for 
funksjonshemmede.

■    øke tilgjengeligheten i våre offentlige bygg, nybygg og utearealer 
for å sikre funksjonshemmede mulighet til deltakelse i sosialt og 
kulturelt samvær.

■    styrke tilbudet om ”grønn omsorg” på gårdsbruk for barn, ungdom 
og voksne med ulike behov.
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Rusomsorg
Ungdomstida er en sårbar periode i livet, og dagens unge møter store 
forventninger og press på sosiale medier rettet mot skoleprestasjoner, 
kropp og klær, samtidig som de i stor grad utsettes for både alkohol 
og narkotiske stoffer. Stadig rapporteres det om økte psykiske vansker 
blant ungdommer.  Vi må forhindre utenforskap og ensomhet gjennom 
trygghet, gode miljøer og gode oppvekst- og levekår. Innsatsen for unge 
må være bred, med godt samarbeid mellom hjem, skole, kommunale og 
statlige tjenester og frivillige organisasjoner.

Senterpartiet vil at Asker skal være en kommune med muligheter for alle, 
og derfor vil vi ha et kvalitetsløft på rusfeltet både lokalt og nasjonalt – i 
forebygging, skadereduksjon, behandling og ettervern. Mennesker med 
rusutfordringer har ofte dårlige levekår og store sosiale, psykiske og 
helsemessige problemer i tillegg til sin rusbruk. Vi må ha en rusomsorg 
som jobber med hele mennesket, og vi vil at hele Asker kommune skal 
ha tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet til å gi gode differensierte 
tilbud og hjelpe flest mulig.

Asker Senterparti vil

■    satse på holdningsskapende arbeid blant unge i samarbeid mellom 
foreldre, skoler, politiet og oppsøkende tiltak som utekontakten.

■    styrke oppfølgingen av rusbrukere og deres pårørende både før, 
under og etter behandling.

■    arbeide for at ingen er bostedsløse i Asker. Vi trenger flere boliger 
som er tilpasset mennesker med rusutfordringer i alle aldre, både 
lavterskeltilbud og rusfrie boliger. 

■    styrke Kirkens Feltarbeid i Asker og utvikle flere lavterskel 
arbeidstilbud.
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Sosial boligpolitikk
Mange opplever boligmarkedet i Asker som vanskelig å komme inn på, da 
det i all hovedsak er overlatt til private aktører. 

Senterpartiet mener kommunen må bidra til å utvikle et mer variert 
boligmarked, tilpasset innbyggere i ulike livsfaser og skiftende økonomisk 
situasjon, slik at vi kan utvikle gode og mangfoldige bomiljøer i hele 
kommunen. 

Gjennom en sterkere styring av utbyggingen i kommunen kan vi utnytte 
potensialet i skoler og barnehager, nærhet til arbeidssted, og gjennom 
dette også trafikkbelastningen på veinettet i Asker.

Asker Senterparti vil

■    stille krav til private utbyggere om en større andel nøkterne boliger.

■    opprette et kommunalt tomteselskap for å sikre at det bygges 
rimelige boliger for førstegangsetablerere. 

■    ha en mer aktiv bruk av Stiftelsen Ungdomsboliger.

■    bygge flere rimelige kommunale utleieboliger og lokalisere disse til 
ulike deler av kommunen. 

■    utnytte de mulighetene som ligger i startlånordningen bedre. 

■    utarbeide en offensiv boligsosial handlingsplan med sikte på å hjelpe 
leietakere i kommunen over i en situasjon der de eier egen bolig.




