Innspill til arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for 2020 – 2031
og økonomi- og handlingsprogram for 2020 – 2023 i nye Asker
Dette dokumentet presenterer innspill til det videre arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel og økonomi- og handlingsprogram i nye Asker.
Under følger innspill som er utarbeidet av komitéer og utvalg i Asker, Røyken og
Hurum kommuner. Gjennom to møter har det blitt jobbet med temaer som ligger
til de fire tjenesteområdene Velferd, Oppvekst, Medborgerskap og
Samfunnstjenester, i tråd med foreløpig forslag til politisk organisering i nye
Asker.
Innspillene er ikke listet opp i prioritert rekkefølge.
Innspill til tjenesteområdet Velferd
Innspillene for dette tjenesteområdet er utarbeidet av folkevalgte medlemmer i
Helse- og omsorgsutvalget i Røyken, Helse- og omsorgsutvalget i Hurum og
Komité for helse og omsorg i Asker.
Medlemmene gir følgende innspill:


Tidlig innsats og forebygging for barn og unge innen psykisk helse og rus.
- Videreutvikle tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer for å styrke det
forebyggende arbeidet for barn og unge innen psykisk helse og rus.
- Tverrsektorielle tjenester/ flerfaglige tjenester, med mulighet for å se på
Asker velferdslab/ Røykenmodellen/ Familiens hus som modell, som viktig
verktøy i:
a. tidlig innsats og forebygging for barn og unge innen psykisk helse og
rus.
b. barn som pårørende.



Harmonisering og videreutvikling av tjenestetrapp for personer med
funksjonsnedsettelse og innen psykisk helse og rus.
- Flere varierte boliger, også med døgnbemanning til mennesker med
psykiske lidelser.
- Kortere venteliste.
- Ambulante tjenester på kveld og helg.
- Aktivitetstilbud og jobbmulighet.
- Brukermedvirkning i harmonisering og tjenesteutvikling i nye Asker.
- Vurdere bruk av de to helsehusene i Hurum som fraflyttes og er planlagt
solgt. Kan ev. benyttes som et tilbud til denne brukergruppen.



Dekningsgrad

- Etablere omsorgsboliger i tilknytning i «sykehjem», jamfør nytt helsehus
på Hurum og samlokaliseringen på av omsorgsboliger og sykehjem på
Gullhella. Hensikten er at brukeren ikke overflyttes, men at tjenestene
øker etter hvert som tilstanden forandrer seg.
- Være sikker på at dekningsgraden er tilstrekkelig – mener at på det
nåværende tidspunkt ikke er riktig å redusere tallet. Jobbe med innovative
løsninger som på sikt kan senke dekningsgraden.


Legevakt
- Etablere psykiatrisk legevakt.



Velferdsteknologi
- Bruk av både «avstandsteknologi» og tekniske hjelpemidler. Kommunen
som «kravstor» medutvikler.



Rekruttering og kompetanse
-Prinsipp om hele, faste stillinger gjennomføres og intensiveres for å være
en attraktiv arbeidsgiver og for å sikre kontinuitet for brukere.



Videreføre hverdagsrehabilitering



Brukermedvirkning og behovsanalyse



Språk og begreper i HP
-Være bevisst på bruk av begreper, klart og forståelig språk, og at
politikerne blir involvert i eventuelle endringer av "ladede" begreper f. eks.
ønsker mange politiker å erstatte LEON med BEON: «best egnede
omsorgsnivå» Vi ønsker ikke å gi inntrykk av at vi vil gi borgerne tilbud
om et «lavt omsorgsnivå».

Innspill til tjenesteområdet Oppvekst
Innspillene for dette tjenesteområdet er utarbeidet av folkevalgte medlemmer i
Oppvekstutvalget i Røyken, Oppvekstutvalget i Hurum og komité for Oppvekst i
Asker.
Medlemmene gir følgende innspill:


Forebygging, tidlig innsats, flerfaglighet og involvering skal videreutvikles i
nye Asker fra kommunenes beste praksis til fremtidens praksis.



Det er tverrpolitisk enighet om politisk deltagelse i skolenes SU/SMU.
Fordelingen av politiske representanter må behandles politisk ved
konstituering av det nye kommunestyret etter valget høsten 2019 for
effekt januar 2020.



Utvikle samhandlingsmodeller mellom skole, foreldre og
frivilligheten/lokalsamfunnet.



Flest mulig barn og unge inkluderes i de ordinære skolene og barnehagene
gjennom videreutvikling av tilpasset opplæring og helhetlig tidlig innsats.



Samtidig skal Asker styrke de alternative tilbudene – som for eksempel i
form av tilbud fra Den alternative skolen eller utplassering i arbeidslivet –
for de barn og unge som trenger alternative tilbud.



Styrke de forebyggende tiltakene og oppsøkende virksomhet rettet mot
barn og unge i skole og fritid. Bla ved involvering av ungdom i utvikling av
sosiale arrangementer og treffsteder.



Konseptet med systemveiledere gjennom PPT mot barnehager og skoler
må opprettholdes og videreutvikles

Innspill til tjenesteområdet Medborgerskap
Innspillene for dette tjenesteområdet er utarbeidet av folkevalgte medlemmer i
Kulturutvalget i Røyken, Oppvekstutvalget i Hurum og Komité for teknikk, kultur
og fritid i Asker.
Medlemmene gir følgende innspill:


Stedsutvikling og kulturliv:
Vi vil trenge fysiske møteplasser med innhold som gjør at folk møtes, og
det blir viktig å tenke flerbruk av formålsbygg. Mangfold og likeverdig
tilbud nær der folk bor, med tilstrekkelig tilgang på arenaer er prioritert. Vi
må også sørge for at det er rom og mulighet for både bredde og
spesialisering, med opplevd inkludering uansett nivå eller bakgrunn. Det
blir viktig med god og enkelt tilgjengelig informasjon om tilbudene.
Samspill på tvers av sektorer og aktører (frivillighet, privat og offentlig)
vurderes som svært viktig.



Folkehelse og frivillighet:
Det skal være enkelt å bidra, hver ut fra sin kapasitet og sine muligheter.
Mulighet for deltakelse på lokale arenaer bygger sterk stedsidentitet, som
gjør at folk søker sammen. Dette krever god koordinering og kobling. Det
blir viktig å legge til rette for den uorganiserte hverdagsaktiviteten. Mål
om lavere sosioøkonomiske forskjeller, og å redusere subkulturer og
motvirke homogenitet. Det skal gi status å være frivillig, frivillighet blir en
fritidsaktivitet i seg selv.



Kompetansemiljøer og kunnskapsdeling:

Stimulere til deling på tvers av kommunale og private miljøer for å sikre
kvaliteten i tilbudet, og også bygge nettverk mellom lokalsamfunn. Skape
synergier mellom fagmiljøer. Gode og likeverdig tilbud betyr ikke nødvendigvis
likt tilbud over hele kommunen. Ønskelig å dempe prestasjonsfokuset og legge til
rette for bredden for å hindre frafall. Legge til rette for både topp og bredde,
muliggjøre at hver enkelt kan bli så god som en selv vil. Stimulere til aktive
lokalsamfunn hvor alle er med og bidrar, og bygger opp under kvalitetene som
allerede finnes lokalt, trekke veksel på hverandre.
Innspill til tjenesteområdet Samfunnstjenester
Innspillene for dette tjenesteområdet er utarbeidet av komité for Kultur,
frivillighet og fritid i Asker, utvalg for miljø, klima og samferdsel i Røyken og
Formannskapet i Hurum.
Medlemmene gir følgende innspill:
Kvalitet og kompetanse innen landbruk og naturforvaltning:






Landbruket er næringsvirksomhet og arbeidet må organiseres i et
landbrukskontor
Ønsker et utvidet landbrukskontor med fokus på tverrfaglig kompetanse i
egen avdeling og sammen med andre, ikke et tradisjonelt kontor. Større
vekt på naturforvaltning, viltforvaltning og kulturlandskap. To avdelinger;
et for naturforvaltning og et for landbruksnæring. Landbrukskontoret kan
løse både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Gartnerier er en viktig
del av landbruket.
Kartlegge landbruket i nye Asker
Utarbeide ny landbruksplan, sammen med landbruket selv. En tverrfaglig
strategi som ser sammenhenger, koordineres og samkjøres med andre
tilstøtende planer og oppgaver.

Samferdsel og infrastruktur, inkl. vann og avløp:









Spikkestadbanen må utvikles videre med hyppigere avganger og kortere
reisetid.
Det er viktig å etablere skyttelbusser og pendlerparkeringsplasser ved
kollektivknutepunkt, særlig i søndre del av kommunen. Det må også
etableres sømløse overganger for buss, bane, båt og bil.
Direkte bussruter til Asker sentrum fra hele kommunen.
Røykenveien må planlegges inn i kommuneplanen som en
sammenhengende utbygging mellom E18 ved Asker og til E134.
Større satsning på Oslofjorden som transportåre med utslippsfri hurtigbåt.
Hyppigere avganger med anløp fra Sætre og innover. På sikt må vi ha
målsetning om at hele kommunen kan dekkes med hurtigbåt.
«Mulighetenes kommune mellom to fjorder».
Kortreiste arbeidsplasser. Det må arbeides for å snu arbeidsstrømmene for
å redusere rushtidspresset nordover i kommunen. Kortreiste












arbeidsplasser vil ikke bare avhjelpe dette, men vil også være avgjørende
for å lykkes med målsetningen om at sykkel blir et reelt alternativ. For å
lykkes med kortreiste arbeidsplasser må også digital infrastruktur legges
til rette.
Pådriver for fortgang på E134, og legge til rette for bruk av buss som
tilbringer både til Østfoldbanen og øvrig offentlig kommunikasjon på
Frognsiden, og til Drammensregionen.
Det er ønskelig med større avløpsanlegg, og at ytre Oslofjord må vurderes
som resipient. Slike anlegg må også sees på i en regional sammenheng.
Avløpsløsningene er i dag begrensende for videre utvikling i kommunens
lokalsentre.
Når det gjelder flomveier og blågrønne strukturer må det settes av
tilstrekkelig plass i den nye kommuneplanen som sikrer at dette blir
ivaretatt.
I Asker kommune ble en ny Hovedplan vann vedtatt i 2018 som ser fram
mot 2029. Viva har ansvar for infrastrukturen innen vann og avløp i
Røyken og Hurum, og det er utarbeidet en langsiktig Hovedplan for vann
og avløp hvor innholdet er tilpasset og vedtatt i hver av kommunene.
Planen gjelder fra 2017 til 2041. I denne sammenheng vil det også være
viktig å sikre tilstrekkelig med løsninger for reservevann i hele kommunen
med hensyn på beredskap.
Ny hovedplan vann og avløp.
Plan for trafikksikkerhet.

Miljø og klima, inkl. anskaffelser:









Energi og klimaplan må harmoniseres og oppjusteres og være klar før
behandling av kommuneplanens samfunnsdel, inkludert tiltak for å
redusere energibruk i kommunale bygg.
Anskaffelser. Tydelig strategi på anskaffelser og innkjøp med vekting av
miljø og klima. Gjelder både egne innkjøp og anskaffelser/anbud via
underleverandører. Næring + privat.
Legge til rette for klimavennlig transport.
Plan for ivaretakelse av viktige naturområder som strandsone,
markagrense, landbruksarealer, og natur- og biologisk mangfold.
Kartlegging og oppfølging av villfyllinger og forsøpling.
Plan for informasjon og involvering av Askers innbyggere, for kutt av
utslipp i eget forbruk.

