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1.
Bakgrunn
Samarbeidsavtalen mellom Asker Velforbund (AV) og Asker kommune
(AK) ble inngått i januar 2012. I henhold til avtalen skal det være et årlig
evalueringsmøte. Forrige møte ble gjennomført i april 2014. Det ble ikke
gjennomført evalueringsmøte i 2015.
2.
Referat fra fjorårets møte.
Temaene fra møte i 2014 er i stor grad de samme som i år. Referat fra
2014 ble derfor ikke gjennomgått spesielt, men ligger som underlag for
årets møte.
3.

Tilbakeblikk på året som har gått.
Asker Velforbund har spilt inn følgende tre ønsker til handlingsprogrammet
for 2016-2019.
- Økonomisk støtte til bekjempelse av brunskogsnegl
- Tiltak for å hindre at Asker gror igjen
- Økt bevilgning til «Velrusken»
Ingen av disse fikk gjennomslag i HP-prosessen i 2015. De samme ønskene
er gjentatt i årets dialogmøter.

Ansvar

Brunskogsnegler
AK er usikker på hva det kommer ut av at kommunen skal forplikte seg til å
sponse 100.000,-?
AV mente at AK har mulighet for å bli en foregangskommune på
bekjempelse av brunsnegler, gjennom å bidra med tilskudd til AV for
gjennomføring av kampanjer, for innkjøp av informasjonsmateriell og
utstyr. Det er i hovedsak informasjon og økt fokus som er behovene rundt
om i velene.
AK informerte om at man også kan vurdere tilskudd etter søknad. Da må et
sett med kriterier utarbeides.
AV informerte om at våren er riktig tidspunkt for å sette i gang en aksjon,
men at det nå kanskje er mest hensiktsmessig å bruke resten av året på å
planlegge slik at en kampanje er godt forberedt til neste års sesong.
AK ba AV om å ta kontakt med kommunen for å lage en strategi for
gjennomføring av et prosjekt som kan forankres politisk. Viktig å definere
roller og ansvar. Kontaktperson i kommunen er Tomas Westly på Natur og
idrett.
Velrusken
AV har nettopp hatt møte med Natur og idrett angående velrusken. Det
søkes om mange tiltak ila året og det er mange vel som vil gjøre enda mer.
AV ønsker 100.000,- ekstra i tilskudd i tillegg til eksisterende midler.
Mange av tiltakene er til gode for hele befolkningen og stimulerer til mer
dugnad på fellesområder. Med dobling av midler kan AV gjennomføre enda
mer.
AK har nettopp utarbeidet en ny hovedplan for gjenvinning hvor det legges
opp til økt innsamling av grovavfall, hjemhenting av avfall ol. AV har vært
høringspart i utarbeidelse av ny hovedplan.
Gjengroing
Det er avsatt midler på Natur og idrett til gjengroing. Bruken av pengene
koordineres med velforbundet.
4.

Hvilke erfaringer har vi gjort gjennom året fra arbeidet med viktige
saker som ble tatt opp på evalueringsmøte i 2014?
Asker Velforbund hadde på forhånd oversendt agenda over viktige
punkter de ønsket å ta opp:
1. Arbeidet med ny E-18. Arbeidet i de etablerte kontaktgruppene og
andre fora?
AV opplever prosessen med E18 som veldig positiv. AV har etter hvert
oppnådd god dialog og forståelse med Statens vegvesen og AK, og
opplever at de har blitt hørt og fått gode svar på det som ikke har kunnet
løses.
AV ønsker å presisere viktigheten av å presentere resultater i en
forståelig modell, slik at det ikke oppstår unødvendige diskusjoner
rundt problemstillinger som ikke er reelle.
AK informerte om at det ifm. høringsperioden skal avholdes åpne
informasjonsmøter flere steder i Asker. AV vil bli informert om
tidspunktene. AK informerte også om at det skal utarbeides en rapport
om luftkvalitet for Asker som skal behandles politisk i juni.

2. Velveiene. Hva bør den pågående prosess gi som resultat?
AK informerte om at en orienteringssak om velveiene ble presentert i
komité for Teknikk, kultur og fritid i mars. Det jobbes nå videre med å
utarbeide kriterier og prioritere hvilke veier som skal overtas av
kommunen.
AV innser at det må gjøres en prioritering, selv om alle velveier idéelt
sett burde overtas av kommunen. Slik det legges opp til nå får ingen det
verre, men mange får det bedre. AV er godt fornøyd med prosessen og
samarbeidet med kommunalteknisk avdeling.
3. Kabelfremføring – fra luft til bakke – veien videre?
AK forklarte at krav om luftstrekk har forsinket utbyggingen i mer
grisgrente strøk, og at kommunen derfor ønsker å differensiere områder,
slik at man kan tillate luftstrekk der kost-nytte verdien er for lav.
AV presiserte at det fortsatt er viktig å samkjøre med øvrig aktivitet,
slik at det legges føringer i bakken der det skal graves i bakken av andre
hensyn. Viktig å minne om midlertidige anlegg – at de ikke blir
værende.
4. «Nye Velrusken»
Se Nr. 3 – prioriterte tiltak
5. Vedlikehold av strendene.
Asker har 4 av 16 Blått-flagg strender i Norge og bør være stolte av det.
Viktig å opprettholde Blått-flagg på strendene.
6. Arbeidet i brukerrådene – gjennomføringen av dialogmøtene
AV har et litt blandet inntrykk etter den politiske deltagelsen i årets
dialogmøter. Kun 4-5 representanter deltok i år. Det ble også for dårlig
tid til å presentere sakene. Ellers er det alltid kort vei til politikerne for å
bli hørt i saker.
AK forklarte at det var litt uheldige omstendigheter som bidro til at
flere ikke kunne stille i år. AK foreslo at AV deltar i et komitémøte ila
året og presenterer viktige saker.
5.

Saker som velforeningene bør involveres sterkere i:
- Sikkerhet og integrering i lokalsamfunnet.
-

Skolebruksplaner og skolekretsgrenser
AV opplever at de i større grad bør bli hørt i slike saker.
AK opplyste om at arbeidet med skolebruksplan er ikke ferdig. Den skal
være klar i september 2016. Kommune skal passe på å involvere AV i
dette arbeidet.

-

Trafikksikkerhetsspørsmål.

-

AK orienterte om at det skal lages en ny temaplan for integrering.
Kommunen ønsker involvering og samarbeid med AV. Det ble fremmet
en sak om mangfold og integrering i Formannskapet i går, og planen
skal være ferdig i 2017.

6.

Hvilke ønsker har AK til AV?
Avtalen mellom AK og AV skal revideres hvert 4.år, altså i 2016. Det må
settes i gang et arbeid på det. AK tar initiativ til det.
AK informerte om at det pågår et arbeid med utvikling av innbyggertorg i
nærsentrene, og at utvikling av seniorsentrene sees i sammenheng med det
arbeidet. I fremtiden ser AK for seg et aktivitetssenter for alle i nærområdet,
og AV er en viktig partner i utviklingen av dette. AK vil ta kontakt med AV
ila året.

