Sterkere sammen i krevende år
Av ordfører Lene Conradi og varaordfører Monica Vee Bratlie
På nyttårsaften i fjor sto ordførerhilsenen på trykk i Budstikka med tittelen «Tro og håp for
fremtiden». Da snakket vi om vårt nye kommunefellesskap, med store forventninger til året
som lå foran oss. Vi gledet oss til å ta det politiske arbeidet fra planlegging til handling, men
også til at innbyggere, ansatte og folkevalgte skulle bli bedre kjent med hverandre og den
nye kommunen. Til tross for at 2020 først og fremst vil huskes for koronapandemien, har det
vært et historisk år for Asker også på andre måter.
Vi omtaler gjerne de dramatiske dagene i mars som «da alt stoppet opp», men de
kommunale tjenestene våre stanset ikke opp. Noe ble endret midlertidig eller satt på vent,
men pandemien førte også nye oppgaver med seg, og mye måtte over natten løses på andre
måter enn vi var vant til. Den nye kommunen har håndtert en ukjent, uforutsigbar og
langvarig krise. Det har krevet omstilling og samarbeid, på tvers av tidligere
kommunegrenser og virksomheter, og våre ansatte har stått i et stort press.
Arbeidsgiverrollen vi har som folkevalgte er blitt tydeligere tilstede i hverdagen vår, først
gjennom arbeidet med å slå sammen tre kommuner til én, og så gjennom krisen vi fortsatt
står i. Vi er glade for at det er vedtatt et ansvarlig budsjett for neste år, som skaper
forutsigbare rammer for driften av kommunen, og stabilitet for ansatte i en hverdag med
fortsatt usikkerhet og hardt arbeid.
Takket være oppsparte midler og økonomisk muskelkraft tåler kommunen vår krisetider
bedre enn mange andre, og innbyggerne kan være trygge på at de får tjenestene sine. Så
skal vi likevel husholdere smartere og mer effektivt med de pengene vi har, og vi skal
videreføre og forsterke samarbeidet med frivilligheten og næringslivet. Bare i fellesskap kan
vi løse fremtidens ulike utfordringer på en bærekraftig måte.
Det første året som ny kommune ble også et av de mest utfordrende i nyere tid for oss som
samfunn, men troen og håpet for fremtiden i Asker er ikke svekket. Vi har fått bekreftet at vi
står sterkere sammen i dobbel forstand, og vi har sett verdiene for den nye kommunen; raus,
nær, modig og skapende, spille seg ut i praksis, også under helt andre forhold enn vi hadde i
tankene da disse ordene ble valgt. Askersamfunnet er robust, ikke bare takket være sunn
økonomi, men fordi vi bryr oss om hverandre, og vil hverandre vel. Tusen takk for alt det hver
og én av dere som askerbøringer har bidratt med i året som har gått, i det store og i det små.
De unge har båret en stor del av pandemiens byrder, og det står stor respekt av at de på
samme tid engasjerer seg og krever endring når urettferdighet rammer andre. De startet
2020 med klimabrøl for kloden, og avslutter med kamp for at en ung Asker-gutt skal få bli i
hjembygda. For alle våre barn og unge ønsker vi oss en hverdag der de kan leke, oppleve,
lære, ubekymret drømme og legge planer for fremtiden sin, enten det er pandemi eller andre
forhold som står i veien. Og for alle innbyggere i Asker ønsker vi oss trygghet, samhold og
glede – og etter hvert, mange gode møter og felles opplevelser.
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