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En annen og bedre kurs for Eidsvoll.
Eidsvoll har vakker natur, rik historie, gode kommunikasjoner og 
sentral beliggenhet. Et godt utgangspunkt for videre vekst i 
balanse med hensyn til miljøet rundt oss.

Eidsvoll opplever en stor vekst i 
folketallet, og den vil fortsette i 
årene fremover. Kommunen må 
bygge ut tjenestetilbudet slik at 
kvalitet og service blir god og 
fremtidsrettet. Eidsvoll må 
investere for fremtiden, både 
innenfor skole, velferd og omsorg, 
kommunikasjon og kultur.

Venstre vil at Eidsvoll også i 
fremtiden skal være en grønn 
kommune. Dyrket mark og 
friluftsområder skal vernes mot 
nedbygging, og kommunen skal 
i sin virksomhet bidra til det 
grønne skiftet.  

Eidsvoll er en mangfoldig 
kommune. Venstre vil bidra til en 
positiv utvikling med 
næringsvirksomhet og 
boligbygging i Feiring, på 
Minnesund og Finstad. Sundet 
skal styrkes som 
kommunesentrum, og utviklingen 
i Sørbygda må styres til beste for 
både innbyggerne og 
næringslivet. 

Eidsvoll er det moderne 
demokratiets vugge i Norge. 
Det forplikter også kommunens 
folkevalgte. Eidsvoll bør være en 
foregangskommune ikke bare ved 

å forvalte vårt demokratis 
historie men også ved gi det lokale 
demokratiet gode vilkår. Demokrati 
handler om noe mer enn valg hvert 
fjerde år. 

De siste fire årene har Venstre 
tatt opp mange saker og forslag i 
kommunestyret. Vi har jobbet for å 
skape en bedre fremtid for Eidsvoll 
og kommunens innbyggere. Vi tror 
veien til det gode liv i Eidsvoll går 
gjennom en annen kurs enn den 
flertallet i kommunestyret har valgt 
de fire siste årene. Er du enig kan 
du gi Venstre din stemme. 

Hilsen
Knut Bakkehaug

Godt 
valg.



Knut Bakkehaug
Ordførerkandidat
Siggerudhagan, Rådgiver hos NAV Ullensaker

Hele Eidsvoll i bruk.
Venstre vil ta hele Eidsvoll i bruk. Det 
innebærer bl.a. å styrke Sundet som  
bygdesenter; avlaste pressområder i sør 
ved å legge større deler av 
befolkningsveksten nordover i bygda; 
bevare landbruket og kulturlandskapet 
vårt gjennom et sterkt jordvern; og  
utvikle kulturliv og næringsliv ytterligere.

Venstre mener Sundet er en perle som 
venter på å bli oppdaget. Det vil vi legge 
til rette for. Sundet er allerede velsignet 
med et engasjert næringsliv, men trenger 
drahjelp i form av politiske føringer.  
Venstre vil ha økt boligutbygging i og 
nær sentrum, gjøre det enkelt for 
tilreisende å komme vannveien og  løfte 
fram Sundtoppen som  
rekreasjonsområde. 

Venstre vil støtte arbeidet med en  
sentrumsplan for Råholt og utredning av 
mulig omkjøringsveg som kan redusere 
biltrafikken gjennom sentrum. Forsøke i 
samarbeid med grunneiere å bidra til en 
bedre utnyttelse og eventuell ombygging 
av de gamle industrilokalene på Råholt. 

 9 arbeide for gang- og sykkelsti langs 
Finstadvegen. For å øke muligheten for 
boligbygging på Finstad 

 9 fortsette å presse på for togstopp på 
Langset 

 9 arbeide for bedret bussforbindelse 
fra Feiring og Langset til Eidsvoll, med 
pendlerparkering. 

 9 bruke arealet ved Vilberg skole til 
boligformål 

 9 opprette serviceanlegg for fritidsbåter 
og bobiler på Skjoldnestangen 

 9 gjøre Sundtoppen til park 

 9 utrede muligheten for omkjøringsveg 
på Råholt

Venstre vil:



Benedicte Tærud
2. kandidat
Sneisrud, Selvstendig næringsdrivende

En god barndom varer livet ut.
Å sikre en god barndom for alle er det 
viktigste tiltaket vi kan gjøre for å bedre 
samfunnet som helhet. Det kommunale 
barnevernet og tilhørende forebyggende 
instanser må ha nok ressurser til at barn 
og familier i vanskelige situasjoner får 
rask hjelp, og vi må sikre tidlig innsats 
i barnehage og skole. Det grunnlaget vi 
legger i barneskolen har betydning for 
resten av livsløpet. Skolen er en del av 
nærmiljøet og et naturlig samlingspunkt. 
Gode relasjoner mellom skole og foreldre 
er viktig for å lykkes. Dyktige og faglig 
oppdaterte lærere er nøkkelen. I tillegg 
må vi sikre gode læringsmiljø og 
oppdaterte læremidler for barna. Veksten 
i folketallet i kommunen gjør det 
unødvendig å legge ned skoler i Eidsvoll. 

 9 beholde dagens skolestruktur og ruste 
opp dagens skoler i kommunen 

 9 vurdere å flytte skolegrensene for å 
utnytte kapasiteten ved dagens skoler 
bedre 

 9 bygge ny barneskole for å erstatte 

Venstre vil:

Vilberg barneskole i Trolldalen 

 9 Ikke bidra til for store skoler, påbegy-
nne planlegging av ny skole Sør i Eidsvoll 

 9 øke støtten til digitale læremidler 

 9 ha økt etter- og videreutdanning av 
lærere 

 9 støtte private aktører som driver  
ungdomsarbeid i Eidsvoll 

 9 ha barnevernskontakt/sosionom/ 
miljøarbeider  på alle skoler 

 9 sikre at alle fosterbarn har en  
kvalifisert tilsynsfører og får tilstrekkelig 
antall tilsynsbesøk 

 9 etablere flere læringsplasser i  
kommune 

 9 bidra til at kommunen innfører  
lærlingsklausul 

 9 etablerer aktivitetshus for unge  
mottakere av sosialhjelp



Sesselja Bigseth
3. kandidat
Brennstubben, journalist

Ta grønne valg.
Det grønne skiftet skjer lokalt. Venstre 
mener kommunen må lede an som grønn 
aktør, både ved å legge til rette for at 
innbyggerne enkelt kan ta grønne valg og 
gjennom den rollen kommunen har som 
bl.a. som bestiller, utbygger og 
tjenesteyter. 

 9 bevare dyrket mark 

 9 opprette ladepunkter for elbiler i Sun-
det 

 9 ha større sykkelparkeringer med over-
bygg på alle stasjoner i Eidsvoll 

 9 jobbe videre for åpning av jernbanen 
mellom Dal og Eidsvoll og åpning av 
stasjon på Langset 

 9 at miljø- og klima skal være tildeling-
skriterium når kommunale anbud utlyses 

 9 at kommunen skal prioritere fossilfrie 
biler ved fornying av bilparken 

 9 at nye kommunale bygg skal være 

Venstre vil:

nullutslippshus og i større grad oppføres 
i tre 

 9 at Eidsvoll kommune skal miljøserti-
fiseres 

 9 være en pådriver for at klima- og en-
ergiplanen blir et aktivt dokument 

 9 at det årlig utarbeides et grønt 
regnskap for kommunen 

 9  ha en gjennomgang av kommunens 
bygg og vurdere om takene er egnet til å 
produsere solenergi 

 9 gi reduksjon i gebyrer for behandling 
av byggesaker for lavenergi- og pas-
sivhus 

 9 utrede mulighet for å utnytte fornybar 
varme fra Vorma 

 9 at kommunene selv ikke skal bruke 
glyfosat ved stell av sine grøntanlegg 

 9 redusere bruk av veisalt 

 9 kartlegge artsmangfoldet gjennom ny 
kartlegging av naturtyper 

 9 ta vare på bier og humler lokalt, blant 
annet ved å plante bievennlige planter



Tord Hustveit
8. kandidat
Styri, Leder i Norges Unge Venstre

Kultur og idrett.
Kultur er viktig for å skape identitet, 
tilhørighet og et yrende folkeliv. Det var 
negativt for utviklingen i Sundet og 
unødvendig å legge ned Panorama kino.

Venstre ønsker et samfunn der den 
enkelte har mulighet til å skape det gode 
liv for seg selv. Det innebærer å skape 
arenaer også for de som ikke føler seg 
hjemme i organiserte lag.

Eidsvoll kan smykke seg med å være 
arnested for det moderne demokratiet 
i Norge, men Eidsvoll er så mye mer enn 
Eidsvollsbygningen. Venstre ønsker å 
videreutvikle det positive som skjer rundt 
Eidsvollsbygningen, men også løfte fram 
andre kulturminner i bygda. 

 9 gjenåpne Panorama 

 9 sikre at biblioteket har gode vilkår slik 
at de kan fortsette og videreutvikle sin 
rolle som møteplass og  
kunnskapsformidler, gjøre forsøk med 
søndagsåpent bibliotek. 

Venstre vil:

 9 støtte opp under den frivillige  
innsatsen som utføres av lag og 
foreninger i Eidsvoll 
 

 9 legge til rette for aktiviteter også 
utenfor organiserte lag og foreninger 

 9 bidra til at Mago B kan motta  
økonomisk støtte fra private 

 9 gjenåpne kulturhistorisk sti rundt fra 
Sundtoppen til og rundt Eidsvoll  
prestegård 
 

 9 gjøre kulturminnekart over Eidsvoll 
tilgjengelig

Stem på
Tord Hustveit i
fylkestingsvalget.



Vis varme.
Eidsvoll har dårligere folkehelse enn mange andre kommuner. Venstre mener derfor det 
er viktig å satse bredt på forebyggende lavterskelstilbud. 

 9 styrke hjemmetjenesten slik at flere 
eldre eller pleietrengende kan fortsette å 
bo hjemme 

 9 at det innføres fritt brukervalg for 
pleie- og omsorgstjenester i Eidsvoll  

 9 redusere ventetiden for psykomotorisk 
fysioterapi

Venstre vil:

 9 at Eidsvoll skal være i forkant i bruk av 
velferdsteknologi 

 9 Støtte opp under Frisklivssentralen 
som et viktig forebyggende tiltak i Eids-
voll 

 9 unngå dobbel rom for langtidspasien-
ter ved sykehjem

Full åpenhet.
Frihet og demokrati bygges nedenfra, og åpenhet er grunnleggende i demokratiet. 
Politiske avtaler om hva som skal gjøres i Eidsvoll må gjøres offentlig kjent for 
innbyggerne. Innbyggerne har også krav på å vite hva partiene stemmer for og imot i 
utvalg og kommunestyret.

 9 ha full åpenhet om politiske og  
valgtekniske samarbeid i kommunen 

 9 at møteprotokollene skal angi hvilke 
partier som har stemt for og imot i de 
enkelte sakene

Venstre vil:

 9 at møter i folkevalgte organer skal 
overføres direkte via web-TV
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