
Årsmelding, folkevalgte Eidsvoll Venstre 2012. 
 

0. Innledning 
 

2012 har vært et uoversiktlig år i kommunestyret. På vårparten sprakk det rødgrønne samarbeidet 
ved at SP fristilte seg. Grunnen synes å være uenighet om det skulle reises en statue av 17.mai-
kongen Christian Frederik i anledning tohundreårsjubileet for grunnloven i 1814, og rene personlige 
motsetninger mellom ledende politikere i Ap og SP. I forbindelse med budsjett og langtidsplan for 
perioden 2013 – 2016 valgte Ap like godt å invitere «hovedmotstander» FrP til samarbeid, og dumpet 
dermed også sin andre samarbeidspartner siden 2007; SV. De to partiene klarte å skape flertall for et 
budsjett, og har erklært at de vil fortsette samarbeidet.  
 
Venstre har fulgt opp vedtaket fra årsmøtet 04.01 2012; å markere ren Venstrepolitikk. Hvis det 
oppstår mulighet for flertall om politiske kompromisser som vrir politikken i Venstres retning skal 
Venstre vise vilje til å inngå i slike flertall. Samtidig skal Venstre prioritere å bygge en politisk allianse 
som gir grunnlag for en annen politisk kurs i Eidsvoll etter valget i 2015. For øyeblikket synes en slik 
allianse å være langt unna å materialisere seg.  
 

1. Valgresultatet 2011 – best på 28 år 
 
Venstre fikk 306 stemmer og 3,2%  oppslutning ved kommunevalget i 2011. Det er et 
oppsiktsvekkende comeback. Venstre klarte så vidt å komme inn i kommunestyret i 2007 (efter 3 
perioder utenfor) med 1,9% og 167 stemmer. Økningen i stemmetall fra 2007 til 2011 er størst blant 
partiene i Eidsvoll, på 82%. Venstre er bare 132 stemmer bak SV, som har 2 i kommunestyret, og var 
derfor nærmere 2 representanter enn å falle helt ut av kommunestyret. Venstre gjorde i år sitt beste 
valg på 28 år, selv om fremgangen i prosentpoeng kun var på 1,3 prosentpoeng.  
 
Oppsummering av valgresultatet i Eidsvoll finner du på vår hjemmeside, 23.09 2011.  
 

2. Kommunestyregruppen 2011 – 2015 
 
Fast:   Knut Bakkehaug 
 
1. Vara:  Kjersti Almåsvold 
2. Vara:  Christine M. Salvesen 
3. Vara:  Tord Hustveit 
4. Vara:  Kristin Ringsby 
 

3. Venstres representanter folkevalgte organer 
 
Venstre forhandlet etter valget 2011 med KrF og Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste. De tre partiene 
har til sammen 3 i kommunestyret, og dermed 1 representant i formannskapet, og 1 i hvert av 
hovedutvalgene. 
 
Kommunestyret:      Knut Bakkehaug, innvalgt representant 
Formannskapet:     Knut Bakkehaug, 1.vara (for KrFs Tord Langmoen) 
Hovedutvalg for oppvekst, levekår og kultur:  Kjersti Almåsvold, medlem 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø:  Tord Hustveit, 2.vara for EDBs John Retterås  
      Kristin Ringsby, 3.vara for EDBs John Retterås 
Hovedutvalg for kultur:    Knut Bakkehaug, medlem (nedlagt fra 01.01 2013). 
 



4. Kommunestyremøter 
 
Knut Bakkehaug har vært tilstede på samtlige 10  kommunestyremøter i 2012: 24.01, 28.02, 27.03, 
02. og 29.05, 19.06, 18.09, 16.10, 13.11 og 11.12.  
 

5. Formannskapsmøter 
 
Knut Bakkehaug har som vara for KrF vært tilkalt til følgende 3 av totalt 14 formannskapsmøter i 
2012: 10.01, 04.09, og 20.11. I tillegg til 14 avholdte møter har 5 møter blitt avlyst.  
 

6. Utvalg for oppvekst og levekår 
 

Kjersti Almåsvold har representert Venstre på 9 av 10 møter i utvalget. Den viktigste saken har vært 
arbeidet med fremtidig skolestruktur i Eidsvoll. Venstre fikk ikke være med i utvalget som utredet 
skolestrukturen, men har tatt initiativer både i hovedutvalget og kommunestyret (gjennom 
interpellasjon).  
 

7. Utvalg for næring, plan og miljø 
 

Ingen av Venstres vararepresentanter for EDBs medlem har møtt i 2012. 
 

8. Utvalg for kultur og frivillighet 
 

Knut Bakkehaug har representert Venstre på samtlige 10 møter i utvalget, som ble besluttet nedlagt 
fra og med 01.01 2013. Arbeidet i utvalget har vært preget av uenighet rundt hvordan Eidsvoll skal 
markere grunnlovsjubileet i 2014. Det har spesielt vært uenighet mellom Ap og SP om de to partiene 
har fulgt opp den samarbeidsavtalen som ble inngått mellom dem (og SV) etter valget i 2011. Avtalen 
er ikke offentlig, så det er ikke mulighet for andre partier til å ta stilling til hvem av de to partiene 
som har brutt samarbeidsavtalen.  
 

9. Saker i kommunestyret 
 

Kommunestyret har behandlet 120 saker på 10 møter i 2012. Det påfallende er den store politiske 
enigheten som møteprotokollene viser. I 103 saker har kommunestyret vært enstemmig. I svært få 
saker kommer partiene med alternative forslag eller tillegg til innstillingen fra formannskapet. I den 
grad partiene markerer spesielle standpunkter skjer dette som oftest i interpellasjoner og spørsmål 
til ordføreren, samt i budsjettet.  
 
Dato saker Enstemmig Utsatt Uenighet  Annet 
24.01.   6   3  1 1 (verbalforslagene) 
28.02.   6   6      2 interpellasjoner (begge Høyre) 
27.03.   6   6      1 spørsmål (fra Ap) 
02.05. 11   8  2 1 (grunnl.jubileet) 1 spørsmål (fra Ap), 1 interpell (fra V) 
29.05. 13 12   1 (reguleringssak) 4 interpellasjoner (3 fra Ap, 1 fra H) 
19.06. 31 26  2 2 (brann/tettst.utv) 2 spm (V, Ap), 2 interpell. (V, Ap) 
18.09. 16 14   2 (innsp kult.h, d.spor)   
16.10.   7   7      1 interpellasjon (fra Venstre) 
13.11.   8   6   2 (alkohol, Mago B)  
11.12. 12   9   3 (skol.str, flyktn, budsj) 2 spm (fra EDB), 1 interpellasj. (fra V) 
 
SUM 120 103  5 12 
 



Kommunestyret har en ordning hvor alle verbalforslag (skriftlige forslag) som er fremsatt under 
budsjettbehandlingen oversendes uten å stemmes over, til formannskapet. Så kommer en egen sak 
om dette tilbake på første kommunestyre neste år, med innstilling fra formannskapet.  
 

10. Saker Venstre har viet spesiell oppmerksomhet i 2012 

Totalt har kommunestyret behandlet 11 interpellasjoner i 2012, hvorav Venstre har fremmet fire: 
02.05 var temaet «organisering av arbeidet med skolestruktur», 19.06 var temaet «åpenhet og 
lokaldemokrati». 16.10 var temaet «å senke terskelen til valglokalet for førstegangsvelgerne». 11.12 
var temaet «Igangsettelse av arbeid med reguleringsplan for gang-sykkelvei fra Dal st. til 
Bårlidalsbrua». 
 
19.06 hadde Venstre et oppfølgningsspørsmål til en interpellasjon om utbedring av veien fra Bårli bru 
til Sundet, som ble behandlet i kommunestyret 08.11 2011.  
 
Temaene har altså vært åpenhet i lokalpolitikken og forvaltningen, utvidelse av demokratiet, 
arbeidet med å oppruste skolene, og trygge gang- og sykkelveier. Alt sammen gode Venstre-saker.  
 
Samtlige saker, interpellasjoner og spørsmål er tilgjengelige på kommunens internettside 
https://www.eidsvoll.kommune.no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/styre-raad-og-
utvalg/Kommunestyret/  
 

11. Budsjett- og handlingsplan 
 

Venstre viet budsjett- og handlingsplan for perioden 2013 – 2016 spesiell oppmerksomhet. Denne 
saken er den største kommunestyret behandler hvert år, og den viser hvilke prioriteringer partiene 
har i sin politikk, og hvilken retning kommunen skal gå i.  
 
Venstre la frem et omfattende tallforslag, med en grundig tekstdel, som analyserte og begrunnet 
tallforslagene. Det ble lagt frem få verbalforslag. Venstre er ikke fornøyd med måten kommunestyret 
har valgt å behandle verbalforslag på (se pkt. 9 over). De kan imidlertid behandles på en annen måte: 
Enten ved 1. Realitetsavstemning. Dette gjøres hvis det er stor uenighet om innholdet i forslaget, 
eller uenighet om kommunen skal bruke kapasitet på å utrede innholdet. Eller ved 2. Oversendelse. 
Hvis forslaget anses ukontroversielt å sende videre i systemet, for å få det utredet - eller at det er 
reell enighet om innholdet i forslaget.  Kommunestyret bør kunne disiplinere seg så mye at det 
faktisk vurderer verbalforslagene som fremsettes i budsjettbehandling etter disse to alternativene. 
 
Venstre prioriterte å opprettholde skolene i Feiring og på Finstad, samt å utrede og bygge ny skole til 
erstatning for Vilberg barneskole. I vårt forslag fjernet vi en del av kuttene som både rådmannen og 
flertallsforslaget til Ap/FrP inneholdt.  
 
De to viktigste forskjellene på Venstres forslag og alle de andre partienes forslag var at vi 1) 
prioriterte vedlikehold, utbygging og nybygging innen skolesektoren, og 2) analyserte utviklingen av 
veksten i og sammensetningen av befolkningen i kommunen, og kom til den konklusjon at Eidsvoll vil 
nyte godt av både økede skatteinntekter i handlingsplanperioden og samtidig økede overføringer fra 
staten. Venstres forslag bygger på samme vekstanalyse som Ullensaker har gjort. Rådmannens og de 
andre partienes forslag inneholdt en «flat» inntektsvekst, uavhengig av befolkningsvekst og 
sammensetning i befolkningen.  
 
Venstres forslag til budsjett og handlingsplan 2013 – 2016 gir et godt grunnlag og bygge videre på i 
arbeidet for resten av perioden, både i kommunestyret og hovedutvalgene. 
 

https://www.eidsvoll.kommune.no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/styre-raad-og-utvalg/Kommunestyret/
https://www.eidsvoll.kommune.no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/styre-raad-og-utvalg/Kommunestyret/


Både Venstres forslag, og budsjettinnlegget Knut Bakkehaug holdt i kommunestyret 11.desember er 
tilgjengelig på nettsiden; http://www.venstre.no/akershus/eidsvoll  
 

12. Samarbeid styret – folkevalgte 
 
I og med at Eidsvoll Venstres leder Kjersti Almåsvold i 2012 har vært medlem av det ene av 
hovedutvalgene, har samarbeidet mellom styret og de folkevalgte fungert godt. Det har vært enighet 
om å prioritere egne, politiske saker, gjennom interpellasjoner og medieutspill. I mindre grad har 
hele varamannsrekken til kommunestyret (se pkt. 2 over) vært med å behandle sakene i forkant av 
møter i kommunestyre (og evt. formannskap).  
 

13. Samarbeid med andre organisasjonsledd 
 
I arbeidet med å senke terskelen til valglokalet, og i arbeidet med å få prosjekter fra Eidsvoll med på 
listen over fylkeskommunens satsning på bygging av gang- og sykkelveier har samarbeidet med 
fylkestingsgruppen vært godt. Interpellasjonen om å senke terskelen til valglokalet har også blitt 
brukt av andre kommunestyregrupper så vel i Akershus som i andre deler av landet (f.eks Nes, 
Kristiansand og Haugesund).  
 

14. Synlighet i media 
 

Venstre har i løpet av året vært godt synlige i tradisjonelle media, gjennom både redaksjonelle 
utspill, leserinnlegg og omtale på lederplass i så vel EUB som RB.   
 
Styret og de folkevalgte har i samarbeid særlig mot slutten av året satset på en hyppig bruk av både 
hjemmesiden http://www.venstre.no/akershus/eidsvoll og vår side på Facebook 
https://www.facebook.com/#!/pages/Eidsvoll-Venstre/125182740888904?fref=ts Både 
interpellasjoner, leserinnlegg, intervjuer, analyser og kommentarer publiseres begge steder. 
Besøkstallene varierer svært, og går markert opp når det er publisert noe på nettsiden, som det 
samtidig også lenkes til på Facebook (både på lagets side og på enkeltpersoners profiler/»vegg»). Det 
legges vekt på å omtale hjemmesiden både i intervjuer og leserinnlegg i tradisjonelle medier, og ved 
kontakt med/tips til journalister i disse mediene.  
 

15. Oppsummering og konklusjon 
 
Venstre kunne fremmet flere forslag til sakene som behandles i folkevalgte organer. Forberedelsene 
med sakene til møtene kunne vært bedre og involvert flere i lokallaget, både de som er med i 
gruppen (som vararepresentanter til kommunestyret og utvalgene), styret og øvrige medlemmer. 
Mediearbeidet via hjemmesiden og Facebook kunne vært gjort mer konsekvent gjennom hele året.  
 
Som Eidsvoll Venstres første kommunestyrerepresentant siden 1995, og den første valgt på egen 
liste siden 1991 er jeg likevel fornøyd; med gjenvalg og at stemmetall øket så markant, med godt 
samarbeid med styret i lokallaget, med godt arbeid overfor media, og med de strategiske vurderinger 
som er gjort underveis i dette første egentlige året i valgperioden.  
 
Jeg anser at Eidsvoll Venstre gjennom arbeidet som er gjort i 2012 er godt rustet til å gjøre en like 
god om ikke enda bedre jobb i resten av valgperioden. Dette fordrer at innsatsen opprettholdes, og 
at flere tar del i den frivillige dugnaden som folkevalgt arbeid er på lokalplan.  
 
Eidsvoll, 23.januar 2013. Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant 
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