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Venstres ideologi – mennesket i 

sentrum – og kunnskap, er fun-

damentet for Eidsvoll Venstre sitt 

politiske virke.

Med det mener vi at vi fører en politikk som skal 
gi størst mulig personlig frihet i kombinasjon 
med ansvar for fellesskapet. Vi tror det gode liv 
skapes av frie mennesker som kan ta egne valg, 
og som føler ansvar for omgivelsene. Respekt, 
raushet og toleranse er viktige stikkord for oss. 

Et rikt samfunn består av mange ulike men-
nesker og derigjennom ulike behov. Hvis vi 
skal fungere sammen på en måte som gir god 
livskvalitet for oss alle, er det viktig at vi ikke 
bare er tydelige på hvem vi selv er, hvilke be-
hov og ønsker vi har, men også evner å forstå 
og respektere at andre ikke har de samme. For 
oss som er lokalpolitikere, betyr det at vi ikke 
kan bruke oss selv og våre egne behov som ret-
ningsgivende for den utviklingen vi skal skape 
i Eidsvoll. 

Vi i Eidsvoll Venstre ser det som vår oppgave å 
legge forholdene til rette for å skape en utvik-
ling der nettopp mangfold blir ivaretatt, og det 
vil vi gjøre ved å invitere alle til å bidra i utvik-
lingen av kommunen vår. Det finnes velprøvde 
prosesser og teknologi, som gjør det fullt mu-
lig å involvere innbyggerne og jobbe tett med 
frivillige organisasjoner og næringsaktører, 
når framtidige planer skal utarbeides. Eidsvoll 
Venstre ønsker at Eidsvoll Kommune ikke bare 
skal være et sted å bo, men også et sted å leve.  

Med det mener vi at det ikke er tilstrekkelige å 
bygge nok boliger, nok barnehager, nok skoler, 
nok eldreplasser. For å ivareta ulikhetene, skape 
mangfoldet og derigjennom størst mulig trivsel 
for den enkelte, alene og i samvær med andre, 
må vi ha variasjoner samtidig som vi ivaretar 
felleskapets interesser for trygghet og miljøet. 

Mennesket i sentrum, livskvalitet i alle faser, er 
det Eidsvoll Venstre vil ha som utgangspunkt 
for kommunal planlegging og utvikling. Med 
kunnskap mener vi at vi i alle politiske saker, 
etter beste evne forsøker å innhente mest mu-
lig informasjon, slik at våre vedtak er basert på 
fakta, ikke synsing eller antagelser. 

Kunnskap og Ideologi

Knut Bakkehaug
1.kandidat
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Befolkningsprognosen for de neste årene, viser 
at kommunen i kommende periode har for liten 
plass i skolene til å ta i mot økningen i antall 
skoleelever. I tillegg har flere av skolene våre et 
stort vedlikeholdsbehov. Dette vil kreve betyde-
lige investeringer, samtidig som vi skal sikre 
kvaliteten på innholdet i skolen. Skolebygg og 
innhold må prioriteres i tiden framover, men vi 
må passe på at investeringer innenfor skolesek-
toren ikke reduserer kommunens tilbud og tje-
nester på andre områder. Helhetlig tenkning og 
langsiktig planlegging mener vi er helt avgjø-
rende, hvis vi skal lykkes med å skape en god og 
forutsigbar utvikling i årene som kommer.

Politikerne som overtar styringen av Eidsvoll 
Kommune etter høstens valg, vil møte en ny-
organisert administrasjon og en ny politisk 
organisering. Omorganiseringen er vedtatt av 
kommunestyret etter et omfattende tverrpoli-
tisk samarbeid. Vi mener dette arbeidet har gitt 
kommunen et betydelig løft og et godt funda-
ment for å drive både effektivt og med høy kva-
litet framover. I Handlingsplan 2011-2015 og 
i Årsmeldingen for 2010, vil interesserte få et 
godt og tydelig bilde av kommunens situasjon 

og utfordringer i årene som kommer. Gjennom 
brukerundersøkelser vet vi hvilke områder som 
må forbedres. Dokumentene viser også hvor 
kommunen må styrke sin kompetanse og sitt 
tjenestetilbud. 

Skal kommunens innbyggere oppleve god kva-
litet i møte med kommunens tjenester, er vi 
avhengig av kompetent arbeidskraft. For å få 
dyktige arbeidstagere, må kommunen være 
en attraktiv arbeidsgiver. Som politikere må vi 
forstå hvordan vi kan tiltrekke oss og beholde 
arbeidstagere som har den kompetansen og 
serviceinnstillingen vi ønsker skal prege kom-
munes arbeid, slik at innbyggerne får de tjenes-
ter de har krav på og forventer. 

Eidsvoll har de beste forutsetningene for å 
være en framtidsrettet og moderne kommune. 
Vår geografiske plassering, landskapet og ikke 
minst en kulturhistorisk arv, er et fundament vi 
plikter å ta vare på. Vi har alle forutsetninger for 
å skape næringsutvikling og gode møteplasser, 
en innovativ skole og varm omsorg – det hand-
ler om evnen til strategisk tenkning og vilje til 
samarbeid – i og utenfor kommuen.

- Hva er viktig for deg?
Hva er viktig for Eidsvoll Kommune?



4

Fostre kreativitet: 
Alle mennesker har noe kreativt i seg. Gjennom 
hele oppveksten skal skaperkraft og det å våge 
å prøve stimuleres. I barnehager og skoler, elev- 
og ungdomsbedrifter og i kulturskolen, skal 
kreativitet og skaperglede dyrkes, hånd i hånd 
med takhøyde og toleranse. 

Uavhengighet og likebehandling: 
Venstres folkevalgte arbeider for innbyggerene 
og knytter seg aldri til bestemte utbyggere el-
ler næringsinteresser. Vi sier nei til alt som kan 
minne om personlige fordeler. Vi forsøker alltid 
å behandle like saker likt, og sørger for at flere 
bedrifter får anledning til å konkurrere om å le-
vere de beste løsningene.
 
Utvikle attraktive plasser å leve: 
Flinke folk ser seg ikke bare om etter bra jobber, 
men gode steder å leve. Derfor satser Venstre på  
stedsutvikling med mennesket i sentrum. Det 
skjer gjennom åpne planprosesser, i dialog med 
næringsliv og interessenter, der innbyggerne 
har initiativ og styring.  Når planen er ferdig, 
gjennomfører vi gjerne, hvis hensiktsmessig, 
prosjektene som privat-offentlige partnerskap 
der private aktører velges etter konkurranser.

Servicekommune: 
Rask og god saksbehandling er viktig for be-
driftene. Plan- og byggesaksavdelinger må ha 
nok kapasitet og kompetanse til at saker blir 
ferdige innen rimelig tid, etter lovens frister og 

uten saksbehandlingsfeil. Vi vil videreutvikle 
kommunens servicetorg, som tar imot og følger 
bedriftens henvendelser gjennom administra-
sjonen. Vi bryr oss om framtida og vil ta spesielt 
godt imot og gi veiledning til etablerere og an-
dre med nye ideer til verdiskaping.

Rammevilkår for små bedrifter: 
Venstre vil sørge for at de små bedriftene, som 
ofte verken har tid eller ressurser til å påvirke 
kommunale rammevilkår, også blir hørt, gjen-
nom åpne dialogmøter eller på andre måter. Vi 
ønsker å teste forslag til regelverk på mange 
bedrifter og bruke responsen til å forenkle og 
forbedre før det blir vedtatt.

Slik vil vi utvikle Eidsvoll 
Kommune:



5

Fond som fødselshjelper: 
Et etablererstipend, et utviklingstilskudd og 
framfor alt tilgang på risikovillig kapital, kan 
være avgjørende for om en god, kommersiell 
idé blir prøvd ut i praksis. Venstre mener kom-
munen bør ha et nærings- eller utviklingsfond, 
der avkastningen blir brukt til å støtte nyska-
ping. Kommunen bør legge til rette for privat 
investeringsvilje og sørge for at statens virke-
midler er kjente og tilgjengelige i kommunen.

Samspill med universitet og høgskoler: 
Vi vil arbeide aktivt for å skape møteplasser 
mellom næringsliv og akademia, stimulerer til 
etablering av nettverk og legger til rette for at 
gode ideer tas videre og kompetanse utvikles.

Åpen for det nye arbeidslivet: 
Kommunene på Øvre Romerike, bør gå gjen-
nom innkjøpsreglement og andre regelverk, for 
å sikre at mindre og nye virksomheter, enten 
de er enkeltpersonforetak, små aksjeselskaper 
eller organisert på annet vis, ikke utelukkes fra 
å delta i konkurranser om leveranser til kom-
munene.  Der det er mulig, bør vi sørge for at 
offentlige innkjøpskonkurranser kan deles opp, 
slik at også mindre bedrifter kan gi tilbud. Der 
det offentlige driver virksomhet i konkurranse 
med private, skal vilkårene være like.

Forberedt på grønn framtid: 
Alle store, framtidsrettede bedrifter er i gang 
med å tilpasse seg strenge miljøkrav som må 
komme. De beste har funnet ut at de både kut-
ter kostnader og tjener mer penger gjennom 
grønn omstilling og innovasjon. Vi ønsker å bi-
dra til raskere omstilling ved å varsle tydelig at 
vår kommune i framtiden vil stille grønne krav, 
samtidig som vi skal legge til rette for at det er 
lettest mulig for bedriftene å sertifisere seg.

God infrastruktur i bunnen: 
Vi skal være attraktive for næringslivet. Derfor 
trenger vi næringsarealer, godt vedlikeholdte 
veier, effektivt kollektivtilbud, rask og god bred-
båndskapasitet og et oppgradert og klimatil-
passet vann- og avløpsnett. Dette er store og 
viktige oppgaver. Verdiskaping i framtiden kre-
ver derfor framsynte politikere og tilstrekkelige 
investeringer allerede i dag. Vår næringspoli-
tikk kjennetegnes av like stort fokus på det som 
må skapes som det som allerede er etablert.
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Den politiske styringen i Eidsvoll 

har hatt fokus på å bygge nok bo-

liger. Utviklingen har hovedsaklig 

vært styrt av boligutbyggere og 

deres ønsker, både når det gjelder 

type bolig og hvor de skal bygges.

Det har i alt for liten grad vært fokusert på tri-
velige og funksjonelle bomiljøer, som sikrer lett 
tilgang til skole, grøntområder og sosiale møte-
steder. Eidsvoll Venstre ønsker at slike hensyn 
blir bedre ivaretatt i den framtidige planleggin-
gen og utformingen av boligområder. 

Eidsvoll Kommune er også en landbrukskom-
mune, og vi ønsker derfor at boliger skal byg-
ges på steder som ikke er egnet for matpro-
duksjon. Med god planlegging kan vi utforme 
varierte boligområder, ta vare på matjorda, lage 
funksjonelle veiforbindelser egnet for offentlig 
kommunikasjon, både innad i kommunen og 
på tvers av kommunegrensene.

Alle tettstedene våre har behov for et omfatten-
de planarbeid. Bygda har mange kvaliteter å ta 
vare på og det er svært viktig å påbegynne arbei-
det med en langsiktig plan umiddelbart. I dette 
arbeidet legger Eidsvoll Venstre avgjørende vekt 
på å tenke livskvalitet med utgangspunkt i men-
neskene som skal bo, leve og arbeide der. Vi me-
ner den beste måten å få dette til på, er å invol-
vere kommunens innbyggere og de som ønsker 
å etablere seg her. Hvordan en slik prosess kan 
gjennomføres, er beskrevet i www.plansmier.no 
 Arbeidet med utviklingen i sør-bygda haster og 

burde vært iverksatt for lenge siden. Planleg-
gingsprosessen må iverksettes umiddelbart.  I 
Sundet mener Eidsvoll Venstre det er bred støt-
te for en utvikling av Sundtoppen som parkom-
råde med adgang til strandpromenaden og til-
rettelegging for serveringssted i nærheten. For 
å unngå at de fleste kjører gjennom kommunen 
og forbi Eidsvoll Sentrum mener vi det bør opp-
arbeides et service anlegg for bo-biler og båter 
på Skjoldnestangen og vurdere mulighet for en 
badeplass med grøntanlegg. 

Skoleområdet på Vilberg bør diskuteres og ut-
vikles i samarbeid med Eidsvoll Videregående 
skole, slik at trafikkforholdene blir bedret, samt 
sikre ivaretagelse og fortsatt høy aktivitet i 
Eidsvollhallen og ute. Det bør utarbeides en 
ny arealplan for skoleområdet og vurderes om 
barneskolen kan få en mer egnet plassering. 
Nåværende barneskoletomt kan i såfall omre-
guleres til boligformål. 

Når E6 er ferdig utbygd, tror vi Minnesund blir 
et nytt viktig knutepunkt. Det er derfor nød-
vendig å sikre en god utvikling også for dette 
området, samtidig som vi må sørge for at hele 
kommunen, fra Feiring og Morskogen i nord, til 
Dal i sør, henger sammen med hensiktsmes-
sige veier og offentlig kommunikasjon. Eidsvoll 
Venstre vil også jobbe med fylkeskommune og 
våre nabokommuner, slik at veier og offentlig 
kommunikasjon, herunder Ringbuss og togtil-
bud, Langset, tur/retur Jessheim gjør det enkelt 
å benytte seg av tilbudene også i andre kom-
muner, som det skal være enkelt for andre å 
komme til Eidsvoll. Med god planlegging, vil 
Eidsvoll Venstre gjøre det enkelt for folk å være 
miljøvennlig.

Tettstedsutvikling i Eidsvoll
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Det bør umiddelbart lages en 
utviklingsplan for sørbygda, i 
tett dialog med innbyggerne.
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Samhandlingsreformen, som trer 

i kraft ved årsskiftet, innebærer 

at kommunene får ansvar for alle 

som er for dårlige til å bo hjemme 

uten tilsyn, men som er ferdig be-

handlet på sentralsykehus.

I tillegg pålegges kommunen mer ansvar for 
forebyggende helsearbeid. For å klare dette, er 
vi helt avhengig av å arbeide godt sammen med 
de andre kommunene på Øvre Romerike.  Eids-
voll Venstre mener kommunens administrasjon 
har god oversikt når det gjelder hvilke krav og 
behov reformen utløser for Eidsvoll Kommune. 
Vi ønsker derfor å støtte opp under det arbeidet 
som er iverksatt. 

Økt samhandling på tvers av kommunegren-
sene må få konsekvenser også for den poli-
tiske involveringen og styringen. I dag er det 
kun ordførere, varaordførere og rådmenn som 
er involvert i utarbeidelsen av saker til politisk 
behandling. Konsekvensen er at mange viktige 

funksjoner i realiteten er utenfor bred politisk 
involvering og styring.

Befolkningsprognosen for Eidsvoll viser at vi på 
kort sikt har tilstrekkelig antall sykehjemsplas-
ser for eldre. Derimot viser brukerundesøkel-
sene at vi kan bli bedre på kvalitet, selv om de 
som mottar tjenester er mer fornøyd med tje-
nestene, enn de som ikke er brukere. Vi må øke 
kommunens kapasitet til å hjelpe folk med psy-
kiske lidelser og rusproblematikk og vi vil støtte 
arbeidet som er iverksatt for å bidra til bedre 
folkehelse, før, under og etter sykdom. Også 
barne- og ungdomsarbeidet bør styrkes. Vi 
mener det bør være tettere samarbeid mellom 
skolen og en barnevernstjeneste som ser det 
som sin viktigste oppgave å bidra til at barn og 
foreldre har det godt sammen i sitt eget hjem.

Eidsvoll Kommune har et rikt organisasjonsliv 
og mange ildsjeler som hver på sin måte bidrar 
til god helse og god livskvalitet. En tett dialog 
og involvering av frivillige organisasjoner og ild-
sjeler for å diskutere ufordringer og muligheter 
i vår kommune, tror vi er veien å gå for å opp-
rettholde et rikt kulturtilbud og aktivt friluftsliv 
– som vi mener er helt avgjørende i arbeidet for 
en god folkehelse og et godt oppvekstmiljø.

Helse, omsorg og samarbeid
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Med bakgrunn i prognosene for 

befolkningsutvikling i Eidsvoll,  er 

det nødvendig med store inves-

teringer for å øke antall plasser i 

barnehage og skole.

I tillegg har vi et betydelig vedlikeholdsbehov 
på enkelte skoler. Fram til nå er skolebud-
sjettet fordelt med likt beløp pr. elev i 
alle skolene i Eidsvoll, uavhengig av 
skolens bygning- og interiørmessige 
tilstand. Når vi nå får nye skoler som 
er fullt utstyrt med moderne tekno-
logiske hjelpemidler, mener vi det er 
nødvendig å fordele midlene slik at 
vi ikke får A- og B-skoler, der noen 
elever har god tilgang på framtids-
rettet undervisning, mens andre 
ikke har penger til å kjøpe til-
strekkelig med skolemateriell 
eller tilby elevene skoleturer. 

Behovet for investeringer i skolen er 
såpass stort, at vi i Eidsvoll Venstre 
mener vi må være villige til å tenke 
nytt og anderledes hvis vi både skal 
sikre nok skole- og barnehage-plas-
ser, samtidig som vi skal opprett-
holde og utvikle også våre andre 
kommunale tjenester. 

Eidsvoll Venstre er opptatt av å 
gjøre Eidsvoll skolen til en at-
traktiv arbeidsplass. Våre barn 
fortjener dyktige lærere. I denne 

sammenheng er det viktig med gode mulig-
heter for etterutdanning. Det er også viktig at 
lærerene kan konsentrere seg om læring. Eids-
voll Venstre ønsker å derfor å styrke skolene og 
barnehagene med sosialrelatert kompetanse. 
Barn som har behov for hjelp skal få hjelp tid-
lig. Skolene må få tilgang til bedre verktøy, slik 
at lærere bruker mindre tid på rapportering og 
administrative rutiner. Eidsvoll Venstre ønsker 
også at skolene i stor grad gis frihet til å styre 
sine midler selv i samarbeid med FAU på den 

enkelte skole. 

Vi tror skolen har blitt alt for teore-
tisk og ser at skoler som tar i bruk 
praktiske fag og benytter disse for 
å beherske basisfagene, har gode 
resultater som vi i Eidsvoll må lære 

av. Våre elever har like gode forutset-
ninger for å prestere som barn i andre 
kommuner. Det er vår plikt å sørge 

for at de har et skole- og oppvekst-
tilbud som lar dem få mulighe-
ten til å utvikle sine evner.

Eidsvoll Venstre er også opptatt 
av at barnehager og skoler bygges på 
steder som gjør det mulig, spesielt for 

de minste barna, å ha et tilbud i nær-
heten av sin egen bolig. Vi ønsker der-
for en diskusjon om skolegrenser og 

1-4-skoler, gjerne i samarbeid med 
barnehageaktører/-utbyggere.Venstre 
ønsker å opprettholde en god balanse 
mellom offentlige og private bar-
nehager. Vi ønsker fortsatt å kunne 

tilby barnehageplass til alle som 
søker, uavhengig av fødselstids-
punkt.

Barn og unge 
- grunnlaget for framtiden

Helse, omsorg og samarbeid
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Internett og teknologi
Eidsvoll Venstre mener alle skal 

ha mulighet til å bruke IT-relatert 

teknologi i eget hjem.

Vi ønsker også å prioritere arbeidet med et digi-
talt servicetorg, slik at alle som ønsker, kan nå 
kommunens tjenester via nettet hele døgnet. 
Eidsvoll Venstre ønsker at kommunen skal være 
blandt de fremste når det gjelder å ta i bruk 
teknologi som gir oss mer effektive arbeidspro-
sesser og bedre kvalitet på kommunens tjenes-
ter. Bruk av moderne verktøy gjør kommunen 
mer attraktiv, ikke bare som arbeidsplass, men 
også for næringsliv og nye innbyggere.  For å 
sikre en fornuftig innføring av teknologien og et 

godt resultat, er det avgjørende at de som skal 
bruke teknologien, er involvert og deltagende 
både ved planlegging og gjennomføring av et 
IT-prosjekt.

Næringsutvikling 
– og miljø
Det har lenge vært fokus på beho-

vet for å regulere mer areal til næ-

ringsformål. 

Eidsvoll Venstre mener det er like viktig å hjelpe 
enkeltpersoner og grupperinger som ønsker å 
starte egen næringsvirksomhet. Vi ønsker å bi-
dra til at flere kan utvikle ideer og skape egne 
arbeidsplasser. Forenkling av søknad – og god-
kjenningsprosesser, hjelp og veiledning, kon-
takt med inkubatorvirksomheter, opprettelse 
av nettverk, næringsfond og møteplasser, er 
noe av det vi mener skal være endel av kom-

munens næringstilbud. Eidsvoll Venstre ønsker 
en kommune som aktivt jobber for å utvikle 
og tiltrekke seg ny næring. Med langsiktig og 
tydelig kommunal planlegging  som viser hvor-
dan kommunens infrastruktur skal utvikles, vil 
det være enklere  og mer interessant for aktø-
rer å planlegge for etablering i Eidsvoll. Gode 
kommunikasjonforbindelser og arbeidsplasser 
i nærområdet er også god miljøpolitikk. For 
Venstre er ivaretagelse av miljøet og ressurser 
et ansvar vi har spesielt for framtidige genera-
sjoner. Vi vil føre en miljøpolitikk som gjør det 
enkelt å være miljøvennlig, og der de små gre-
pene i vårt eget nærmiljø er viktige, både i dag 
og i framtiden.
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Venstre – et liberalt parti
Liberalismens mål er enkeltmen-

neskets frihet. Venstre vil utvide 

den enkeltes mulighet til å ha 

makten i eget liv – uavhengig av 

kjønn, livssituasjon og bakgrunn. 

Lurer du på hva som er innholdet i Venstres ide-
ologi? Venstres prinsipprogram forklarer dette i 
en kortform som 10 liberale prinsipper:

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet

5. Alle er likeverdige, men ingen er like

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst

7. Politisk makt skal komme nedenfra

8. Makt skal spres og balanseres

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

Hvis du ikke vet hvor du skal, spiller det 
ingen rolle i hvilken retning du går
(Alice in Wonderland)
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