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Kjære velger
Jubileumsåret 2014 ga oss et kort og godt innblikk i historiens
demokratiske utvikling og sterke betydning. Jeg understreker
det dagsaktuelle i arbeidet eidsvollsmennene la for dagen – Nye
ideer og bedre løsninger - med en stolthet og glede over å fange
energien som finnes i felles innsats, slik vi også opplever det i dag.
Mennesker trenger mennesker; å bli verdsatt, kjenne seg inkludert
og akseptert i det store fellesskapet. Jeg har klokketro på at
dugnadsånden har alt å si i et lokalmiljø der entreprenørskap
finner fotfeste på flere arenaer, mellom skole/barnehage og
næringsdrivende, og der frivilligheten får en spesiell hedersplass.
Vi må forhindre utviklingen av det store utenforskapet, vi skal
skape muligheter for alle barn og unge gjennom skole og
utdanningsvalg.
I helse- og omsorgssektoren er gruppen yngre brukere med
nedsatt funksjonsevne stadig økende. Samtidig registrerer vi flere
eldre med varierte hjelpebehov. Dette krever utbygging av kapasitet
og økt kompetanse. Dersom vi skal imøtekomme behovet for helseog omsorgsarbeidere, uten å endre kvalitetsnivået i tjenesten
må vi mer enn tredoble antall stillinger i omsorgssektoren
frem mot 2060. Situasjonsbildet krever at vi viderefører de gode
forebyggende tiltakene vi har i kommunen, samt at vi planlegger
langsiktig og trekker bruker/pårørende - perspektivet inn i et mer
skreddersydd omsorgstilbud i vår kommune.
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Min grunnleggende holdning og sterke tro på enkeltmenneskets
evner til å skape det beste for seg og sine er avgjørende for
utvikling i vår region. Mulighetene er grenseløse, og vi må tenke
utradisjonelle tanker for å finne utradisjonelle løsninger. Jeg
sikter først og fremst til de lovpålagte oppgavene, morgendagens
utfordringer som ikke kan ordnes med gårdagens løsninger.
Hvordan skape langsiktig bærekraftig utvikling, der flere
kloke hoder reflekterer og tenker sammen for å finne gode og
samfunnsnyttige løsninger? Morgendagens samfunn blir ikke
bedre ved å detaljstyre ovenfra – men ved at det bygges nedenfra
og i fellesskap.
Lanseringen av våre Nye ideer og bedre løsninger er basert på
innspill og samtale med mennesker som har gitt oss et øyeblikk
av sin tid, fortalt hva de setter pris på, og hva de ønsker seg av
endringer. Med dette i ryggsekken er vi klare for kommunevalget.
Godt valg!

Wenche H. Ulvin
Ordførerkandidat
Eidsvoll Høyre

Hjertesaker
Helse og omsorg – verdighet og kvalitet
i helsetjenestene
Skole og utdanning – skape like
muligheter for alle barn og unge
Entreprenørskap og utvikling –
muligheter fremfor begrensninger
#javielskereidsvoll
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SKOLE OG BARNEHAGE

Eidsvoll skal ha landets beste skole - med høy grad
av trivsel og gode resultater
Eidsvoll Høyre vil skape like muligheter for alle barn i Eidsvollskolen. Skolen skal være en læringsarena og bidra til at våre barn
blir trygge og selvstendige. Et helhetlig skoleløp gir elevene gode muligheter til å utvikle det beste i seg selv. Det forbereder dem på
videre utdanning og et aktivt, meningsfullt yrkesliv.
Læring fra 0-18 år
Det er en påvist sammenheng mellom læring i barnehage
og grunnskole, og gjennomføring av videregående skole. De
grunnleggende ferdighetene (lese, skrive, regne og digitale
ferdigheter) er avgjørende for å mestre livet, derfor må dette ha
fokus gjennom hele opplæringstilbudet. Barnehagebarn, elever og
ansatte trenger en god arbeidsplass med godt inneklima for mest
mulig læring.
Eidsvoll Høyre vil
• sikre gode leke- og oppholdsarealer i barnehager og skoler
• arbeide for økt kompetanse hos ansatte i barnehager, SFO og
skoler
• ha aktiviteter med læringsutbytte i SFO
• gi tilbud om språkstimulering før skolestart
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Ledelse i skole og barnehage
Eidsvoll Høyre har høye ambisjoner for barn og ungdom i
kommunen. Vi vil derfor satse hardt på barnehage og skole i årene
framover. Det er viktig å ha en skole hvor alle elever får mulighet til
å mestre skolehverdagen, hvor læringsmiljøet gir utfordringer og
skolemiljøet er trygt og godt.
Eidsvoll Høyre vil
• ha pedagogiske skoleledere som leverer økte faglige resultater
og sikrer god trivsel
• styrke lærerens rolle som fagperson og leder i klasserommet
• ha åpenhet om skolen for å kunne jobbe med forbedring
• innføre valgfritt sidemål i ungdomsskolen

Eidsvoll Høyres
toppkandidater:
Fra høyre foran:
Ordførerkandidat Wenche
Hoel Ulvin, Tone Cicilie
Danielsdatter
Fra høyre bak: Helge T
Blindheim, Rune Storsve,
Svein Gustad-Sanner

Tverrfaglig samarbeid
Tidlig innsats og god hjelp i barndoms- og ungdomstid er viktig for
å mestre utfordringer man møter i livet. Vi ønsker å legge til rette
for en trygg og god oppvekst i Eidsvoll.
Eidsvoll Høyre vil
• videreføre ordningen med miljøarbeidere i skolen
• utvikle skolehelsetjenesten
• styrke rådgivernes kompetanse for at elever foretar riktige valg
for videre utdanning
• videreutvikle og styrke Kulturskolen
• ivareta det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevernet,
helsestasjoner, skolen og politiet
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HELSE OG OMSORG

Kvalitet, respekt og verdighet skal kjennetegne
helsetjenestene i Eidsvoll
Folkehelse og forebyggende arbeid
Gode forebyggende tiltak bidrar til bedre helse og økt livskvalitet.
Høyre vil jobbe aktivt og målrettet I folkehelsearbeidet for å
forebygge sykdom og lidelse.
Eidsvoll Høyre vil
• styrke forebyggende arbeid ved helsestasjonene, og
opprettholde helsestasjonen for ungdom.
• prioritere lavterskeltilbud og psykologtjenester
• etablere fritidstilbud for funksjonshemmede barn
• at hjemmeboende eldre skal få tilbud om en trygghetspakke og
aktivitetstilbud
• arbeide for flere gang- og sykkelveier
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Verdig eldreomsorg
Mange ønsker å bo i eget hjem lengst mulig. Ved styrking av
hjemmetjenesten med rett kompetanse og økte ressurser vil
Eidsvolls innbyggere oppleve å få rett hjelp til rett tid.
Når langtidsplass på sykehjem er nødvendig skal enerom være
normen.
Eidsvoll Høyre vil
• etablere pårørende- og brukerutvalg
• ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som gir økt trygghet
• legge til rette for alternative boformer
• legge til rette for samarbeid med private og frivillige
• åpne for valgmuligheter når det gjelder hjemmehjelptjenester
og avlastningstilbud
• arbeide for økt kompetanse, styrket lederskap og faglig
samarbeid
• sikre et verdig tilbud til mennesker med demens

Christoffer Nyborg
Nestleder og
listekandidat
Eidsvoll Høyre

Det gode liv i et
helseperspektiv
handler om å ha
noe å leve av, noe
å leve i og noe å
leve for!

Rus og psykiatri
Rus og narkotika frarøver enkeltmennesket og familier et verdig
liv. Det er viktig å sikre godt samarbeid mellom de pårørende og
helsevesenet.
Eidsvoll Høyre vil
• styrke kommunens rusforebyggende innsats
• sikre godt faglig ettervern i kommunen
• styrke miljøarbeidet og utvide tverrfaglig samarbeid
• arbeide for å sikre tilstrekkelig med tilrettelagte boliger
• øke andelen psykiatriske sykepleiere i kommunen
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KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Et rikt idretts-, frilufts- og kulturliv er
beste medisin for et godt lokalsamfunn
Et rikt og mangfoldig kulturliv gir våre liv kvalitet, mål og mening.
Vi ønsker et variert og velfungerende kulturliv for alle i Eidsvoll.
Eidsvoll Høyre mener at kultur sikres i en balanse mellom
offentlige og frivillige løsninger, og at kultur og næring både kan og
bør gå hånd i hånd.

Kulturarven
Eidsvoll Høyre vil at kommunen utnytter effekten av
Grunnlovsjubileet og sin særstilling som «demokratiets vugge» i
Norge. Vi må bruke vår kulturarv til å profilere oss som en
foregangskommune. Vi må “sette Eidsvoll på kartet”.

For å styrke kulturlivet i Eidsvoll vil Eidsvoll høyre:
• Opprette et kulturråd som ivaretar og samordner kulturlivets
interesser.
• Reetablere pensjonistkinoen.
• Støtte amatørteaterets arbeid.
• Legge til rette for ulike typer festivaler og markeder.

Eidsvoll Høyre vil
• at Eidsvoll skal bruke sine historiske og kulturellefortrinn til å
merkevarebygge kommunen.
• at Eidsvoll Verk videreutvikles som
et kulturhistoriskkraftsentrum med
Eidsvollsbygningen,Wergelands Hus og Mago B som kjerne.
• ruste opp våre kulturstier og minnesmerker.
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Rune Storsve
2. kandidat for
Eidsvoll Høyre

Idrett
Idretten bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer og fremmer god
helse. Den organiserte idretten er en av samfunnets mest sentrale
verdiformidlere og en av de viktigste arenane for samfunnsnyttig
frivillig innsats. Gode idrettsanlegg i lokalmiljøene er viktig for barn
og unges oppvekstvilkår, og bidrar til at ungene aktiviseres i sitt
eget nærmljø. Vårt mål er at alle innbyggere sikres tilgang til gode
idretts-badeanlegg i alle deler av Eidsvoll.

Trygge og trivelige lokalsamfunn
Et trygt lokalsamfunn er et samfunn
der mennesker møtes med respekt,
åpenhet og toleranse. Alle skal på tross
av ulikheter ha samme mulighet til å bli
inkludert. Eidsvoll Høyre vil skape gode
og trygge lokalsamfunn ved å satse på
kultur og frivillige organisasjoner.

Eidsvoll Høyre vil
• sikre bredde-og barneidretten større og mer stabile
rammevilkår
• øke det kommunale økonomiske ansvaret for å anlegge og
drifte utendørs idrettsanlegg.
• vurdere å tilby kommunalt finansiert idrettsfaglig kompetanse
til idrettslagene for å styrke folkehelsearbeidet samt motvirke
idrettsskader og frafall.
• etablere flere stimulerings- og talentpriser, og samordne den
årlige utdelingen i en kultur- og idrettsgalla
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NÆRING OG LANDBRUK

God næringsutvikling er å ivareta eksisterende
bedrifter og ønske nye velkommen
Vi vil skape positive spiraleffekter for næring og handel som
vil utvikle Sundet til den fjerde Mjøsbyen. En bærekraftig,
konsentrert utbygging langs Vormas vestside. Sundet skal bestå og
videreutvikles, men knyttes sammen med den nye utbyggingen via
nye og eksisterende gang- og sykkelveger.
For næringsutviklingen fremover vil Høyre markedsføre Eidsvolls
unike posisjon:
•
•
•
•
•
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Nærhet til Oslo Lufthavn, Oslo og Mjøsbyene
God plass, attraktiv beliggenhet
Ung befolkning
E6 og jernbane
Etablert næringsliv

Råholt skal bli en lokal by, et sted for handel og trivsel, der folk
møtes og oppholder seg. Konsentrerte sentra gjør lokal utvikling
mulig samtidig som vår kommune kan ha et landlig preg.
Det er viktig for utvikling av lokalsamfunnet og arbeidsplasser at vi
har konkurransedyktige næringsaktører i vår kommune.
Eidsvoll Høyre vil
• utvikle og forvalte næringsarealer ved viktige knutepunkter
på Dal, Ormlia og Minnesund som øker attraktiviteten og
stimulerer til videre næringsutvikling.
• kutte skjemavelde og effektivisere offentlig sektor
• øke antall lærlingeplasser gjennom samarbeid med
videregående skole og næringsliv, og ved å øke antallet
kommunale lærlingeplasser

Fra venstre:
Gry Bjørnstad, Jens E. Aalborg,
Svein Gustad-Sanner

Det er næringslivet selv som kjenner hvor skoen trykker og
passer. Derfor tror vi på tettere kontakt med næringslivet som
er grobunn for mange interessante prosjekter og ikke minst ny
næringsutvikling i vår kommune som gir nye muligheter.
Eidsvoll Høyre vil
• etablere en kommunal kompetanseressurs innen
næringsutvikling for økt kunnskap, støtte og dialog.
• være en pådriver for å etablere og utvikle relevante arenaer på
tvers av kommunegrensene for kommunikasjon med
næringslivet
• etablere et miljø for sosiale entreprenører og markedsføre
Eidsvoll som attraktiv for dette
Eidsvoll har lange tradisjoner som landbrukskommune.
Landbruket utgjør en viktig næringsaktør. Vi vil at landbruket
fortsatt skal stå sterkt i fremtiden ved å:

Vår unike beliggenhet med jernbane og
motorvei, med kort reisetid til storbyen,
Oslo Lufthavn, gjør oss attraktive for
næringsutvikling.

Eidsvoll Høyre vil
• gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom
• arbeide for å gi lokale myndigheter økt forvaltningsrett
• støtte tiltak som utnytter skogsressursen bedre og som øker
biomassegrunnlaget til f.eks. bioenergi
• støtte de konsesjonssøknadene hvor kjøper og selger er enige
om pris for en landbrukseiendom
• arbeide for å gjøre det lettere å starte samdrifter ved å
fjerne taket på antall deltakere og myke opp avstands- og
volumbegrensningene
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Listekandidater for Eidsvoll Høyre

EIDSVOLL FRA 2014 TIL 2040
Befolkningsvekst og utvikling – hva betyr det av muligheter og
utfordringer?

Lokalmiljø og nærhet til fritidstilbud vektlegges forskjellig, og i vår
langstrakte kommune finnes god og variert mulighet for valg av bolig,
barnehage og skole. Vi vil øke kapasiteten av skoleplasser i barneog ungdomstrinnet, med spesielt fokus på sørbygda grunnet sterk
befolkningsvekst.

Kultur og frivillighet – hvordan trekke med oss den gode
jubileumsfølelsen inn i fremtiden?

I kjølvannet av grunnlovsjubileet opplever vi gryende initiativ fra
frivillige krefter. Gjennom lag og foreninger, fra idrett til nytenkende
gründervirksomhet blomstrer fruktbare ideer i Eidsvoll. Livsgleden som
ligger i dette fellesskapet vil vi gi ny næring gjennom økte bevilgninger, og
videreutvikle samarbeidsavtaler mellom private og kommunen.

Kommunereform – hva innebærer dette for oss i Eidsvoll?

Vår kommune består av mer enn 23 000 innbyggere, og er i første
kvartal 2015 registrert på 10-på-topp listen over Norges mestvoksende
kommuner. Med denne veksten utfordres kommunens tjenestetilbud
sterkt og krever at vi ser utover kommunens grenser for bedre løsninger.
Innbyggerinvolvering for god areal- og samfunnsplanlegging står i tillegg
sentralt.
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Feiring representerer et
flott friluftsområde og
boligområder. Vi ønsker
ny næringsvirksomhet og
arbeidsplasser som skaper
et levende lokalsamfunn.

Sundet blir den fjerde
Mjøsbyen, muligheter langs
elva, konferansehotell gir
boost for næringslivet.
Utvikling på Holstangen. Med
togforbindelse til Jessheim
tror vi Sundet blir enda
mer attraktivt.

Vi må utvikle næringsarealer i
Ormlia i et lansiktig perspektiv.
Lokale myndigheter må bidra til
å rendyrke området slik at det
blir attraktivt.

Råholt blir en lokal by med
hyggelige byrom og et yrende
næringsliv. Et sentralt sted hvor
folk møtes og oppholder seg.

Minnesund: Med en ny og
moderne skole, mange
tomter, nye boligprosjekter
og næringsarealer er
mulighetene mange.
Vi ønsker togstopp på
Minnesund for å skyte fart i
utviklingen

Dal er et område i sterk
vekst der det fortsatt
er stort potensial
for næringsutvikling
Tettstedet rundt Dal
stasjon må utvikles i et
langsiktig perspektiv.

Eidsvoll har mange kvaliteter
som vi skal ta vare på. Her
finner du landlige omgivelser
med god plass og urbane
tendenser med handels- og
servicetilbud. Dette gjør vår
kommune attraktiv og med
potensial.

Vi må bruke vår historie
og Eidsvollsbygningen i
markedsføringen av den flotte
bygda vår – skape ny aktivitet og
nye arbeidsplasser.
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Helge T. Blindheim
Leder Eidsvoll Høyre

Maren Winnem
Listekandidat
Eidsvoll Høyre

Riktig bruk av IKT kan gi
• økt kvalitet i tjenestene
• bedre arbeidsforhold for ansatte
• lavere kostnader for kommunen
Eksempler:
• Velferdsteknologi for å yte bedre
helsetjenester
• Sikre, mobile IT-løsninger for ansatte i
helsetjenesten
• Skole-løsninger for økt lære-effekt
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Barnevern
Alle barn og unge fortjener en oppvekst de
kan se tilbake på og smile av. Alle barn og
unge fortjener å bli sett og hørt.
Psykisk helse og rus
-Høyre skal alltid være det partiet som står
opp for de som ikke kan stå opp for seg selv.
Det er viktig å vende nesa mot de deler av
samfunnet som ofte blir glemt.

FYLKESUTVALG

Husk å stemme Høyre i Akershus
Husk at du den 14. september skal avgi to stemmer,
både til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Anette
M. Solli er Akershus Høyres fylkesordførerkandidat.

Vi vil jobbe for flere bussruter
inn mot Jessheim, Kløfta og
Gardermoen.

Høyre vil arbeide for at
Akershus skal være en regional
utviklingsaktør innen innovasjon
og næringsutvikling, her vil bl.a.
Gardermoen næringspark stå
sentralt.

Høyre vil sørge for robuste
yrkesfagtilbud ved de
videregående skolene, med nok
bredde til å gi gode fagmiljøer.
Den gode utviklingen ved
skolene våre må fortsette.
Vi vil legge til rette for at man
på Gardermoen tar i bruk mer
nullutslipps-teknologi.

Anette M. Solli

Bærum
Fylkesordførerkandidat

Ketil Nordengen
Ullensaker
Toppkandidat

Vi vil være arealsmarte i
lokalisering og arealutnyttelse.
Boligutviklingen,
næringsutviklingen og
samferdsel på Romerike
og i fylket, må utvikles
i en sammenheng.
Befolkningsveksten i Akershus
gjør at vi må forsterke en
effektiv og miljøvennlig
kollektivtrafikk.
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Eidsvoll Høyre
Facebook.com/eidsvollhoyre
Last ned hele programmet på
www.eidsvollhoyre.no

Ordførerkandidat
Wenche Hoel Ulvin
wenchehoelulvin@gmail.com

Nye ideer og
ger
bedre løsnin

Leder
Helge T. Blindheim
helge@blindheim.com
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Wenche Hoel Ulvin
(1964), Minnesund
Rune Storsve (1952),
Eidsvoll
Hege T Blindheim
(1966), Eidsvoll
Tone Cicilie
Danielsdatter
(1970), Råholt
Svein
Gustad-Sanner
(1981), Råholt
Annette Skandsen
Ødegård (1967),
Råholt
Jens Edwin Aalborg
(1933), Eidsvoll
Tommy Wang (1975),
Råholt
Maren Winnem
(1996), Råholt
Vegard Ellingsen
(1954), Eidsvoll
Inger Cock-Olsen
(1966), Eidsvoll
Heine Fagnastøl
(1969), Minnesund
Gry Bjørnstad
(1971), Eidsvoll

14. Bjørn Einar
Østensen (1981),
Råholt
15. Christoffer Nyborg
(1988), Eidsvoll Verk
16. Marte Bråten (1983),
Råholt
17. Stein Aarvik (1970),
Råholt
18. Ann-Kristin Banken
(1956), Dal
19. Bjørn Otto Dønnum
(1967), Dal
20. Gunn Mette Sanner
(1962), Eidsvoll
21. Bjørg Braathen
(1936), Eidsvoll
22. Knut Larsen (1936),
Eidsvoll
23. Kjell Arne
Johannessen (1960),
Eidsvoll
24. Berit Moum (1940),
Eidsvoll
25. Tor Solsrud (1948),
Eidsvoll
26. Veronica Wang
(1968), Råholt

27. Anita Gundeid
(1962), Minnesund
28. Olav Brun (1971),
Eidsvoll
29. Tove Skårer (1947),
Råholt
30. Hanne Valstad
Jensen (1967),
Minnesund
31. Hans Hagene (1949),
Råholt

