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Hilsen fra ordførerkandidat Wenche Hoel Ulvin
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 helse- og 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.
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, Eidsvoll Høyres ordførerkandidat
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1. Oppvekst
Kunnskap gir trygghet og frihet
Eidsvoll Høyre har høye ambisjoner på vegne av barn og ungdom, og vil satse sterkt på
barnehage og skole i årene fremover. For å realisere ambisjonene må vi ha skolestørrelser som
gir mulighet for fleksible løsninger og stordriftsfordeler. Vi vil ha en skole hvor alle elever får
mulighet til å mestre skolehverdagen, hvor læringsmiljøet gir utfordringer og skolemiljøet er
trygt og godt.

Barnehage
Høyre vil ha barnehager med dyktige ansatte som gir barna en trygg og lærerik hverdag.
Eidsvoll Høyre ønsker en strategi for Eidsvoll kommune for å styrke kvaliteten i barnehagen.
Videre ønsker Eidsvoll Høyre å stimulere til fortsatt stort mangfold og et bredt barnehagetilbud i
kommunen.

Eidsvoll Høyre vil


støtte privat barnehageutbygging og –drift for å sikre stort mangfold og bredde i tilbudet



ha en rekrutteringsstrategi for førskolelærere



sikre gode og sømløse overganger mellom barnehage og skole



gi tilbud om språkstimulering før skolestart i barnehagen til barn som har behov

Grunnskolen
Skolen skal i tillegg til å være en læringsarena bidra til at våre barn blir trygge og selvstendige.
Samfunnets krav til elevenes grunnleggende ferdigheter skjerpes stadig, særlig innenfor fag som
norsk, matematikk, IKT og engelsk. Vi ønsker å gjøre barna best mulig rustet for en framtid i et
stadig mer internasjonalt arbeidsmarked.
Et helhetlig skoleløp gir elevene gode muligheter til å utvikle det beste i seg selv, og det
forbereder dem på veien mot videre utdanning.
Høyre vil ha åpenhet om skolen. Kunnskap om skolens resultater er avgjørende for at foreldre,
lærere og de ansvarlige i kommunen skal vite om elevene får den undervisning og oppfølging de
har krav på.
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Eidsvoll Høyre vil


vurdere tilbud om skolestart for 5-åringer



vurdere innføring av karakterer i basisfagene fra 5. trinn



ha åpenhet om skolens resultater i nasjonale prøver



skape like muligheter for alle barn i Eidsvollskolen



at Eidsvollskolen i større grad enn i dag skal nyttiggjøre seg forskningsbasert praksis i
pedagogisk tilrettelegging



ha et større fokus på aktiviteter med læringsutbytte i SFO



at alle elever tidlig i skoleløpet skal få et kvalifisert tilbud om leksehjelp



ha fortsatt fritt skolevalg for å sikre valgfrihet for barn og foreldre



ha økt fokus på klasseledelse



videreutvikle den lokale kulturelle skolesekken



styrke ordning med miljøarbeidere i skolen



innføre valgfritt sidemål i ungdomsskolen



styrke samarbeid mellom grunnskolen, videregående skole, næringsliv og kulturliv



styrke skolehelsetjenesten



at Eidsvollskolen bidrar til å utjevne digitale forskjeller mellom elevene ved systematisk bruk
av digitale hjelpemidler

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Tidlig innsats og god hjelp i barndommen, er en viktig plattform for å mestre de utfordringer en
møter senere i livet. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom PP-tjenesten og skolen som et ledd i
det forebyggende arbeidet.

Eidsvoll Høyre vil


sørge for at alle som har behov for slik hjelp, får gode, kvalifiserte tjenester



styrke den veiledende og rådgivende funksjonen i skolen



styrke rådgivernes kompetanse slik at ungdom veiledes til å foreta riktige valg vedrørende
videre utdanning

Et godt kvalifisert barnevern
Det er en økende andel unge som har utviklet eller er i ferd med å utvikle alvorlige
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atferdsvansker. Eidsvoll står i tillegg overfor en befolkningsvekst som kan gi barnevernet
ytterligere utfordringer. Et godt barnevern er en forutsetning for å kunne bidra til gi riktig hjelp
til rett tid til barn som trenger det.

Eidsvoll Høyre vil


arbeide for at barnevernet i kommunen har tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og gode
arbeidsvilkår til å håndtere et økende antall saker med større kompleksitet



Vurdere interkommunalt samarbeid innenfor barnevern og utvikle et avlastningstilbud i
samarbeid med de øvrige kommunene på Øvre Romerike



arbeide for å sikre et lavterskeltilbud hvor familier som har behov for hjelp kan få dette tidlig



ivareta et tverrfaglig samarbeid mellom barnevernet, helsestasjoner, skolen og politiet for å
sikre at barn og ungdom med problemer fanges opp tidlig og får god oppfølging

Et godt og inkluderende ungdomsmiljø
Høyre vil legge til rette for at unge mennesker skal få en god og trygg oppvekst i Eidsvoll. Det er
viktig å sørge for at ungdomsmiljøene er inkluderende og utvikler seg på en positiv måte. Idrettsog fritidsaktiviteter, inkludert gode kulturtilbud, er viktige elementer i et slikt arbeid.

Eidsvoll Høyre vil


styrke driften av ungdomsklubber i privat og kommunal regi



støtte opp om private initiativ rettet mot ungdom



videreutvikle og styrke kulturskolen



styrke det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge



styrke TVERS-samarbeidet (tverrfaglig og tverretatlig forebyggende arbeid)



støtte rusfrie arrangement for ungdom



ha nulltoleranse mot mobbing



opprette øvingslokaler for band



stimulere til frivillige natteravnstiltak



støtte ordning med nattbuss fra Jessheim til Eidsvoll for trygg hjemtransport

2. Kultur, idrett og frivillighet
Et rikt og mangfoldig kulturliv gir våre liv kvalitet, mål og mening. Gjennom de siste fire årene
har Eidsvoll mistet både sin lokale kino og kulturkoordinator i kommunen. Med dette har
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kommunens innbyggere mistet en del av sine kulturtilbud. Gode kulturelle tilbud til innbyggerne
er helseforebyggende og skaper trivsel i en kommune, og er ikke minst viktig for folkehelsa.
Kultur gir gode opplevelser, sosialt samvær og en

Kultur –

følelse av tilhørighet. Eidsvoll Høyre vil legge til
rette for et levende kulturliv, og vi vil sette brukeren

Gir frihet

i sentrum. Kulturmidlene skal nå ut til brukerne og
skaperne av kultur. Vi ønsker et variert og

Skaper trygghet

velfungerende kulturliv for alle i Eidsvoll.
Eidsvoll Høyre mener at kulturen sikres best i en balanse mellom offentlige og frivillige
løsninger, og at kultur og næring både kan og bør gå hånd i hånd.

For å styrke kulturlivet I Eidsvoll, vil Eidsvoll Høyre:


opprette et Kulturråd som ivaretar og samordner kulturlivets interesser



styrke samarbeidet med Musikkrådet



etablere et kinotilbud for pensjonister og vurdere ammekino og ytterligere tilbud



støtte Amatørteaterets arbeid



legge til rette for ulike typer festivaler og markeder (som for eksempel PULS)

Kulturarven
Eidsvoll Høyre vil at kommunen utnytter effekten av Grunnlovsjubileet og sin særstilling som
«demokratiets vugge» i Norge. Vi må forvalte vår historiske og demokratiske arv og ta vare på
våre minnesmerker og bygninger. Samtidig må vi bruke vår kulturarv til å profilere oss som en
foregangskommune. Vi må "sette Eidsvoll på kartet".

Eidsvoll Høyre vil


at Eidsvoll skal bruke sine historiske og kulturelle fortrinn til å merkevarebygge kommunen



forplikte seg til å vedlikeholde og synliggjøre Eidsvolls kulturhistoriske og politiske arv



at Eidsvoll Verk videreutvikles som et kulturhistorisk kraftsentrum med Eidsvollsbygningen,
Wergelands Hus og Mago som kjerne



ruste opp våre kulturstier og minnesmerker
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For å styrke kirken som en vesentlig del av kulturlivet vil Eidsvoll Høyre:


støtte kirkens og de frie trossamfunnenes arbeid



legge til rette for at frivillige kan bidra til vedlikeholdet av våre kirkegårder

Idretten
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 arenaene for
samfunnsnyttig frivillig innsats. Gode idrettsanlegg i lokalmiljøene er viktige for barn og unges
oppvekstvilkår, og bidrar til at ungene aktiviseres i sitt eget nærmiljø. Vårt mål er at alle
innbyggere sikres tilgang til gode idretts- og badeanlegg i alle deler av Eidsvoll.

Eidsvoll Høyre vil


sikre bredde- og barneidretten bedre og mer stabile rammevilkår



øke det kommunale økonomiske ansvaret for å anlegge og drifte utendørs idrettsanlegg



arbeide for å forbedre idrettens rammevilkår for å drive helsefremmende arbeid



arbeide for å etablere flere stimulerings- og talentpriser, og samordne den årlige utdelingen i
en kultur- og idrettsgalla i samarbeid med næringslivet

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



styrke samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen gjennom samarbeidsavtaler
ha økt fokus på vakre, velstelte og levende sentrumsområder og sikre god tilgjengelighet



videreutvikle Eidsvoll til en enda mer attraktiv bokommune med trygge og gode
sentrumsområder



legge til rette for båtturisme gjennom en marina og servicesenter på
Skjoldnestangen
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3. Miljø
Eidsvoll Høyre vil bidra til å sikre et godt og bærekraftig miljø. Vi ønsker å ta i bruk fornybar
energi som kan redusere klimautslipp og miljøforurensing. Vi er opptatt av å tenke langsiktig når
det gjelder energi, og vil arbeide for at større deler av Eidsvolls befolkning skal kunne nyte godt
av fornybar energi til oppvarming og andre energiformål. Samtidig vil vi arbeide for at
fremtidige generasjoner sikres tilgang til naturområder

Et godt og

og at det legges til rette for natur- og fritidsopplevelser.
Eidsvoll Høyre har en visjon om grønn utvikling av

bærekraftig miljø

Eidsvoll sentrum, med særlig vekt på bærekraftig og
konsentrert utbygging på Vormas vestside; til en Miljøby med tiknytning til eksisterende og
planlagte gang- og sykkelveger langs og over Vorma, og bedret veiforbindelse til E6.
Hovedtrafikkåren for inn og utreisende vil være Eidsvoll Stasjon med sine mange togavganger
og nærhet til Oslo og Gardermoen.

Eidsvoll Høyre vil


at kommunens egne kjøretøy skal være miljøvennlige



at alle kommunale bygg skal prioritere miljøvennlig oppvarming



sikre miljøperspektivet i planlegging av nye boligområder og at friområder sikres



ta et krafttak mot forsøpling ved å opprette rydde-/miljøpatruljer i samarbeid med frivillige
organisasjoner



sørge for økt beplantning i sentrumsområder i samarbeid med private eiere



ruste opp kommunens parker, badeplasser og friområder, gjerne i samarbeid med frivillige
organisasjoner og private



arbeide for å sikre rent vann i Mjøsa, Vorma, Hurdalsjøen, Tisjøen, Andelva og andre viktige
vann- og naturområder



styrke miljøperspektivet ved sentrumsutvikling



styrke miljøperspektivet i utviklingen av Eidsvoll for turisme
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4. Helse og omsorg
Helsetjenestene i Eidsvoll kommune skal preges av kvalitet og kompetanse. Vi må prioritere
forebyggende arbeid, habilitering, rehabilitering og god kroniker-omsorg. Samtidig må
kommunen være kompetent til å håndtere pasienter med komplekse og sammensatte behov i
større grad enn tidligere – for å følge opp

Kvalitet i

samhandlingsreformen. Kommunene skal stadig ivareta flere
oppgaver, og dette må prioriteres. Befolkningen blir eldre, og
mange eldre er i dag ofte friske og vitale. Gode forebyggende

omsorgen

tiltak bidrar til en best mulig alderdom.

Eidsvoll Høyre vil


arbeide for økt kompetanse, styrket lederskap og faglig samarbeid



legge til rette for samarbeid med private og frivillige organisasjoner



åpne for private valgmuligheter når det gjelder hjemmehjelptjenester og avlastningstilbud



opprettholde sosiale og aktiviserende tiltak, som Frivilligsentralen



legge til rette for alternative boformer



inkludere alderdom og verdighet i kommuneplanleggingen



sikre dialog og samarbeid med Eldrerådet



sikre systematisk fokus på helsetjenester og rutiner for rett hjelp til rett tid

Folkehelse
Folkehelse er nøkkelen til et godt liv, og arbeidet for god helse går «fra vugge til grav». Det er
viktig å arbeide aktivt og målrettet i folkehelsearbeidet slik at vi kan forebygge sykdom og
lidelse. Kommunen har mulighet til å legge til rette for et helsefremmende miljø, blant annet ved
å sette folkehelse på dagsorden i arealplanleggingen. Et godt inneklima fremmer helse og
velvære, og kommunen har et særansvar gjennom miljørettet helsevern. Sykdommer og plager
knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt i Eidsvoll enn i landet for
øvrig.

Eidsvoll Høyre vil


bevare og skape grønne nærområder og trygge uteområder



sikre det fysiske og psykososiale “arbeidsmiljøet” til barn og unge, spesielt inneklimaet
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legge til rette for mestring gjennom skoleløpet for elever slik at vi reduserer antall elever som
dropper eller ikke fullfører videregående skole. Dette skal skje ved økt kompetanse innen
klasseledelse og relasjonskompetanse.

Forebyggende arbeid
Vi ønsker å styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge gjennom helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, etablere psykologtilbud og flere lavterskeltilbud.
Aktivitetssentrene for eldre er en viktig satsing. De er helsefremmende og forebyggende, og kan
ivareta aktivitet og engasjement. Sentrene vil kunne sikre sunn og næringsrik mat, fysisk
trening/bevegelse og mental aktivitet.

Eidsvoll Høyre vil


styrke det forebyggende helsearbeidet ved helsestasjonene, opprettholde helsestasjonen for
ungdom og videreføre miljøarbeidere i skolen



sikre fokus på tidlig innsats og økt tverrfaglig samarbeid i kommunens planarbeid



prioritere lavterskeltilbud, psykologtjeneste for barn, unge og familier i kommunen



sikre og synliggjøre aktivitetstilbud / eldresentra som en forebyggende arena



legge til rette for økt samarbeid med frivilligheten



opprettholde Frisklivssentralen

Habilitering og rehabilitering
Habilitering og rehabilitering handler om å gi mennesker, som er rammet av sykdom, har
medfødt funksjonshemming eller som har vært utsatt for en ulykke, en ny sjanse og mulighet til å
mestre hverdagen. I følge Samhandlingsreformen skal rehabilitering foregå ute i kommunene.
Det er viktig å komme raskt i gang med individuell rehabilitering. Dette for å kunne komme
tilbake til egen bolig og bli i stand til å klare seg selv.

Eidsvoll Høyre vil


stimulere til at flere fysioterapeuter og / eller ergoterapeuter etablerer seg i kommunen



styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunen med ressurser



øke kompetansen innenfor fagfeltet ved å inngå avtaler med bindingstid



etablere fritidstilbud for funksjonshemmede barn



arbeide for en føre-var-holdning i den kommunale tjenesteytingen for å innføre tiltak som
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kan redusere nye uhell og re-innleggelser på sykehus

Velferdsteknologi
Ved å ta i bruk nye løsninger, kan vi gi omsorgstrengende best mulig livskvalitet, samtidig som
vi sikrer at ressursene brukes mest mulig effektivt. Å benytte velferdsteknologi i hjemmebaserte
tjenester vil kunne bidra til økt selvhjulpenhet og mestring, større grad av sikkerhet og trygghet,
bidra til økt verdighet og større grad av engasjement, aktivisering og deltakelse.

Eidsvoll Høyre vil


ta i bruk, utrede og satse på velferdsteknologiske løsninger som gir økt trygghet og bedre
effektivitet slik at flere kan bo lengre hjemme



at hjemmeboende skal få tilbud om en trygghetspakke

Palliasjon
Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort
forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter står sentralt, sammen med tiltak rettet
mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og
omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.

Eidsvoll Høyre vil


arbeide for større kompetanse og strategisk rekruttering innenfor kreftomsorgen.



arbeide for utvidelse av et døgnbasert tjenestetilbud



etablere et ambulerende team



styrke legetjenesten ved institusjonene

Rus og psykisk helse
Rus og narkotika frarøver enkeltmennesket og familier et verdig liv. Vi må sikre at neste
generasjon opplever god psykisk helse med muligheter for gode valg. I følge folkehelseprofilen
for Eidsvoll 2014 har vi flere innbyggere med psykiske symptomer og lidelser enn i landet for
øvrig.

Eidsvoll Høyre vil


sikre godt samarbeid for god behandling
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sikre godt faglig ettervern i kommunen



styrke miljøarbeidet/forebyggende arbeid i skolen med ulik kompetanse



utvide samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten, politi og skoler



styrke kommunens rusforebyggende innsats



arbeide for å sikre tilstrekkelig med tilrettelagte boliger

Verdighet
Eidsvoll Høyre setter verdighet og selvhjulpenhet høyt fordi mestring av hverdagen er viktig for
enkeltmennesket. Vi vil fokusere på verdighet på alle arenaer.

Eidsvoll Høyre vil


etablere pårørende- og brukerutvalg i Eidsvoll kommune for å styrke samhandlingen mellom
bruker/beboer, pårørende og institusjon/hjemmebaserte tjenester



øke ressursene innenfor hjemmebaserte tjenester slik at hjemmeboende opplever verdighet og
livskvalitet



tilrettelegge for økt verdighet ved å prioritere enkeltrom for langtidsplasser



sikre dagaktivitetstilbud



jobbe aktivt for å øke pasienters og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av
helsetjenestene



opprette/videreføre et demensteam



arbeide for gode og fleksible avlastningstilbud



arbeide for bedre og mer fleksible støtteordninger til familier med spesielle omsorgsoppgaver



sikre gode lindrende behandlingstilbud i kommunens omsorgsinstitusjoner



tilrettelegge omsorgstjenesten slik at pasienter som ønsker det skal få anledning til å dø
hjemme

5. Næring og landbruk
Eidsvoll Høyre mener næringsutvikling utgjør en viktig del av samfunnsutviklingen, gjennom
arbeidsplasser og servicetilbud til innbyggerne. Eidsvoll
kommune må profileres enda sterkere som en attraktiv

Nærings-

kommune for næringsetableringer. Vi vil skape positive
spiraleffeker for næring og handel som vil utvikle Sundet til

utvikling

den fjerde Mjøsbyen. En bærekraftig, konsentrert utbygging
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langs Vormas vestside. Sundet skal bestå og videreutvikles, men knyttes sammen med den nye
utbyggingen via nye og eksisterende gang- og sykkelveger.
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.

Eidsvoll Høyre vil


benytte kommunens egne innkjøp av varer og tjenester gjennom ØRIK (Øvre Romerike
Innkjøpssamarbeid) som verktøy for næringsutvikling gjennom innovative offentlige
anskaffelser. Dette innebærer dialog mellom innkjøper, brukere og leverandører i
planleggingsfasen.



arbeide for at det skal være mer attraktivt for næringsdrivende å etablere seg i kommunen



øke antall lærlingeplasser gjennom samarbeid med videregående skole og næringsliv og ved
å øke antallet kommunale lærlingeplasser



bidra til ny næringsutvikling, også innen kulturbasert næringsvirksomhet og sosialt
entreprenørskap



utvikle og forvalte næringsarealer ved viktige knutepunkter på Dal, Ormlia og Minnesund
som øker attraktiviteten og stimulerer til videre næringsutvikling



forenkle og effektivisere, samt øke kvaliteten på søknads- og saksbehandlingsprosedyrer i
kommunen



være en pådriver for strategiutvikling og systematisk tilnærming som skal gi forutsigbarhet
og langsiktighet for næringslivet



være en pådriver for å etablere og utvikle relevante arenaer på tvers av kommunegrensene for
kommunikasjon med næringslivet, som skal sikre gode vilkår for næringsutvikling og
tilrettelegging i et strategisk perspektiv



etablere en kommunal kompetanseressurs innen næringsutvikling



tilrettelegge og gjøre det attraktivt å etablere et konferansehotell i tilknytning til Eidsvoll
stasjon



legge til rette for mer båttrafikk og turisme gjennom å åpne for muligheter langs Vorma i
Sundet



arbeide gjennom egne kanaler for økte økonomiske incentiver for lokal næringsutvikling



etablere et miljø for sosiale entreprenører og markedsføre Eidsvoll som attraktiv for dette



utarbeide konkrete konseptskisser som gjør kommunen i stand til å utvikle våre viktigste
sentrumsområder i et 50-års perspektiv
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Landbruk
Landbruket utgjør et viktig fundament for bosetting og kulturlandskap i Eidsvoll, og legger også
grunnlaget for annen næringsvirksomhet. Derfor må næringen og statlige myndigheter legge til
rette for fortsatt modernisering av driften slik at næringen blir best mulig rustet for fremtiden.
Høyre mener staten fortsatt skal gi økonomisk tilskudd til landbruket, men slike tilskudd må
være mer målrettede og mindre byråkratiske enn i dag. Landbruket skal ivareta ﬂere oppgaver;
alt fra å ta vare på kulturlandskapet og sikre matvareberedskapen til å sikre tilgangen på trygge
matvarer. Høyre vil føre en politikk som tar sikte på å gjøre det enklere å utvikle et mer variert
og spennende norsk-produsert matvaretilbud. Det ligger store potensielle verdier i landbruket, og
Høyre vil frigjøre disse for å styrke bøndenes muligheter til å utvikle gården videre.

Eidsvoll Høyre vil


gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom



arbeide for å gi lokale myndigheter økt forvaltningsrett



støtte tiltak som utnytter skogressursene 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



arbeide for å bedre avskrivningsreglene og etablere en avsetningsordning for fremtidige
investeringer



arbeide for å endre jordlovens bestemmelser om delingsforbud

6. Forvaltning og drift
Eidsvoll Høyre vil ta hele bygda i bruk og er opptatt av sunn vekst og god utvikling i kommunen.
Høyre vil arbeide for et mer rettferdig fordelingssystem, slik at vekstkommuner som Eidsvoll får
større andel av statlige overføringer, spesielt i perioder med sterk vekst.

Kommune- og arealplanlegging
Kommune- og arealplanlegging er vårt viktigste verktøy for å kunne sikre at hele bygda tas i
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bruk som god bo- og næringskommune. Eidsvoll Høyre vil legge til rette for økt boligbygging og
gode bomiljøer.

Eidsvoll Høyre vil


arbeide for å tilrettelegge tomteområder i alle deler av kommunen, når teknisk og sosial
infrastruktur tillater det, for å skape levende og engasjerte lokalmiljøer



arbeide for økt involvering og lokal deltagelse i regulerings- og kommuneplaner i årene
fremover



arbeide for økt interkommunalt samarbeid om helhetlig arealplanlegging på Øvre Romerike



åpne for spredt boligbygging der nødvendig infrastruktur tillater det



arbeide for større fortetting i sentrumsnære områder



tilby større boligtomter i Eidsvoll



ha fokus på estetikk i utformingen av bygg, bolig- og serviceområder



at universell utforming gjennomføres på alle offentlige bygg



ruste opp grøntarealer, parker og friområder og sørge for godt opplyste rene gater og veier og
trivelige fellesrom



redusere Fylkesmannens og andre statlige etaters mulighet til å overprøve lovlig fattede
vedtak i kommunene - Fylkesmannens rolle skal begrenses til legalitetskontroll og klager på
saksbehandlingen

En åpen og tilgjengelig servicekommune
Eidsvoll Høyre går imot innføring av eiendomsskatt, og ønsker å holde de kommunale avgiftene
på et lavest mulig nivå i årene som kommer. Eidsvoll kommune er til for sine innbyggere og skal
være organisert på en måte som tjener befolkningen best. Høyre etterstreber en døgnåpen
kommune, noe som er mulig ved hjelp av moderne teknologi. Eidsvoll kommune skal
kjennetegnes ved brukervennlig, serviceinnstilt og profesjonell tjenesteyting.

Eidsvoll Høyre vil


videreutvikle Eidsvoll som en servicekommune hvor innbyggerne får størst mulig innflytelse
over tjenestetilbudet



ha en åpen og tilgjengelig kommuneadministrasjon for innbyggerne



gjennomføre brukerundersøkelser for å bygge kunnskap om hvordan kommunens arbeid
stadig kan forbedres
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ha fokus på hastighet, kvalitet og prioritet i saksbehandlingsarbeidet i kommunen



gjennomføre prinsippet om åpenhet og transparens



fortsette å prioritere og styrke vedlikehold av skolebygg og kommunale bygg



avhende overflødig kommunal eiendomsmasse



arbeide for en aktiv IKT-politikk både for innbyggere og næringsliv



ved etablering av nye kommunale bygg vurdere Offentlig Privat Samarbeid, hvor offentlige
og private samvirker om investering og drift av anlegget i et forpliktende partnerskap

Skolevedlikehold
Eidsvoll Høyre vil gi alle elever og lærere et godt undervisningsmiljø og en god arbeidsplass.
Det skal tilrettelegges og sikres tilgjengelighet for alle gjennom funksjonelle skolebygg med godt
inneklima, gode arealer for læring og gode utearealer.

Eidsvoll Høyre vil


revidere skoleutbyggingsplanen og sørge for at skolekapasiteten følger kommunens utvikling
og befolkningsvekst



videreføre opprustningen og rehabiliteringen av skolebygg

Interkommunalt samarbeid
Eidsvoll Høyre vil arbeide for et godt interkommunalt samarbeid der dette kommer Eidsvolls
befolkning til gode. Vi mener dette er riktig bruk av offentlige midler når flere kommuner
samarbeider om viktige tjenester til befolkningen.

Eidsvoll Høyre vil


styrke kommunens eierskapspolitikk og eierskapsstrategi i de interkommunale tjenester og
selskaper, herunder styrke de folkevalgtes muligheter til kontroll og innsyn



arbeide for et økt og styrket interkommunalt samarbeid når det gjelder næringsutvikling,
teknisk og administrative tjenester



arbeide for et sterkt interkommunalt samarbeid i forhold til nye kommunale krav utløst av
Samhandlingsreformen



søke stadig tettere samarbeid med kommunene på Øvre Romerike
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7. Kommunikasjon og samferdsel
God og trygg kommunikasjon og ferdsel er en forutsetning for et velfungerende samfunn og en
nødvendighet for videre utvikling. Med god infrastruktur har Eidsvoll en ideell beliggenhet nær
hovedstaden, nær hovedflyplassen og som et naturlig bindeledd mellom hovedstadsområdet og
regionale sentra lenger nord, som for eksempel Hamar og Lillehammer. I det moderne samfunnet
er også IKT-infrastruktur blitt en betydningsfull kommunikasjonsressurs. IKT-infrastruktur kan
gi et positivt konkurransefortrinn ved næringsetablering og kommunal vekst for øvrig. Digitale
Gardermoens fiber-nettverk og mobil-aktørenes utvikling av høyhastighets mobilt bredbånd
representerer en underutnyttet ressurs i arbeidet med sentrums- og næringsutvikling.

Vei
Eidsvoll Høyre vil


arbeide for å heve standarden på de kommunale veiene



følge opp at gatebelysning fungerer



utarbeide gode trafikksikringsplaner



arbeide for et økt og forbedret kollektivtilbud



sikre økt korrespondanse mellom tog og buss



arbeide for å sikre utbedring av fylkesvei 33 gjennom Feiring



sikre trygge skoleveier



prioritere flere sykkelstier og gangveier i kommunen



i samarbeid med Jernbaneverket og Ruter arbeide for å få til sikker sykkelparkering ved
kollektivknutepunktene.

Jernbane
Eidsvoll Høyre vil


arbeide for at togtilbudet sørover mot Oslo og nordover mot Hamar og Lillehammer
stadig blir bedre



arbeide for at togtilbudet til Eidsvoll og Eidsvoll Verk utvides med flere togavganger



arbeide for en forlengelse av togtilbudet Dal – Eidsvoll



arbeide for at det blir etablert et togstopp på Langset
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IKT-infrastruktur
Eidsvoll Høyre vil


arbeide for at alle innbyggere og alle virksomheter i Eidsvoll kommune får tilbud om tilgang
til stabilt høyhastighets bredbånd over Digitale Gardermoen sin fiberbaserte infrastruktur
eller ved hjelp av høyhastighets mobilt bredbånd



arbeide for at flere aktører kan levere fibertilgang og innhold til innbyggere og næringsliv
med basis i Digitale Gardermoens infrastruktur



at Eidsvoll kommune aktivt søker å tiltrekke seg nye typer næringsvirksomhet med basis i en
velutviklet og offensiv IKT-infrastruktur



at Eidsvoll kommune i større grad enn nå benytter IKT-infrastrukturen til å øke kvaliteten,
kapasiteten og innholdet i det kulturelle arbeidet, skolen, helsetjenesten og kommunens
øvrige tjenester



arbeide for å gjøre markedsfinansiert fremføring av fibernett til udekkede områder mer
kostnadseffektiv ved å endre kommunal graveforskrift til å samsvare med den nasjonale
veilederen til gravedybde

Oslo Lufthavn
Oslo Lufthavn er i kraftig vekst og er midt inne i en storstilt utvidelse. Eidsvoll Høyre mener at
lufthavnen representerer et underutnyttet potensiale for både næringsutvikling og
sentrumsutvikling i Eidsvoll kommune.
Flytrafikken representerer også en miljømessig utfordring. Dette må tas hensyn til i den
rullerende arealplanleggingen i kommunen.

Eidsvoll Høyre vil


arbeide aktivt for at støy- og forurensningsplagene for innbyggerne begrenses til et minimum



at Eidsvoll kommune utvikler en egen tilknytningsstrategi til Oslo Lufthavn og en tiltaksplan
for hvordan kommunen på helt nye måter kan dra nytte av nærheten til flyplassen

8. Kommunen som arbeidsgiver
For Eidsvoll Høyre er det viktig at arbeidsgiverrollen utøves profesjonelt, og at de ansatte
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opplever sin arbeidsplass som inkluderende, interessant og engasjerende. Dyktige ansatte er
grunnleggende for å kunne yte kvalitativt gode tjenester til befolkningen. En riktig og godt
organisert kommune er også et viktig verktøy for å beholde og rekruttere kompetente
arbeidstakere.

Eidsvoll Høyre vil


øke fokuset på lederskap i kommunen



sikre god personalpolitikk og oppfølging av den enkelte ansatte



satse på kompetanseheving for de ansatte



videreføre arbeidet for å øke arbeidsnærværet



legge til rette for økte forsøk med alternativ sykemeldingspraksis



legge til rette for arbeidstrening for de som står utenfor arbeidslivet

Rekruttering
Både helse- og utdanningssektoren vil ha et stort rekrutteringsbehov i årene fremover. Eidsvoll
Høyre vil sikre at Eidsvoll kommune fortsatt vil være en attraktiv arbeidsplass slik at vi kan
rekruttere og beholde riktig kompetanse. Det blir viktig at vi innretter oss på en måte som sikrer
at vi får gode, kvalifiserte søkere. Den store deltidsandelen i omsorgssektoren representerer
faglige og kvalitetsmessige utfordringer både for de ansatte og for brukerne av tjenestene.

Eidsvoll Høyre vil


styrke videre- og etterutdanning for ledere og ansatte i kommunen



øke satsningen på rekrutteringstiltak



utvide kommunens lærlingetilbud



arbeide for at de som mangler godkjent, relevant kompetanse (ufaglærte) gis en mulighet til
kompetanseheving



ha en seniorpolitikk som legger til rette for at flere kan arbeide lenger



legge til rette for forsøksordninger med langturnus innenfor helse- og omsorgssektoren



arbeide for flere hele stillinger i helsesektoren og bruke tilpassede turnusordninger



satse på kompetanseutvikling blant lærere og ledere på alle nivå



gjennomgå og forbedre støtteordningene til etter- og videreutdanning
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9. Kommunereformen
For Eidsvoll Høyre er det viktig at Eidsvoll kommune tar aktivt grep om utforming av egen
utvikling og fremtid. Samfunnet er gjenstand for store endringer. Innbyggertallet vil vokse jevnt
og mye i årene som kommer, hovedsakelig på grunn av innflytting. Kommunen har et
formidabelt ansvar med å forbedre egne tjenester, spesielt på områdene helse og omsorg samt
skole.
I tillegg må kommunen forvente at nye, krevende oppgaver vil komme som en følge av den
nasjonalt initierte kommunereformen. Eidsvoll kommune er med i stort antall interkommunale
samarbeid, noe som er en tydelig indikasjon på at kommunen allerede nå ser fordeler ved å
gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre.
Kommunereformen er forankret i et flertall på Stortinget. De nasjonale prosessene rundt denne
utfordrer kommunen. Eidsvoll Høyre mener at kommunen ikke kan overlate til andre å utforme
egen fremtid.

Eidsvoll Høyre vil


at hovedmålet for fremtidens kommuner skal være å levere stadig bedre tjenester til
kommunens innbyggere



søke kunnskap om muligheter og utfordringer, fordeler og ulemper ved større kommuneenheter enn i dag



ta ansvar ved å delta i og initiere aktiviteter i tilknytning til kommunereformen på lokalt,
fylkeskommunalt og regionalkt nivå



oppmuntre til og delta i åpen debatt, både i egen forening og ellers, om spørsmål knyttet til
kommunereformen



bygge en kommune for Eidsvolls befolkning som er ressurssterk nok til selv, og med høy
kvalitet, å utføre oppgavene en kommune er pålagt



være åpen for endringer i fremtidens kommunegrenser
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