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Grunnlovsbygda for de mange – ikke for de få  
  
Eidsvoll SV vil i den neste 4-årsperioden fortsette å jobbe for et mer rettferdig og solidarisk samfunn. 
Den norske velferdsstaten er bygd på prinsippet om at vi yter etter evne og tar ut etter behov. Vi 
ønsker å fortsette fokuset fra den siste perioden om å forsterke det kommunale tjenestetilbudet og 
forsterke den tidlige innsatsen. Eidsvoll SV vil alltid være en sterk og tydelig opposisjon til en 
kuttpolitikk som har negative konsekvenser ovenfor innbyggerne og de ansatte i kommunen.  
Vi vil at Eidsvoll kommune skal være åpen, inkluderende og engasjerende - uavhengig av bakgrunn, 
etnisitet, kjønns- og seksualitetsmangfold.  
Med tre togstasjoner med kort pendlertid inn til Oslo, er vi, og må vi være, en del av løsningen for å 
bosette folk rundt hovedstaden. Utviklingen kan ikke skje på utbyggernes premisser - den må skje på 
eidsvollingenes premisser. Kommunen må derfor sette premissene for hvilke områder som skal 
bygges ut og i hvilken rekkefølge. Det er også viktig å ha fokus på hvor næringsvirksomhet plasseres. 
På denne måten vil vi klare å holde tritt med befolkningsutviklingen. 
Eidsvoll bør leve opp til navnet som Grunnlovsbygda gjennom engasjement for videreutvikling av 
lokaldemokratiet. Det lokale folkestyret må respekteres, også i spørsmål om 
kommunesammenslåinger. Eidsvoll må strekke seg mot større åpenhet, og kommuneorganisasjonen 
må utvikle en ytringsfrihets- og medvirkningskultur i alle virksomheter. Innbyggernes muligheter til å 
få behandling av saker i kommunestyret (innbyggerinitiativet) bør oppmuntres, og nærmiljøene bør 
få sterkere medinnflytelse. Feiring-regjeringa kan være et godt eksempel på initiativ for 
nærdemokrati. Vi trenger tiltak for å øke valgdeltakelsen i kommunen, og demokrati- og 
menneskerettighetslæring bør være et satsingsområde i skolen. Vi støtter en videreutvikling av 
Eidsvoll Verk som arena for formidling og debatt om demokratispørsmål. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

Oppvekst  
Eidsvoll skal være en god kommune å vokse opp i. Gjennom et åpent og sterkt samarbeid mellom 
barnehage, skole, SFO, kulturskole, barnevern og andre instanser kan vi sørge for at ingen barn faller 
utenfor, og at alle får gode utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Fokuset må være på tidlig 
innsats og forebygging. Et viktig tiltak vil være å ansette et team med utekontakter som også har et 
tett samarbeid med nabokommunene.  

Barnehager   

Vi ønsker at våre barnehager skal representere et mangfold som samsvarer med kommunens 
innbyggere sine behov.   

 Vi vil øke andelen kommunale barnehager. Nye barnehager må som hovedregel være 
kommunale, for eksempel må ny barnehage på Langset inn i planprogrammet. 

 De ansatte skal i størst mulig grad ha utdanning som pedagoger eller fagarbeidere. Andelen 
pedagoger må økes. Kommunen må legge til rette for fagutdanning og kompetansehevende 
tiltak for ansatte. 

 Det må sikres egnete kommunale tomter til framtidig barnehageutbygging der vi vet det blir 
nødvendig, som for eksempel tidligere Råholt barnehage. Det er viktig at det også skal finnes 
sentrumsbarnehager som er tilgjengelige med kollektivtransport. 

Skoler  

Vi ønsker at barna i Eidsvoll skal ha gode skoler, med et godt innemiljø og trygge rammer for læring. 
Vi vil at skolen i Eidsvoll skal være en arena hvor forskjellene utjamnes – ikke forsterkes. Skolene må 
også være store nok til å takle en forventet befolkningsvekst og forskjellige 
læringssituasjoner. Undervisningen av våre elever skal ikke foregå i brakker.  

 Plan for videre skoleutbygging må revideres årlig, ikke minst for å ta inn endringer i forventet 
elevtallsprognose i de ulike opptaksområdene. Samtidig må påbegynte prosjekter fullføres 
med kvalitet.   

 Nye Vilberg barneskole må bygges som en 4-parallell skole med en gang, og Råholt 
barneskole må ikke settes på vent. Andre prosjekter (utvidelse Eidsvoll Verk og Bønsmoen, 
ny ungdomsskole i Sørbygda m.fl.) må følge i hensiktsmessig rekkefølge.   

 Eidsvollskolene skal ha en solid grunnbemanning av lærere og barne- og ungdomsarbeidere.  

 Det må ansettes miljøarbeidere og spesialpedagoger på alle skolene som bidrag til å styrke 
den faglige og personlige støtten til alle elever. 

 Fortsette arbeidet for at Krokeide-stiftelsen skal få etablere en videregående skole i Feiring. 

SFO for alle  

Eidsvoll SV vil jobbe for å sikre et godt, helhetlig og likeverdig tilbud ved alle skolene i Eidsvoll. På 
denne måten ønsker vi å sikre at elever i alle skoleområdene skal ha like godt tilbud og likeverdig 
leksehjelp.    

 SFO må ha et prisnivå slik at elevene kan benytte seg av tilbudet uavhengig av foreldrenes 
inntektsnivå. 

 SFO må sikres en voksentetthet som gjør at det enkelte barn blir sett og får et trygt og allsidig 
aktivitetstilbud og leksehjelp. 

 Vi vil arbeide for en kvalitets- og innholdsreform for SFO som sikrer kvalitet og likeverd i 
tilbudet. 

 



 

Helse og omsorg  
Kommunen skal gi gode helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Eidsvoll SV vil ha 
velferdstjenester i offentlig regi. Fellesskapets midler skal gå til tjenester til de som trenger det, ikke 
til kommersielle aktører. Det er viktig at velferd som skal tjene innbyggerne, styres av demokratiske 
organer og ikke settes ut på anbud. Eidsvoll har store folkehelseutfordringer og en anstrengt 
kommuneøkonomi. Dette krever vilje til fornying og til å prioritere disse tjenestene.  

Skolehelsetjenesten og ungdomshelse  

Stadig flere undersøkelser blant ungdom, og medieoppslag, viser at det er et økende press på barn 
og unge i skolen. Dette er en problematikk som krever tidlig innsats.  

 Seksualitetsundervisningen i barnehage og skole må styrkes, for eksempel ved å innføre 
undervisningsopplegget “Uke 6”. 

 Helsesykepleiertettheten må styrkes – både i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene for 
småbarn. 

 Det må ansettes en skolepsykolog på PP-kontoret. 

Omsorgstjenester  

Det er viktig å gi innbyggerne tjenester de trenger og ønsker. Det må legges til rette for at de som kan 
og vil det, får bo hjemme. Balansen mellom brukertilpassete hjemmetjenester, omsorgsboliger og 
institusjonsplasser må være ivaretatt. 

 Brukernes selvbestemmelsesrett og opplevelse av egne behov må ligge til grunn for 
utformingen av tilbud. Medvirkningen fra brukere og pårørende må styrkes gjennom gode 
samarbeidsrutiner.  

 Det er ikke stoppeklokka, men brukernes individuelle behov som skal styre tjenestetilbudet. 
Det forutsetter tverrfaglighet og tillit til de ansatte i tjenestene.  

 God grunnbemanning og riktig sammensatt kompetanse er avgjørende for å lykkes i 
omsorgstjenestene. Det er kommunens ansvar å sørge for dette. Det krever både nok 
stillingsressurser og godt rekrutteringsarbeid.  

Folkehelse  
Det viktigste for folkehelsa er summen av alle tilbud som gjør at innbyggerne er aktive, både fysisk og 
psykisk. Frisklivssentralen og Frivilligsentralen er viktige deler av dette folkehelsearbeidet i 
kommunen, og må bevares og styrkes. Samarbeidet mellom kommunen og frivillige aktører har et 
stort potensial og må utvikles videre.   

 Rusomsorgen og psykiatritjenesten må styrkes.   
 Oppsøkende og behandlende tjenester må ha et tett og nært samarbeid med de ulike 

tjenestene i kommunen.  
 Tilbudet til ungdom som ikke finner seg til rette i organiserte aktiviteter, må styrkes. Tilbudet 

må organiseres på ungdommenes premisser.  
 Kommunens aktivitør- og ergoterapitilbud må styrkes. 

Plan, næring og utvikling  
Eidsvoll kommune skal fremstå som en profesjonell og forutsigbar kommune for bedrifter å etablere 
seg i. For å nå dette målet er det viktig å ha ansatte med rett kompetanse og at en forholder seg til 
vedtatte planer. Disse prinsippene gjelder både for eksisterende og nye bedrifter, og for utbyggingen 
av Eidsvoll generelt. Vi som politikere må styre hvor utbyggingen av Eidsvoll skal skje først, - gjennom 
rekkefølgebestemmelser i planverket. Dette må til for at vi skal klare å holde tritt med alle de 
offentlige tjenestene som trengs. I nye planer må det gjøres et grundig arbeid med å se på hvilke 
områder som på sikt kan benyttes til bolig- eller næringsformål og hvilke områder som skal vernes 
som LNF-områder. Ved større utbyggingsprosjekter er det viktig at kommunen stiller krav gjennom 



 

utbyggingsavtaler som kommer eidsvollinger til gode, som for eksempel flerbrukshall eller 
lignende. Vi må jobbe for at sentrumsområdene våre får universell utforming. Vi er åpne for at 
Badet kulturtun, med tilhørende bygninger og tomt, selges. For eksempel til hotell- eller boligformål. 
Men utviklingen av dette området må skje i henhold til de krav vernemyndighetene setter.  

Næringsliv  

Næringslivet trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne fungere best mulig, og for å kunne 
planlegge investeringer. I dag preges kommunen av at næringsfeltet er spredd på flere ansatte. Vi 
mener derfor at dette ansvaret må samles hos en ressursperson som har inngående kunnskap om 
støtteordninger, muligheter for etablering og muligheten for å knytte gründere opp mot eksisterende 
bedrifter.  

 Det må ansettes en næringslivs- og utviklingskoordinator.  
 Ved offisielle besøk utenfor kommunen må alle – fra ordfører til ansatte i kommunen – være 

ambassadører for det lokale næringslivet.  
 Vi vil jobbe for at Eidsvoll kommune skal være det naturlige førstevalget for de som ønsker å 

etablere seg på Romerike.  

Eiendomsskatt  

Ut ifra den økonomiske situasjonen Eidsvoll kommune er i, er Eidsvoll SV for eiendomsskatt. Vi 
kommer til å fortsette vårt arbeid for at denne skatten innføres i Eidsvoll. For å gjøre skattetrykket 
minst mulig for innbyggerne våre, er det viktig at vedtaket om eiendomsskatt gjøres så tidlig som 
mulig i kommende periode. Eiendomsskatt er den inntektskilden kommunen har som er mest sosialt 
rettferdig. Motsatsen er økte egenandeler og kutt i tjenester som treffer alle likt uavhengig av inntekt 
og formue. Vi ønsker at denne skatten utelukkende skal brukes til de investeringene som er 
nødvendige som vekstkommune, for eksempel skoler, barnehager og sykehjem.  

 Det må vedtas et bunnfradrag på 500’ ved 1 promille, 600’ ved 2 promille og 700’ fra 3 
promille. 

 Det må vedtas en fritaksgrense på minimum 3G i lønn og 1G i formue.  
 Vi vil jobbe for at eiendomsskatten ikke økes til mer enn 4 promille. 

Næringsområder  

Eidsvoll kommune vedtok allerede i 2016 en strategisk næringsutviklingsplan. Her er det allerede 
gjort et grundig arbeid for å se på grunnlovbygdas muligheter og utfordringer, rett plassering og 
overordnede føringer. Denne planen lister også opp de områdene i kommunen som allerede er 
regulert til næringsformål, og hvor mye ledig areal det er på disse områdene. Vi mener at denne 
planen burde stå seg godt de neste 4 årene, men vi må likevel være åpne for å regulere nye 
næringsområder.  

 Jobbe for å nå målene i den strategiske næringsutviklingsplanen. 
 Allerede regulerte områder for næring bør prioriteres å bygges ut, før det reguleres nye.  
 Vi må jobbe for at alle kommunene i regionen får de samme rammevilkårene fra Statens 

Vegvesen.  

Boligutvikling  

Eidsvoll kommune med sine 3 stasjoner - alle med togforbindelse til Oslo - må og skal være en del av 
boligutviklingen for hele Stor-Oslo området. Det er krevende å være en vekstkommune. Vi må ligge 
forkant av utviklingen på alle områder. Skal vi fortsatt være en attraktiv kommune å bosette seg i, må 
vi være villige til å styre utbyggingen til det beste for Eidsvoll. Med store jordbruksarealer rundt 
trafikknutepunktene, er det viktig å finne boligarealer i nærheten uten å bygge ned dyrka mark. 
Eidsvoll skal være en kommune for de mange – ikke for de få, derfor må vi også tilby et mangfold av 
kommunale boliger.  

 Jobbe for å senke vedlikeholdsetterslepet på de eksisterende kommunale boliger.  



 

 Øke andelen kommunale boliger.  
 Sikre oss opsjon på kjøp av boliger i nye prosjekter.  
 Utvikle egne leie-til-eie prosjekter yngre førstegangsetablerere.  

Arbeidsliv  
En god kommuneadministrasjon forvalter fellesskapets ressurser godt, gir gode råd, støtter og 
hjelper sine innbyggere og sørger for at politiske vedtak iverksettes. Og ikke minst, den sørger for at 
kommunen er en god og velfungerende arbeidsplass og arbeidsgiver. Kommunen har også et ansvar 
for å tiltrekke seg, og beholde, innbyggere med den kompetansen som næringslivet vårt er avhengige 
av. Og kommunen har et ansvar for å bruke sin innkjøpsmakt ved å stille krav til en viss andel 
fagarbeider og lærlinger hos bedrifter det kjøpes tjenester av. Dette er spesielt viktig innenfor bygg- 
og anlegg.  

Kommunen som arbeidsgiver  

Eidsvoll kommune skal være en god og trygg arbeidsgiver som spiller på lag med de ansatte og deres 
organisasjoner. Eidsvoll kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på heltid og faste 
ansettelser. Alle kommunale virksomheter skal være bemannet på en slik måte at det fremmer et 
godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.  

 Vi vil at Eidsvoll kommune skal gå foran som en god arbeidsgiver og fremme en heltidskultur.  
 Det må etableres en vikarpool for skoler og barnehager.  
 Eidsvoll kommune må satse på rett kompetanse ved ansettelser og kompetanseheving.  
 Vi må opprettholde kommunale sommerjobber for ungdom.  
 Det må være kjønnsbalanse i alle ledende kommunale stillinger.   
 Alle som ønsker læreplass skal få læreplass, og kommunen må ha minimum 1 lærling for hver 

1000 innbygger.  

Offentlige tjenester  

Vi mener at Eidsvoll kommune burde kunne løse de aller fleste oppgavene på egen hånd. De 
oppgavene som det ikke er hensiktsmessig at vi løser på egen hånd, ønsker vi heller å løse gjennom 
et samarbeid mellom en eller flere av de andre kommunene på Øvre Romerike enn gjennom 
privatisering.   

 Se på muligheten for at ØRAS henter inn søppel også i Eidsvoll kommune.  
 Vi vil jobbe for å ivareta de kommunale tjenestene, fremfor å privatisere.  

Kultur, idrett og friluftsliv  
Det er viktig vi i Eidsvoll har mange arenaer hvor innbyggerne kan møtes, både for organiserte- og 
uorganiserte aktiviteter. Søndre Samfunn må beholdes og utvikles som den kulturelle 
samlingsplassen den er for den sørlige delen av Eidsvoll. Mjøstråkk/Vormtråkk ligger ferdig i planene 
som en uasfaltert anleggsvei for jernbanen, men åpen for allmennheten. Eidsvoll SV vil jobbe for at 
denne turveien skal ha universell tilgjengelighet og må derfor asfalteres. 

Kulturskolen  

For mange oppleves skolen som teoretisk, det er derfor viktig at barna får lov til å utfolde seg kreativt 
i en forlengelse av skoledagen.   

 Kulturskolen må være et tilbud som treffes alle, både i forhold til innhold og pris.  
 Jobbe for at kulturskolen legges til Sundet, i forbindelse med Panorama, for å skape et 

fullverdig kulturhus.  
 Jobbe for at tilbudet utvides for alle aldersgrupper, og at deler av programmet blir en del av 

SFO-tilbudet.  



 

Lokalidrett  

Idrettslagene spiller en viktig rolle lokalt. De er en viktig inkluderingsarena i kommunen, både for de 
som flytter hit fra andre deler av landet og for de som er nye i landet.   

 Opprettholde og utvide den økonomiske støtten til de lokale lag og foreninger.  
 Bidra på best mulig måte ved utbygging av anlegg og tilbud.  
 Vi ønsker å fortsette å tilby gratis lokaler til lag og foreninger, ved ikke inntektsgivende 

aktiviteter.  

Friluftsliv  

Friluftsliv er også trivsel og folkehelse, spesielt for de som ikke ønsker å være en del av et organisert 
tilbud. Derfor er det viktig for oss å ha et mangfoldig tilbud.  

 Det må kjøres skiløyper vinterstid.  
 Skogsveier må vedlikeholdes og tilrettelegges som turveier og skiløyper slik at de er 

tilgjengelig for befolkningen. 
 Mjøstråkk/Vormatråkk må asfalteres slik at den er tilgjengelig for både gående, syklende og 

rullestoler.  
 Badeplassene må holdes i hevd og tilrettelegges for alle.  

Miljø og kollektivtransport  
Eidsvoll må bli en klimanøytral kommune. Selv om Eidsvoll kommune er en liten aktør i det store 
globale miljøbildet, så betyr også våre valg noe i det store bildet. Derfor er det viktig at kommunen 
har med seg et klima- og miljøperspektiv i alt den gjør.  Et av de konkrete grepene vi kan gjøre i 
Eidsvoll, er å sørge for at den kommunale bilparken blir utslippsfri. Dette forutsetter at det også 
bygges et tilstrekkelig antall ladepunkter ved alle kommunale bygg. Et av våre langsiktige mål er at 
den regulerte togstasjonen på Langset etableres. Inntil denne er på plass må det etableres 
pendlerparkering med matebuss til Eidsvoll stasjon. Det er mange eidsvollinger som bor slik til at det 
burde være et naturlig alternativ å gå eller bruke sykkel. Kommunen må derfor jobbe aktivt for å 
utvide nettverket for gang- og sykkelveier gjennom reguleringsplaner og påtrykk mot 
fylkeskommunen. Busstilbudet må også optimaliseres.  

 Jobbe for at det etableres flere fyllepunkter for miljøvennlige drivstoff. 
 Etablere et samarbeid med de lokale matbutikkene om å fungere som utleveringspunkter for 

returposer.  
 I alle nye kommunale byggeprosjekter skal det utredes muligheter for miljøvennlige 

løsninger, som for eksempel solfangere, solceller og sedumtak.  
 Belastningen eller gevinsten for klima og miljø skal være et eget punkt i alle 

kommunale utredninger og saksfremlegg.  
 Jobbe for at det etableres sykkelhotell ved alle togstasjonene i Eidsvoll.  


