Eidsvoll Senterpartis
program 2019-2023
Omsorg er vår hovedprioritet
 Senterpartiet lover å
prioritere omsorg.
 Vi skal ta vare på hverandre i
Eidsvoll.

Vika som ordfører – stem SP!
 Senterpartiet mener det er
bra for Eidsvoll kommune om
John-Erik Vika fortsetter som
ordfører i bygda.
 Vil du ha John-Erik Vika som
ordfører må du gi din
stemme til Senterpartiet.
John-Erik Vika, ordførerkandidat

Godt valg!

"Gode tjenester nær folk, i hele
Eidsvoll, gir trygghet og
forutsigbarhet i hverdagen."
(John-Erik Vika, ordførerkandidat)
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har nærkunnskap. Vi ønsker ikke
lange avstander mellom folk og de
som styrer.

Folkehelse
Senterpartiet vil gjøre folkehelse til
en naturlig del av samfunnsplanleggingen der folk bor og møtes.
Dette krever konkrete tiltak som
reduserer risikofaktorer for sykdom.
Ved å utvide tilbudet om velferdsteknologi, kan det gi økt trygghet og
eldre kan bo lengre hjemme.
Senterpartiet vil:
• sikre tilbudet om
helsestasjonene på Råholt og i
Sundet
• sikre at helsesykepleiere kan
utføre forebyggende arbeid på
skolene
• opprettholde aktivitørstillingen
ved Vilberg helsetun
• gjenopprette ordningen med
utkjøring av middag til bygdas
eldre fra kjøkkenet ved Vilberg
helsetun
• styrke ordninger for tverrfaglig
samarbeid mellom
kultursektoren og helse- og
omsorgstjenesten, blant annet
gjennom «Den kulturelle
spaserstokken»

Tove Fagerli Brodshaug, 2. kandidat

Trygg framtid
Det skal være trygt å vokse opp og
bo i Eidsvoll. Alle skal få verdig hjelp
og støtte når de trenger det. Eidsvoll
skal være et trygt samfunn der vi har
respekt for hverandre. Derfor satser
Senterpartiet på forebyggende tiltak
fra vugge til grav:
• trygg oppvekst og varm omsorg
• flere kompetente og varme
hender
• innvandrere må ivaretas og
integreres i nærsamfunnet
• i Eidsvoll skal du være trygg og
vi skal vise raushet

Tjenester nær folk
Eidsvoll skal bestå som egen
kommune. Vi mener det viktigste er
at tjenestene er nært folk, for
eksempel tingretten, lokalt
lensmannskontor, brannstasjonen,
legevakta og NAV. Det kan være
avgjørende at den som yter hjelpen

Omsorgsboliger
Senterpartiet vil at det skal bygges
omsorgsboliger etter behov spredt i
bygda:
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 bygge omsorgsboliger i Feiring
og der hvor gamle Råholt
barnehage lå – sistnevnte kan
knyttes til Gladbakk
aktivitetssenter
• bygge dagsenter i Prost Krags
veg i Sundet
• vurdere å øke antallet
sykehjemsplasser

• øke kunnskapen hos
undervisnings- og
helsepersonell om mental helse
• bidra til holdningsendringer i
samfunnet
• videreutvikle lavterskeltilbud
som Solsiden på Myrer
• ha mer brukermedvirkning når
behandlingsløp skal planlegges
• at personer med psykisk
sykdom skal få tilbud om
kultur- og fritidstiltak

Anders Klaseie, 3. kandidat

Demenstun
Senterpartiet ønsker å vurdere
etablering av et tun for personer
med demens – et sted der de bor
som skaper kjente omgivelser i et
begrenset miljø. Frivillige hjelper til
med å få demenstunet til å fungere.

Gunn Elin Blakkisrud, 4. kandidat

Skole og barnehage
Senterpartiet er garantisten for en
desentralisert skolestruktur i Eidsvoll.
Vi ønsker små barneskoler med inntil
3-paralleller, spredt i bygda.
Senterpartiet vil:
• øke voksentettheten gjennom
året ved å holde stengt i de
kommunale barnehagene i
påskeuken, to uker i juli og
romjulen
• at planleggingsdager holdes
samtidig for barnehager, skoler
og SFO

Mental helse
Senterpartiet mener det er viktig å
øke kunnskapen hos undervisningsog helsepersonell om psykisk helse
blant ungdom og at de som har
behov for hjelp får det raskt og på et
tidlig stadium. Det er viktig å bedre
situasjonen til mennesker med
psykiske utfordringer i alle aldre.
Senterpartiet vil:
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• ha forebyggende tiltak for å
unngå konflikter på skolen
• utrede innføring av skolemat
• sette fokus på økt fysisk
aktivitet ved skolene
• garantere at Feiring skole
opprettholdes som 1-10-skole
• sikre at utbygging av skoler
skjer i takt med
folketallsutviklingen
• at Eidsvoll kommune blir
vertskommune for voksenopplæringen på Øvre Romerike

• at det etableres ladestasjoner
for el-biler ved kommunale
bygg- og garasjeanlegg
• at kommunens tjenestebiler
skal være el-biler
• at det bygges garasjeanlegg
med ladestasjon for
hjemmetjenesten
• la være å bruke gummigranulat
på idrettsanleggene ved
nyanlegg og utskifting av
banedekke
• bruke mer trematerialer i
kommunale nybygg
• etablere solcelletak på
kommunale nybygg
• kreve tilkobling til
fjernvarmeanlegg for nye
boligblokker og ved utskifting
av gamle anlegg
• bedre tilrettelegging for retur
av plast ved at ØRAS tar imot
blant annet landbruksplast

Haakon Skramstad, 5. kandidat

Det grønne skiftet
Senterpartiet tar miljøet på alvor og
er opptatt av våre unges framtid. Vi
vil bidra til at Eidsvoll blir et forbilde
på å nå FNs bærekraftsmål – vi har
ingen tid å miste. Vi må forberedes
på klimaendringer og tilpasses de
utfordringene vi kommer til å møte.
Derfor vil vi at Eidsvoll skal gå foran i
klimaarbeidet lokalt. Senterpartiet
vil:
• at det skal brukes norsk,
kortreist mat i kommunens
kjøkken

Unni Kristine Rognlien, 6. kandidat

Næringsliv
Vi trenger flere arbeidsplasser i
Eidsvoll kommune. Det skal være
attraktivt å drive næring i Eidsvoll.
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Senterpartiet vil legge til rette for at
bedrifter enkelt kan etablere seg i
bygda. Det er viktig å kunne tiltrekke
seg nye næringer og kompetansearbeidsplasser. Senterpartiet vil:
• ha aktiv markedsføring av
ledige næringsareal
• ha én næringsansvarlig i
kommuneadministrasjonen
• øke innsatsen overfor og
tilrettelegge bedre for Eidsvoll
næringsforum
• utvikle næringsområder for
små og store bedrifter

• utnytte utmarksressurser til
beitebruk
• sikre eget landbrukskontor i
kommunen
• sikre en fortsatt velfungerende
veterinærvakt utenom ordinær
arbeidstid

Vann og avløp
Sikker vannforsyning og rent
drikkevann er fundamentalt. Vi vil:
• bruke Tisjøen som hoveddrikkevannskilde og
Hurdalssjøen som
reservevannkilde
• sørge for at den pågående
oppgraderingen av spredte
avløp kan skje på en så rimelig
måte som mulig for de berørte
• forbedre kommunens
ledningsnett

Herbrand Slaatto, 7. kandidat

Dyrevelferd, landbruk og
matsikkerhet
Eidsvoll er en landbrukskommune.
Det er viktig å legge til rette for
landbruket i kommunens planer.
Senterpartiet vil:
• verne matjorda – både dyrka og
dyrkbar – nullvisjon for å bygge
på matjord
• at rovdyr og villsvin forvaltes
slik at landbruksrelatert næring
og friluftsliv kan videreutvikles

Maren Tømte, 8. kandidat

Idrett, kulturliv og friluftsliv
Kulturlivet og idretten i Eidsvoll er
bærebjelken og limet i samfunnet
vårt. Det er god tilgang på aktiviteter
og viktige friluftslivsområder.
Senterpartiet ønsker å flytte kultur5

aktivitetene fra Badebakken til
Sundet. Senterpartiet vil:
• at frivillige lag og
organisasjoner skal tilbys gratis
lokale til møtevirksomhet,
trening og andre aktiviteter i
kommunale bygg
• legge til rette for mer utleie av
Panorama
• sette av areal på Råholt til
idrettsaktiviteter
• sikre gode områder for
friluftsliv
• opprettholde ordningen med at
Eidsvoll idrettsråd forvalter
økonomisk bistand til barn som
deltar i organisert
idrettsaktivitet

investeringer inntil den igjen krever
det.
Vi mener Eidsvoll kommune har
forutsetningene for å være en
effektiv kommune med sine
ressurser og sin infrastruktur.
Eidsvoll kommune har en god
driftsøkonomi sammenlignet med
andre kommuner. Vi ønsker å legge
til rette for et godt arbeidsmiljø og at
ledelsen i kommunen følger opp
sykefraværet. Vi forventer at dette
fører til økt effektivitet innen
lovpålagte oppgaver.
Senterpartiet er opptatt av at det
ikke skal være manglede
overføringer fra staten til
kommunene som skal være
avgjørende for om kommunene
innfører eiendomsskatt eller ikke.
Derfor har Senterpartiet, i sine
alternative statsbudsjett, prioritert
en betydelig satsing på kommuneøkonomien, som er avgjørende for
kvalitet og tjenestetilbud.

Ole Randin Klokkerengen, 9. kandidat

Senterpartiet ønsker ikke å innføre
eiendomsskatt, men vil arbeide
målrettet for å finne alternativ.
Derfor må, ikke bare selvkostområdene, men også de lovpålagte
områdene ses kritisk på. Vi må se på
hvilket nivå vi ønsker på de
lovpålagte områdene for å unngå
overinvestering. Vi ønsker for

Kommuneøkonomi
Senterpartiet ønsker kritisk
gjennomgang for å redusere
kostnadsnivået i kommunen.
Områdene for kommunalteknikk og
eiendomsforvaltning bør organiseres
som én enhet. På grunn av lavere
befolkningsvekst enn forventet, kan
det forsvares å utsette enkelte
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eksempel ikke å bygge for store
skoler hvor det står ubenyttede
arealer. Eidsvoll kommune må være
organisert slik at vi heller får flere
varme hender og færre ledelsesnivåer – vi trenger operative ledere.

• etablere pendlerparkering for
innmating til togtransport med
matebusser
• si nei til 3. rullebane på Oslo
lufthavn
• etablere sykkelhotell ved alle
jernbanestasjonene
• sikre de myke trafikantene ved
å sørge for trygge gang- og
sykkelforbindelser mellom
boligområdene og barnehager,
skoler, idrettsanlegg og
kollektivknutepunkt

Senterpartiet vil:
• vurdere salg av kommunale
eiendommer
• redusere kostbare investeringer
• regnskapsmessig overskudd
avsettes til fond
• styrke arbeidsmiljøet og
redusere sykefraværet

Samferdsel
Det skal være trygt å være myk
trafikant i Eidsvoll. Senterpartiet har
fokus på å bygge gang- og
sykkelveger for at Eidsvolls
innbyggere skal komme seg trygt til
og fra blant annet skole, jobb og
fritidsaktiviteter. Senterpartiet vil:
• sikre fiberforbindelse i hele
bygda
• arbeide for togstopp på Langset
når InterCity er klar til Hamar
innen 2024
• arbeide for gjeninnføring av
persontog fra Dal til Eidsvoll
• styrke lokal kollektivtrafikk,
f.eks. å utnytte Ruters
busstilbud på en bedre og mer
effektiv måte ved å benytte
busser som i dag står og venter
i Sundet

Jorunn Helgesen Opsahl, 10. kandidat

Planarbeid
Senterpartiet ønsker at den
pågående rulleringen av
kommuneplanarbeidet ferdigstilles
så snart som mulig etter høstens
kommunevalg. Vi ønsker å utfordre
80/20-regelen (R3) i «Regional plan
for areal og transport i Oslo og
Akershus», hvor det det legges til
rette for at minimum 80 % av boligog arbeidsplassveksten i kommunen
skal skje på Råholt og i Sundet. Vi vil
ta hele bygda i bruk.
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Senterpartiet vil:
• tillate spredt boligbygging
utenom dyrka og dyrkbar mark
for å sikre grendene
• verne dyrka mark og matjord i
hele kommunen
• sikre viltpassasjer ved å verne
om grønt-korridorene på tvers
av bygda
• legge lokk over jernbanen ved
Eidsvoll Verk stasjon for å
bygge boliger og parkering til
fastboende, gjester og pendlere
• bidra til at verneverdige hus og
miljø tas vare på for ettertiden
• avsette tilstrekkelig areal til
idrettsanlegg og idrettsaktivitet
i bygda
• sørge for en positiv
tettstedsutvikling som også tar
hensyn til estetikk
• sikre gode parkeringsforhold i
Sundet og på Råholt
• bedre trafikkforholdene
gjennom Råholt ved hjelp av
flere rundkjøringer på
Trondheimsvegen

Stem Senterpartiet!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Eidsvoll Senterparti
Vil du bli medlem?
 SMS, send SP til 2360
Leder:
 Dag Erland Opsahl, tlf. 911 95 956
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JOHN-ERIK VIKA
TOVE FAGERLI BRODSHAUG
ANDERS KLASEIE
Gunn Elin Blakkisrud
Haakon Skramstad
Unni Kristine Rognlien
Herbrand Slaatto
Maren Tømte
Ole Randin Klokkerengen
Jorunn Helgesen Opsahl
Per Aas
Karen Bye
Harald Milli
Irene Svendstad
Karl Magnus Moldekleiv
Martin Johnsbråten
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Fredrik Dyve Furuseth
Gunn Klokkerengen
Fredrik Klaseie
Anton Sundby
Mina Sjuve Klaseie
Geir Ole Kjerstadmo
Rita Torgunrud
Terje Teslo
Unni Tømte
Espen Brodshaug
Dorthe Cecilie Aas
Ola Erik Kleva
Vidar Doknes
Pål Sindre Lundstad
Mai Helene Rognlien Rødfoss
Hans Jørgen Rognlien
Cathrine Billington Aas
Kjell-Jostein Andersson
Dag Erland Opsahl

