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FORORD: 
Alle kommuner skal ha en kommuneplan som samordner den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle 

utviklingen i kommunen. Planen skal ha en samfunnsdel som beskriver utfordringer og mål for utviklingen av 
kommunen og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. 

 
Kommuneplanen peker på sentrale utfordringer kommunen må møte for å sikre at Eidsvoll kommune er en 

attraktiv og god kommune å bo og leve i. 
 

Ved oppstart av planarbeidet ble det utarbeidet et planprogram som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2016. 
I planprogrammet ble planprosessen beskrevet og det ble pekt på utfordringer i planperioden. De føringene som 

er beskrevet i planprogrammet har vært et viktig grunnlag for utformingen av både kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. 

 
Dokumentet er tilgjengelig på kommunens hjemmesider: www.eidsvoll.kommune.no  

http://www.eidsvoll.kommune.no/
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1 Innledning 

1.1 Om kommuneplanen 

Kommuneplanen er et viktig redskap for politisk styring. Planen har et tidsperspektiv fram til 
2031. En samlet kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen 
beskriver utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet, for kommunens tjenester og 
kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er førende for kommunens handlingsdel og 
budsjett, samt for virksomhetenes virksomhetsplaner og budsjett. 
 
Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 
arealbruk. Arealdelen omfatter en planbeskrivelse, et plankart som viser eksisterende og 
framtidig arealbruk med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Arealdelens kart og 
bestemmelser er juridisk bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. 
Føringer i arealdelen må følges opp gjennom regulering av arealer og ved behandling av 
byggesaker. 

1.2 Visjon 

Eidsvoll kommunes visjon er: Trivsel og vekst i grunnlovsbygda 
 
Med bakgrunn i denne visjonen er det formulert en hovedmålsetting for kommunens arbeid 
i planperioden: 
 

Grunnlovsbygda Eidsvoll skal være en attraktiv og god kommune å bo og leve i.  I samarbeid 
med sine innbyggere skal kommunen arbeide for at kulturarv, miljø, naturressurser, arealer 
og økonomi forvaltes på en måte som sikrer gode levekår for alle, og som sikrer en 
bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling. 

 

For å realisere visjonen og hovedmålsettingen har kommunestyret satt særlig fokus på tre 
områder:  
 
Arealbehov og fokus på tettstedsutvikling 
I denne rulleringen blir det viktig å utarbeide bestemmelser og retningslinjer som sikrer at 
befolkningsutviklingen skjer innenfor de prioriterte vekstområdene Sundet og Råholt. Dette 
vil ha stor betydning for å utvikle mer sammensatte og innholdsrike steder, og for at veksten 
kan betjenes med kollektivtransport, gange og sykkel. For næringsutvikling blir det viktig å 
sikre at strategien om «Rett næring på rett sted» forankres i arealbestemmelsene.  
 
Befolkningsvekst og utvikling i tettstedene må ta hensyn til bevaring av jordbruksområder og 
grønnstruktur.  Det blir derfor viktig å fastsette en strategisk, langsiktig grønn grense i 
forhold til jordvernet. Utbyggingsarealer i tettstedene må være godt utnyttet før nye arealer 
settes av til utbyggingsformål. 
 
Miljø og klima 
De viktigste problemstillingene på dette området er beskrevet i gjeldende kommuneplan og 
det er derfor naturlig å videreføre de fleste av dagens mål og strategier, jfr. kap. 3.4.    
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Folkehelse 
Eidsvoll ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på flere folkehelseindikatorer. Dette er 
naturlig nok en situasjon det er ønskelig å endre, men det er et krevende og langsiktig 
arbeid. 
 
I tillegg til de tre temaene nevnt over er næringsutvikling, samfunnssikkerhet og beredskap 
og kommunens organisasjon viktige tema i samfunnsdelen. 
 

1.3 Planprosessen 

 
Arbeidet med kommuneplanen skal være en åpen prosess. De 
som er interessert skal gis mulighet til å sette seg inn i, og 
påvirke innholdet. Kommunens plansystem er nærmere 
beskrevet i den kommunale planstrategien for 2016-2019. 
Kommunens plansystem og formålet med planarbeidet er 
nærmere beskrevet i den kommunale planstrategien for 1016-
2019. 
  
Administrasjonen har hatt ansvaret for utredninger og 
grunnlagsdokumenter knyttet til kommuneplanarbeidet. 
Ved oppstart av arbeidet ble det utarbeidet et planprogram 
som beskrev utfordringer i planperioden og hvordan 
planprosessen skulle gjennomføres. Planprogrammet var på 

høring våren 2016. I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte i rådhuset, og det 
ble holdt møte med statlige, regionale og fylkeskommunale myndigheter om sentrale 
utfordringer i arbeidet med kommuneplanen. 
 
Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 6.9.2011 og arealdelen 2015-2026 ble vedtatt i 
10.3.2015. 
 

2 Planforutsetninger, regionalt samarbeid og 
faktagrunnlag 

2.1 Statlige og regionale planforutsetninger 

Lovverk 
Gjennom lover, statlige planretningslinjer og regionale planer legger sentrale myndigheter 
føringer for den lokale planleggingen og arealpolitikken. De to sentrale lovene for 
kommuneplanleggingen er; Kommuneloven, som regulerer kommunens virksomhet, 
organisasjon og økonomistyring, og Plan- og bygningsloven som pålegger kommunen å ha en 
samlet kommuneplan, som skal omfatte en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel, 
og som stiller krav til planprosess. I tillegg finnes en rekke særlover innenfor alle de områder 
der kommunen har ansvar for tjenesteyting, forvaltning og samfunnsutvikling. 
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Nasjonale føringer 
De nasjonale forventningene til den kommunale planleggingen kommer til uttrykk gjennom 
forskrifter, Statlige planretningslinjer, stortingsmeldinger, rundskriv og veiledere. En 
opplisting av de mest sentrale føringene framkommer i planprogrammet til 
kommuneplanen. 
 
FN har vedtatt 17 bærekraftmål for perioden fram mot 2030. Målene gjelder for alle land, og 
er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Med et eget mål om bærekraftige byer og samfunn, er ønsket 
at stedene vi bor skal bli mer inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 
Regjeringen har besluttet at disse målene skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i 
vår tids hovedutfordringer, og de derfor skal være en viktig del av grunnlaget for samfunns- 
og arealplanleggingen. 
 
Regionale planer og plansamarbeid 
Regionale planer skal legges til grunn for kommunalt planarbeid og 
virksomhet i regionen. I planprogrammet er det vist til noen slike 
viktige regionale plandokumenter.  
 
Departementet kan pålegge kommuner å inngå interkommunalt 
plansamarbeid når det anses nødvendig for å ivareta og løse 
nasjonale og viktige regionale hensyn og oppgaver. Slikt 
plansamarbeid vil gi føringer for kommuneplanarbeidet.  
 
Gardermoregionen-samarbeidet 
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd er en viktig samarbeidsordning som Eidsvoll 
kommune deltar i. Ved siden av det generelle samarbeidet, samarbeider kommunene på 
Øvre Romerike innenfor en rekke felt som gir viktig grunnlag for kommuneplanleggingen i 
den enkelte kommune. Det er utarbeidet en strategi for samarbeidet der det er lagt spesiell 
vekt på de fire innsatsområdene interessepolitikk, næringsutvikling, tjenestesamarbeid og 
administrativt samarbeid. 
 
Andre kommunale planer 
Kommuneplanen består av en langsiktig del og en handlingsdel med et fireårs-perspektiv. 
Det skal være en direkte kobling mellom langsiktig del og handlingsdelen. Kommuneplanen 
er kommunestyrets viktigste styringsdokument. Andre planer, kommunedelplaner, tema- 
eller sektorplaner er planer som gir grunnlag for kommuneplanens mål og strategier. 
 
Økonomi og ressursbruk 
Kommunen skal bidra til en best mulig velferd for innbyggerne, med tjenester av tilstrekkelig 
god kvalitet. Det er samtidig viktig at den økonomiske forvaltningen og ressursbruken skjer 
på en bærekraftig måte, slik at den ikke truer velferden til innbyggerne i framtida. For å 
opprettholde tjenestetilbudet til den økende befolkningen er det nødvendig med en rekke 
investeringer, spesielt innen barnehage, grunnskole og omsorg. Samtidig signaliserer staten 
at utgiftsveksten i statsbudsjettet må bremses. Dette gir kommunen økonomiske 
utfordringer som må løses gjennom effektivisering, kompetanseheving, omstilling og 
utnyttelse av moderne teknologi. 
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2.2 Faktagrunnlag 

2.2.1 Befolkningsutviklingen i kommunen 

 
Kommunen er gang med å utarbeide en ny befolkningsprognose som er forventet å 
foreligge tidlig i 2020. Den nye prognosen kan medføre behov for endringer i 
samfunnsdelen.   
 
Eidsvoll kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de senere år, men lavere enn forventet 
de siste tre åra. I den siste femårsperioden har gjennomsnittlig vekst vært omtrent 2,0 %. 
Ved årsskiftet 2018/2019 var det 24 919 innbyggere i Eidsvoll. Det er ventet en fortsatt sterk 
befolkningsvekst, men usikkerheten er betydelig. Befolkningsframskrivinger viser 
innbyggertall på henholdsvis 29 570 (SSB, hovedalternativet) og 35 991 (Norconsult) i 2032. 
Det er alltid betydelig usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser da resultatet avhenger av 
hvilke forutsetninger som legges til grunn.   Dersom befolkningsutviklingen i Eidsvoll 
kommune skal følge banen til den nye prognosen (Norconsult) fra 2018, må boligene som er 
skissert i boligbyggeprogrammet bli realisert. 
 
I figuren nedenfor er fire alternative prognose- og framskrivingsalternativer for Eidsvoll 
kommune presentert. Den røde stiplete er SSB høy (HHMH), grønn heltrukket er SSB 
hovedalternativ (MMMM), blå stiplet er SSB lav (LLML) og den sorte heltrukne er den nye 
prognosen fra 2018. 
 

 
 
Figur xx Ulike prognose- og framskrivingsalternativer fra 2018 
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Figur xx Prognose for funksjonelle aldergrupper (Norconsult) 
 

Det har de siste fire årene vært en årlig vekst i befolkning på mellom 1,0 % og 2,5 %. I 
prognosen er den årlige veksten fram mot 2033 antatt å være mellom 2,1 % og 3 %. Dette gir 
en akkumulert vekst på 49, tilsvarende en økning på ca. 12.140 personer til samlet nær 
36.800 innbyggere i Eidsvoll kommune.  
Befolkningens alderssammensetning er bestemmende for etterspørselen etter kommunale 
tjenester i planperioden.  Det viktigste er utviklingen i aldersgruppen 0-15 år og i 
aldersgruppen over 80 år. 
 
Prognosen viser 

 at kommunen får en betydelig vekst i antall innbyggere over 80 år fram til 2032. 

 at kommunen vil få en sterk vekst i antall barn 0-15 år i hele planperioden 
 
Dette innebærer at etterspørselen etter kommunale tjenester i planperioden vil øke både 
innen eldreomsorgen og i forhold til barnehageplasser og elevplasser i skolen. 
 
Befolkningsutviklingen i de ulike delene av kommunen 
Prognosen for befolkningsutviklingen viser utviklingen for kommunen som helhet. For å 
planlegge best mulig er det viktig å ha et godt grunnlag for å vurdere hvor i kommunen 
veksten kommer.  Dette vil være bestemmende for planlegging og lokalisering av økt 
kapasitet i barnehager og skoler. For å få et best mulig grunnlag for planlegging, er det 
derfor også utarbeidet prognoser for befolkningsveksten i de ulike delene av kommunen. 
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2.2.2 Behov for skole- og barnehageplasser 

 

Med bakgrunn i den sterke veksten som forventes av barn i alderen 0-15 år vil kommunens 
behov for nye barnehage- og elevplasser øke i årene fremover. 
   

Hovedtendensen i henhold til prognosen er en 
sterk vekst i deler av sør- og midtbygda og en 
relativt stabil situasjon i nordbygda og i Dal-
området. Prognosen viser en særlig sterk vekst i 
skoleområdene Bønsmoen, Eidsvoll Verk og 
Vilberg. 
 
For å imøtekomme behovet for nye 
barnehageplasser vil det bli behov for å bygge 

flere nye barnehager i planperioden. Eidsvoll har en stor andel private barnehager og det er 
ønskelig å få en mer balansert fordeling mellom offentlige og private barnehager.  
 
Skolestrukturen må også fortløpende evalueres og videreutvikles med bakgrunn i 
befolkningsframskriving i skolekretsene. Konsekvensene av den sterke veksten er at flere av 
skolene vil bli for små i løpet av planperioden.  
 
Konsekvensene av den sterke veksten er at flere av skolene i kommunen vil bli for små i 
løpet av planperioden. Dette gjelder særlig Råholt ungdomsskole, Dal skole og Eidsvoll Verk 
skole. Noe av dette kan avhjelpes gjennom å flytte elever til skoler med ledig kapasitet og 
endre skolegrensene, men konklusjonen er likevel at det vil være behov for økt kapasitet 
tilsvarende en ny 1-10 skole i sørbygda. 
 
For å imøtekomme behovet for nye barnehageplasser, vil det bli behov for å bygge flere nye 
barnehager i planperioden. Litt avhengig av størrelsen, ser det ut til å være behov for minst 
en ny barnehage hvert annet år. 
 
Det er viktig å være klar over at dersom utviklingen ikke blir slik som forutsatt for 

prognoseberegningene vil de framtidige barnetallene avvike fra prognosen. Ikke minst vil 

dette gjelde for boligbygging som er en viktig forutsetning i prognosen. Dersom 

boligbyggingen i et skoleområde blir vesentlig større eller mindre enn forutsatt, vil 

barnetallet også bli hhv større eller mindre enn prognosene viser. 
 
Figuren nedenfor viser den prognostiserte utviklingen i antall førskolebarn i Eidsvoll 

kommune. Samlet sett viser prognosen at barnetallet vil øke med ca. 790 barn fram mot 

2033. Økningen forventes å komme jevnt fordelt i hele prognoseperioden. 
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Det er utarbeidet tilsvarende prognoser for alle skoleområdene i kommunen. For mer 
detaljerte opplysninger vises det til rapporten fra Norconsult «Befolkningsprognose 2018-
2033». 
 
Figuren nedenfor viser den prognostiserte utviklingen i det samlede elevtallet i de 
kommunale grunnskolene i Eidsvoll kommune. Samlet sett viser prognosen at elevtallet i 
grunnskolen vil øke med ca. 1550 elever fram mot 2033. Økningen vil, som følge av en jevnt 
stor boligbygging, forventes å komme jevnt fordelt i hele prognoseperioden. Mot slutten av 
perioden forventes årskullene å ha en samlet størrelse på mellom 450 og 480 elever. 
 

 



10 
 

2.2.3 Behov for pleie- og omsorgstjenester 

 
De siste årene har det – i samsvar med forventet utvikling – vært en liten nedgang i antall 
personer over 80 år i kommunen. Dette vil endre seg i åra som kommer. Alle prognoser for 
utvikling av antall eldre over 80 år viser en sterk økning i Eidsvoll i planperioden. I løpet av en 
tiårs periode blir antallet mer enn fordoblet. Presset på institusjonsplasser må derfor 
forventes å øke. Innen helse og omsorg generelt går utviklingen i retning av økende 
forekomst av alderdomsproblematikk, funksjonssvikt, kognitiv svikt og avhengighet / psykisk 
helseproblematikk. Behovene for omsorgsboliger med og uten heldøgns tjenester øker. 
Dette gir økt press på hjemmetjenester og utfordringer i forhold til både kompetanse og 
kapasitet. 
 

Samhandlingsreformen (St.meld. 47), Rett behandling – på rett sted – til rett tid, trådte i 
kraft i 2012. Mye ansvar er overført fra spesialisthelsetjeneste til kommunene og denne 
dreiningen vil fortsette de neste årene. Reformen gir utfordringer for Eidsvoll kommune på 
bakgrunn av de levekårsutfordringene kommunen har, i tillegg til økte oppgaver og krav til 
kommunene:    
 

 Økt satsning på forebygging, tidlig innsats og hverdagsmestring krever endringer i 
kommunenes prioriteringer innen helse og omsorg  

 

 Med reduksjon i bruk av spesialisthelsetjenester vil kommunen utfordres på mer 
aktiv behandling og rehabilitering, noe som vil kreve betydelig økt kompetanse samt 
økte ressurser innen helsetjenesten, for å sikre god kvalitet 

 

 Det vil bli behov for mer helhetlig og koordinerte tjenester til pasienter/brukere 
gjennom samhandling, forpliktende samarbeidsavtaler, avtalt behandlingsforløp med 
spesialisthelsetjenesten, samt stort fokus på brukers medvirkning og deltakelse. 

 

 Behov for økt kapasitet og kompetanse innen elektronisk samhandling, 
pasientsikkerhet, saksbehandling, avtalestyring, arbeidsgiverspørsmål og lederskap. 

 
Utfordringene for Eidsvoll kommune er knyttet både til et brukerperspektiv og et 
samfunnsøkonomisk perspektiv. En vurdering basert på begge disse perspektivene gir 
satsningsområder og dreining av helse- og omsorgstjenestene, med fokus på tidligere og 
større innsats for å begrense og forebygge sykdom, større innsats for samordning og 
koordinering av tjenestene og en større innsats for å nytte lokalmiljøets samlede 
omsorgsressurser. Dreiningen forutsetter også at innbyggere og brukere i størst mulig grad 
bidrar med egne ressurser og mottar tjenester i eget hjem. Dette handler både om 
muligheter for hverdagsmestring for den enkelte, like mye som bruk av ressurser i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv. 
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Kilde: Norconsult, 2018 
 
 

3 Fokusområder 

3.1 Folkehelse  

 
Utfordringer: 

Folkehelseloven pålegger kommunene å ha oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer. Kommunene skal hvert fjerde år utarbeide en oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen, med de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
denne. Eidsvoll kommunes oversiktsdokument fra 2016 skal revideres i 2020.  
 
Folkehelseinstituttet utarbeider årlig folkehelsebarometer for landets kommuner basert på 
ulike statistikkbanker. Eidsvoll kommunes barometer fra 2018 viser blant annet at Eidsvoll 
har flere familier med lav inntekt, høyere andel barn av enslige forsørgere, lavere 
utdanningsnivå og større frafall fra videregående enn landet for øvrig. Den viser at 
ungdommene har lavere trivsel på skolen, større forekomst av mobbing og ensomhet og 
lavere andel ungdommer som er fornøyd med lokalmiljøet.  Videre viser barometeret at 
kommunen har høyere andel livsstilssykdommer som overvekt/fedme, muskel- og skjelett 
lidelser og flere innbyggere som røyker enn landet. Den viser også høyere andel psykiske 
symptomer. Forventet levealder blant menn og kvinner er også lavere enn for landet som 
helhet.  På den positive siden har kommunen god drikkevannsforsyning og store natur- og 
friluftsområder som gir gode muligheter for aktiviteter og fysisk utfoldelse.  
Lag og foreninger bidrar også i stort omfang med ulike tilbud til innbyggerne.  
 
Bedring av befolkningens levekår gir økte krav til generelle og universelle folkehelsetiltak og 
økte krav til kvalitet og omfang i tjenestene på alle nivå. Behovet for samordning og 
prioritering vil være avgjørende for en god og rettferdig ressursbruk. I 
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samhandlingsreformen har regjeringen lagt til grunn at kommunene skal ha økt fokus på 
helseovervåkning og forebyggende arbeid. Regionalt samarbeid og bruk av ny kunnskap vil 
kunne bidra til bedre og mer effektive tjenester. Gode folkehelsetiltak gir bedre helse og 
mindre sykdom og gir gevinster i form av en mer robust og aktiv befolkning, redusert 
sykefravær og mer overskudd til samfunnsbyggende arbeid. 
 

Sosial ulikhet bidrar til økte levekår- og helseutfordringer. Det vil derfor bli nødvendig å bidra 
til å redusere konsekvensene/effektene av sosial ulikhet. Dette kan gjøres ved å sørge for at 
neste generasjon har bedre forutsetninger for å oppnå gode levekår gjennom å ha fokus på 
de yngste og satsing på forebyggende tiltak. Skoler, barnehager, helsestasjonene og frivillige 
lag og foreninger vil være viktige arenaer for dette arbeidet og i fellesskap med foreldrene 
bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om effektive tiltak.  
 
Hovedmål: 

 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter 
for utdanning og utvikling. 

 

 
Delmål og strategier: 

 
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller. 
Kommunen ønsker å forebygge mer for å reparere mindre. Kommunen skal ha et helhetlig 
perspektiv på forebygging og helsefremmende arbeid, og det tverrfaglige arbeidet skal 
styrkes. Målet er å skape gode forutsetninger for at alle skal kunne ta ansvar for egen helse. 
God folkehelse forutsetter at det legges til rette for aktivitet, deltakelse og mestring for alle. 
 
Kommunen skal bidra til å fremme gunstige levevaner hos barn og ungdom. Barn og unges 
tro på seg selv, mestringsopplevelse og gode selvbilder, sunt kosthold, fysisk aktivitet samt 
tobakk- og rusforebyggende tiltak gir god helsegevinst. Skolene og barnehagene må legge til 
rette for en økning av den fysiske aktiviteten. Gode leke- og utearealer, trygge skoleveier og 
riktig lokalisering av boliger er avgjørende. 
 
Arbeid og aktivitet er et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom og utjevne forskjeller i levekår. 
Kommunen har et viktig ansvar knyttet til å bidra til at det legges til rette for 
arbeidstreningstiltak og varig tilrettelagte arbeidsplasser og meningsfulle aktiviteter for 
mennesker som står langt fra det ordinære arbeidsmarkedet. 
 
Helhetlig og tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for godt folkehelsearbeid. Gode 
nærmiljøtiltak og bruk av naturlige ressurser i skog og mark vil være viktige helsefremmende 
tiltak som hjelper innbyggerne med å ta ansvar for egen helse. En viktig strategi i årene som 
kommer blir å samarbeide med innbyggerne og frivilligheten om tilbud og muligheter. 
 
Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelig for alle, og utformet med 
sikte på å fremme aktivitet og trivsel  
 
Universell utforming er et begrep som favner både miljø og mennesker. Den måten vi former 
samfunnet på – det fysiske miljøet vi lager og de organisatoriske og sosiale mønstrene som 



13 
 

dannes på grunnlag av disse – bestemmer det enkelte menneskets dagligliv, bevegelsesfrihet 
og valgmuligheter. 
 
Utearealer, sentrale friområder og gangveger må utformes slik at de kan brukes av alle. De 
må innrettes slik at alle kan føle seg trygge uansett alder, funksjonsnivå og tid på døgnet. 
Universell utforming er en strategi som det satses på for å gjøre kommunen til et 
inkluderende samfunn med like muligheter for alle. 
 
Kommunen skal medvirke til å etablere aktivitet blant barn og unge gjennom å anlegge 
funksjonelle uteområder ved skoler og barnehager.  
 
Satsning på tilrettelegging for gående og syklende vil kunne gi en aktiv og trygg skoleveg. 
Kommunen skal stimulere fritidsaktiviteter som et middel til å forebygge isolasjon og bedre 
den mentale helsen. Dette kan oppnås ved å støtte og oppmuntre frivillig aktivitet innen 
idrett og kultur. 
 
Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer og gis mulighet til å bidra aktivt 
i lokalsamfunnet. 
 
Trygghet er en forutsetning for en god oppvekst. Den utvikles best i et nært og godt 
oppvekstmiljø. Kommunen må legge vekt på tjenester som bidrar til gode vilkår for gode 
familieliv. Barnehage, skole, kulturtilbud, idrettsanlegg, turområder og andre muligheter for 
fysiske og sosiale aktiviteter bør finnes i nærmiljøet. Et godt og stimulerende nærmiljø gir 
barn og unge et rikere liv gjennom sosial samhandling og kulturell utfoldelse. 
 
Fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende, og barn og unge med spesielle behov skal 
ivaretas med inkluderingstiltak eller spesielt tilrettelagte tiltak. Det er særlig viktig å 
mobilisere ressurser i nærmiljøet for å kombinere et bredt tilbud av fritidsaktiviteter med 
målrettet innsats for enkeltindivider og grupper. 
 
Foreldrene er barnas viktigste 
omsorgspersoner. Forskning viser at det 
betyr mye hvilken familie barna vokser 
opp i, og at forskjellene gjerne viser seg 
tidlig i livet. Barn som vokser opp med 
foreldre med ulike utfordringer, får ofte 
mindre støtte og stimulering hjemme 
enn andre. Det gir kommunens tjenester 
et stort ansvar for å gi alle barn en god 
start på livet og god fysisk og psykisk 
helse. Gode kommunale tjenester som 
bidrar til å løfte alle barn uavhengig av 
bakgrunn, er de viktigste bidragene for å 
skape et samfunn med små forskjeller 
og like muligheter for alle. 
 
Kommunen skal i samarbeid med foresatte og frivillige organisasjoner bidra til at barn og 
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unge får tilgang til aktiviteter, opplevelser og tjenester som utvikler og beriker. Barn og unge 
skal få anledning til å nytte sine ressurser og oppleve mestring til gagn for seg selv og andre.  
Oppvekstmiljøet skal også bidra til at barn og unge får forståelse for og slutter opp om 
demokratiske verdier og normer som ligger til grunn for det samfunnet vi har i dag. 
 
Kommunen har gjennom FNs barnekonvensjon en forpliktelse til at barn får innflytelse, at de 
gis mulighet til å si sin mening og at de blir hørt i saker som angår dem. Barnas mening skal 
bli vektlagt i tråd med barnets alder og modenhet, og barnas mening har en unik betydning 
uavhengig av andres meninger og oppfatninger på barnets vegne. 
 
Kommunen skal bidra til godt læringsmiljø for barn og unge. 
  
I de tre første årene i et barns liv er hjernen på sitt mest formbare, og disse årene er derfor 
avgjørende for videre utvikling og læring. Skal vi lykkes med å nå målet om en god utdanning 
og like muligheter for alle, må vi starte tidlig. 
Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og 
skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når 
utfordringer avdekkes. Tiltak vil i første rekke være å tilrettelegge innenfor det ordinære 
tilbudet, men hvis nødvendig også ved å sette inn særskilte tiltak.  
Godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester for barn og unge og deres 
foresatte er en forutsetning både for å forebygge utfordringer, og for helhetlig, samordnet 
innsats når det trengs. Videre må tjenestene ha tett samarbeid med andre kommunale, 
fylkeskommunale og statlige tjenester for å sikre best mulig utvikling av læringsmiljøet og 
ivaretakelse av barn og unge i Eidsvoll. 

 
Barnehagen er det første leddet i et 
livslangt læringsløp. Barnehagene skal 
gi det enkelte barnet et godt 
pedagogisk tilbud og bidra til en god 
barndom preget av trivsel, lek og 
vennskap. Barnehager med høy 
kvalitet er bra for alle barn, og er 
særlig positivt for barn som av ulike 
grunner trenger ekstra støtte og 
trygghet. Gode barnehager bidrar til å 
styrke barnas språkferdigheter og 
reduserer atferdsvansker. Barnehager 

er særlig viktig for minoritetsspråklige barns språkutvikling i norsk og for deres videre 
integrering i det norske samfunnet. 
 
Eidsvollskolen skal ha høye ambisjoner for elevenes læring. Elevene skal møte utfordringer 
og oppleve mestring i et trygt og støttende læringsmiljø, og de skal gå ut av grunnskolen 
med gode grunnleggende ferdigheter. Dette gir grunnlag for økt kompetanse i alle skolefag 
og er en forutsetning for å ruste de kommende generasjoner til å møte et komplekst 
samfunn. 
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Skolen skal bidra til å utvikle elevenes evne til å se seg selv og andre som medansvarlige for 
et godt fellesskap og en positiv samfunnsutvikling. I skolen skal elevene lære å sette pris på 
fysisk aktivitet, samt møte og lære å verdsette mangfoldet slik det uttrykkes blant annet 
gjennom kunst og kultur, i ulike livssyn, ulik etnisk bakgrunn og ulike familiemønstre. 
 
Barnehage, grunnskole og videregående skole skal samarbeide tett med foresatte og 
hverandre for å bidra til gode overganger og for å skape helhet og sammenheng i 
utdanningsløpet. Et trygt og godt barnehage- og skolemiljø er vesentlig for å fremme barnas 
og elevenes trivsel, læring, utvikling og helse, og det forebygger fravær i skolen. Videre 
tilrettelegger kommunen for gode læringsarenaer gjennom kulturskole, ung fritid og 
bibliotek. Et godt og trygt leke- og læringsmiljø omfatter alle deler av det psykososiale 
miljøet, slik som vennskap, inkludering og forebygging av krenkelser, trakassering, vold og 
mobbing.  
Inkludering i barnehage og skole handler om at alle barn og elever skal oppleve at de har en 
naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er betydningsfulle, 
og at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud. Et inkluderende fellesskap omfatter 
alle barn og elever.  
 
Riktig omsorgs- og helsetilbud for befolkningen som har funksjonsnedsettelser, 
helseutfordringer og sykdomstilstander   
Eidsvoll kommune skal utvikle tjenester som støtter enkeltpersoners evne til å mestre selv. 
Tjenestene skal satse på tidlig innsats og hverdagsmestring og balansere mellom 
forbyggende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg. Metoder og arbeidsformer skal 
være kunnskapsbasert, preget av kontinuitet, medvirkning og i forståelse med brukere og 
pårørende. Kvalitativt gode og riktige tilpassede tjenester forutsetter tverrfaglig samarbeid 
og god ressursutnyttelse. 
 

 

Kommunens innbyggere er aktive og 
selvhjulpne så lenge som mulig, og har 
trygghet for riktig hjelp når de behøver det. 
 
Kommunen bygger sitt verdigrunnlag på 
menneskers rett til å forme egne liv. Verdighet 
og samarbeid er derfor nøkkelord. Hjelp skal 
bygge opp under behovene for å mestre og for 
å oppleve trygghet. Pleie- og omsorgstjenesten 
skal invitere pårørende, frivillige/frivillige 
organisasjoner til partnerskap i praksis.  
 

For å kunne møte framtidige behov og utfordringer, må en langt mindre del av helse- og 
omsorgstjenestene i Eidsvoll kommune gis på institusjon og en større del hjemme og på 
lavere omsorgsnivå. 
 
Befolkningen skal oppleve trygghet for nødvendig helsehjelp. Også trivsel og livskvalitet i 
hele levetiden skal ha en sentral plass i helse- og omsorgstjenestene i den neste plan-
perioden, jfr. reformen «Leve hele livet». 
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Kultur er viktig for folkehelsa og lokalsamfunnet, og alle skal gis mulighet til å oppleve og 
utøve kultur. 
 
Å utvikle de positive kvalitetene i Eidsvoll kommune er nært knyttet til bevisstgjøring av hvor 
viktig kultur og kulturaktiviteter er for den enkelte, næringslivet og samfunnet som helhet. 
Kunst, kultur, idrett, friluftsliv og frivillig aktiviteter gjør samfunnet rikere og er avgjørende 
for utvikling av fellesskap og livskvalitet. 
 
Kulturaktiviteter er også en viktig del av arbeidet for å øke toleranse og forståelse på tvers av 
kulturer, mellom barn, ungdom og voksne, samt redusere sosiale forskjeller blant 
befolkningen. Kommunen skal sammen med lag og foreninger og innbyggerne forøvrig legge 
til rette for et rikt kultur-, idretts- og friluftsliv. 
 

3.2 Næringsutvikling 
 
Utfordringer: 

Den sterke befolkningsveksten betyr utfordringer for vår kommune når det gjelder 
tilrettelegging for nye næringsetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv med tanke 
på å skaffe varige arbeidsplasser og et sterkt næringsliv. 
 
Hovedstadsregionen og de øvrige regionene i Akershus er attraktive for næringsetablering. 
Dette er bra for oss i Eidsvoll ved at vi vil kunne få en positiv utvikling i regionen som 
kommer hele distriktet til gode, men vil samtidig være en utfordring i forhold til 
næringsetablering og arbeidsplasser i vår egen kommune. 
 
Kommunens strategiske næringsplan, vedtatt 10.5.16, trekker fram følgende utfordringer:  

 Generelt lavt utdanningsnivå i befolkningen, og få jobbtilbud for de med høyere utdanning. 
Høy drop-out fra videregående skole. 

 Underdekning av arbeidsplasser – Mange må pendle ut av kommunen. 

 Mangel på relevant kompetanse innenfor noen sektorer og næringer. 

 Økonomi – Kommunen har et begrenset økonomisk handlingsrom. 

 Øvre Romerike er generelt lite synlig som destinasjon i reiselivsmarkedet. 

 Å være synlig utad – markedsføring og rekruttering. 
 

Kommunens strategiske næringsplan trekker fram følgende muligheter: 
 Nærhet til hovedflyplassen og hovedstadsregionen. 

 Meget gode kommunikasjonsmuligheter – Både E6 og god togforbindelse til/fra Oslo og 
Hamar/Lillehammer. 

 Kulturbygda/ Grunnlovsbygda – Stort mangfold og muligheter innenfor opplevelse, kultur og 
reiseliv. 

 Eidsvoll 1814 og Eidsvollsbygningen er en unik attraksjon med et særlig stort potensiale for å 
utvikle produkter og opplevelser.  

 Landbruk og landbruksrelaterte næringer – Mye tilgjengelig kompetanse og nærhet til stort 
marked for salg av produkter. 

 Store frilufts- og naturområder er attraktive og gir gode muligheter for ulike aktiviteter. 

 Frivillighet - Lag og foreninger bidrar i stort omfang med ulike tilbud til innbyggerne. 
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Hovedmål: 

 
Eidsvoll kommune skal være en attraktiv kommune for næringsetablering og 
næringsutvikling, og skal oppfattes som pådriver, tilrettelegger og støttespiller i arbeidet 
med næringsutvikling. 

 
 

Delmål og strategier: 

 
Kommunen skal etablere nye næringsarealer som legger til rette for nyetableringer i 
tilknytning til eksisterende infrastruktur og med tanke på utvikling av tettstedene- Rett 
næring på rett sted 
 
Eidsvoll ønsker en variert næringsstruktur. Det er et mål å tiltrekke seg mer arbeidsintensiv 
og kunnskapsbasert næring. 
 
Rett lokalisering av arbeidsplasser bidrar til 
styrking av tettstedene som fellesområder 
for arbeidsplasser, boliger, handel og service 
og et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. 
Eidsvoll sentrum/Sundet og Eidsvoll 
Verk/Råholt er de to tettstedene som har 
størst potensiale for bærekraftig og 
miljøvennlig vekst og utvikling. 
 
Eidsvoll kommune skal samarbeide med 
de andre kommunene på Øvre Romerike. 
Vi utgjør et felles bo- og arbeidsområde, 
og en positiv og framtidsretta 
næringsutvikling krever samarbeid. 
 

 

 
 

Nærheten til landets hovedflyplass og etterspørselen etter næringsarealer med kortest mulig 
avstand og reisetid til denne må utnyttes ved å legge til rette for attraktive næringsarealer i 
nærheten av E6 og Jernbanen. Her må det legges til rette for plasskrevende virksomheter og 
store nok arealer for disse. 
 
Det må legges til rette for etablering av publikumsrettede og arbeidsplassintensive 
arbeidsplasser hovedsakelig i eller nær tettsteder og kollektivknutepunkter. Det må legges til 
rette for tilbud på nye næringsarealer og nødvendig infrastruktur for utvikling av et moderne 
næringsliv i og i tilknytning til tettstedene i kommunen. Fortetting og opprusting av 
eksisterende ledige og delvis utbygde næringsarealer må gjennomføres. Prinsippene i 
regional plan om rett virksomhet på rett sted skal følges. 
 
Kommunen skal gjennom aktivt samarbeid og dialog med næringslivet legge til rette for 
vekst og utvikling i eksisterende næringsliv. 
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Kommunen skal etablere dialog og samarbeidsfora med kommunens næringslivsaktører og 
bidra til nødvendig vekst og utvikling både i forhold til arealbruk, tilgjengelighet og 
infrastruktur. Kommunen skal være en støttespiller å regne med for næringslivet. 
 
Kommunen skal framstå som troverdig og attraktiv innen grønn-/landbruksbasert 
næringsutvikling, og gi kommunens primærnæringer langsiktige og stabile rammevilkår 
som danner et solid fundament for å ta posisjon i det grønne skiftet og bidrar til optimal 
produksjon av landbruksprodukter og etablering av innovativ grønn næringsvirksomhet. 
 
Jordbruket er og har alltid vært, en viktig næring i Eidsvoll. Jordbrukets viktigste 
produksjonsfaktor er dyrkamarka, og mye av denne ligger i tettstedsnære områder der 
utbyggingspresset øker i takt med befolkningsøkningen. 
 
Vi ser i dag en stadig sterkere utvikling mot få og store bruk, spesielt i mjølkeproduksjonen.  
Det samme ser vi i planteproduksjonen der stadig mer av jorda drives av færre foretak. 
Investeringsprosjektene i tradisjonelt jordbruk har derfor de siste åra vært få men store, og 
slik er det grunn til å tro at det vil fortsette. Konsentrasjonen av produksjonen medfører at 
mye jord leies bort og at mange gardstun og driftsbygninger blir stående uten aktivitet. 
  

Innovativ utnyttelse av disse ledige ressursene representerer det fagmiljøet kaller «det 
grønne skiftet». Dette handler om overgangen fra olje til fornybare ressurser. Landbruket 
har store forutsetninger for å bidra til å skape ny industri og nye produkter gjennom 
biologiske ressurser som landbruket forvalter. 
 
Kommunen skal gjennom regionalt samarbeid bidra til å styrke regionen som felles arena 
for næringsutvikling samtidig som det tilrettelegges for at Eidsvoll kommune får sin 
naturlige del av denne utviklingen. 
 
Eidsvoll kommune skal gjennom samarbeid med nabokommunene, andre kommuner på 
Romerike og fylkeskommunen bidra til å styrke hele regionen som et samlet 
næringsutviklings- og arbeidskraftsområde. Dette gjøres gjennom samarbeidet i 
Gardermoregionen interkommunale politiske råd og andre fora for næringssamarbeid. Øvre 
Romerike med hovedflyplassen på Gardermoen er et kraftsentrum for næringsutvikling som 
vi i regionsamarbeidet må utnytte fullt ut for felles satsing. I tillegg må Eidsvoll kommune ha 
som strategi å legge til rette for at en del av næringsetableringen kommer i vår kommune. 
 
Eidsvolls nasjonale historie og symboler knyttet til denne skal brukes som en av flere 
motorer i næringsutviklingsarbeidet. 
 
Eidsvolls historie gir kommunen en unik mulighet til 
å utvikle næringer og arbeidsplasser knyttet til 
dette. 
 
Eidsvoll kommune utvikler prosjekter, som kan gjøre 
kommunen mer kjent, tiltrekke seg turister og andre 
besøkende, som kan styrke handel og annet 
næringsliv. 
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3.3 Arealbruk og utbyggingsmønster 

 
Utfordringer: 

I samsvar med befolkningsprognosen som er lagt til grunn for kommuneplanarbeidet, er det 
forventet en sterk befolkningsvekst i årene som kommer. Vi må forberede oss på denne 
veksten, og sikre at det er tilstrekkelige arealer for å dekke opp behovet innenfor ulike 
formål. Samtidig skal utbyggingsmønsteret utformes på en måte som støtter oppunder 
målsetningen om en bærekraftig samfunnsutvikling. En eventuell 3. rullebane på 
Gardermoen vil gi føringer for utbyggingsmønsteret i sørbygda. 
 
Kommunen vil videreføre strategier som ivaretar både miljøhensyn og trygge, gode 
lokalsamfunn og bo- og oppvekstområder. 
 
Eidsvoll kommune forvalter landbruks-, natur- og friluftsområder av høy verdi, samt viktige 
nasjonale, regionale og lokale kulturminner og kulturlandskap. Kommunen vil legge vekt på å 
ivareta og utvikle disse verdiene i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. 
 
Boligbygging 
Det er bygd om lag 200 boliger i gjennomsnitt pr 
år i Eidsvoll de siste årene. Kommunen 
utarbeidet i 2019 nedenfor stående 
boligbyggeprogram som grunnlag for arbeidet 
med ny befolkningsprognose. 
 
Boligbyggeprogram i Eidsvoll kommune per november 2019 fordelt på skolekretser: 

 
Prognosen er basert på en konkret vurdering av regulerte områder og områder i 

gjeldende kommuneplan som antas regulert. I tillegg er generell fortetting vurdert. 

 

Næringsarealer 
Totalt beregnet næringsarealreserve (ikke utbygd) pr. 1.3.2019 innenfor rammene av 
gjeldende planverk er omlag 800 daa. Dette fordeler seg på større og mindre næringsarealer 
i de enkelte delene av kommunen. De store næringsområdene er: 

 Minnesund industriområde (ca. 110 daa) 

 Ormlia nord (ca. 300 daa) 

 ØRN-feltet (ca. 150 daa) 
 

Det som karakteriserer de fleste av disse områdene er at de har svært god tilgjengelighet fra 
E6, og vil dekke opp behovet for denne type næringsarealer i flere år framover. Det blir 
spesielt viktig å legge til rette for en arealbruk i sentrumsområdene som gir grunnlag for 

Korrigert etter tall fra 2019 Endelig 03.12.19

Skole 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 SUM

Bønsmoen 220 90 90 90 70 70 70 50 50 50 50 50 50 1000

Dal 40 40 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 330

Eidsvoll Verk 40 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1150

Feiring 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

Langset 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 75

Råholt 35 35 35 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 275

Vilberg 50 100 100 125 125 100 100 100 100 100 100 100 100 1300

Ås 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 260

Totalt 332 360 412 372 332 332 312 312 312 312 312 312 4012
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flere arbeidsplasser, og slik at handel og tjenestetilbudet kan styrkes. Det blir også en 
utfordring å bidra til vitalisering og oppgradering av eksisterende næringsområder, og å 
sørge for «rett virksomhet på rett sted» i tråd med retningslinjene i Regional plan for areal- 
og transportplanlegging. 
 
Fritidsbebyggelse 
I arealdelen er det avsatt flere områder til fritidsbebyggelse.  
 
Levekår og folkehelse i arealplanleggingen 
Befolkningen skal gis mulighet for å drive friluftsliv i sine nærområder, noe som kan bidra til 
gode helseeffekter og bedre livskvalitet. Attraktive og utviklende oppvekstmiljø for barn og 
unge er særlig viktig. Det blir derfor en utfordring i forbindelse med fortetting i sentrale 
områder, ved kollektivknutepunktene og for boligbygging ellers å legge til rette for 
rekreasjon og fysisk aktivitet. 
Botilbud til eldre og andre grupper med særlige behov bør ha sentral beliggenhet slik at flere 
brukere kan ha god tilgjengelighet til offentlig og privat servicetilbud, noe som bidrar til at de 
kan bo hjemme lengst mulig. 
 
Bygninger og omgivelser skal utformes etter prinsippet om universell utforming slik at de kan 
brukes av alle i så stor utstrekning som mulig uten hindringer. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs. For at kommunen skal kunne oppleves med 
tidsdybde, identitet og særpreg er det en forutsetning at kulturminner og kulturmiljøer tas 
vare på. Eidsvoll kommune er i sterk vekst, og det fører til at kulturminner med stor verdi er 
sårbare for utbyggingspress, særlig i tettstedene. Dette kan gå ut over områdenes særpreg 
og historiske bebyggelse, og det er derfor viktig å ta hensyn til den allerede etablerte 
bebyggelsen i videre utvikling. Det kulturhistoriske særpreget kan brukes i profileringen av 
kommunen, og det forutsetter da en forståelse for, og tilpasning til det som allerede er 
bygget. Det er et økende fokus på potensialet i kulturminner når det gjelder 
samfunnsutvikling og verdiskaping. 
 
Risiko og sårbarhet 
Samfunnet vårt er på mange områder sårbart i forhold til plutselige og uforutsette 
hendelser. Natur- og miljømessige faremomenter, som mer ekstremvær, samt menneske- og 
virksomhetsbasert sårbarhet, er eksempler på farekategorier knyttet til arealbruk. 
Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet 
innenfor sin grense. For å forebygge tap av liv, helse og materielle verdier skal 
samfunnssikkerhet være en integrert del av arealplanleggingen. 
 
Hovedmål: 

 

Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig 
utbyggingsmønster i all arealplanlegging. 
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Delmål og strategier: 

 

Eidsvoll sentrum og øvrige lokalsentre skal utvikles med boliger og sentrumsfunksjoner i en 
kompakt og oversiktlig struktur, med korte avstander mellom funksjoner og 
kollektivtransport, samtidig som identitet, kulturhistoriske og miljømessige kvaliteter tas 
vare på og videreutvikles. Bevaring av dyrket mark skal prioriteres og tapet av 
bevaringsverdig bebyggelse skal minimeres. 
 
I tråd med prioriteringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal det 
som hovedstrategi for utbyggingsmønsteret satses på en videreutvikling av tettstedene 
Eidsvoll sentrum, som kommunesenter, og Eidsvoll Verk/Råholt. 
 
I forbindelse med fortetting og nye 
byggeområder i tilknytning til 
kommunesenteret og lokalsentrene skal det 
legges til rette for et variert boligtilbud, 
arbeidsplasser og et godt offentlig og privat 
tjenestetilbud. For å fremme trivsel, trygghet 
og sosialt fellesskap er det viktig å ta vare på, 
og styrke viktige stedskvaliteter, tilrettelegge 
for gode møteplasser, grønne lunger og en 
sammenhengende grønnstruktur. 
 
Stasjonsnære landbruksområder, herunder dyrket mark, kan omdisponeres når en 
helhetsvurdering tilsier at dette vil bidra til ønsket tettsteds- og knutepunktutvikling. 
 
Boligbygging utenfor sentrumsområdene skal bygge oppunder den eksisterende 
grendestrukturen og ta hensyn til behovet for god utnyttelse av kommunal infrastruktur 
og effektive kommunale tjenester. Bevaring av landbruksjord skal prioriteres. 
 
I henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal maksimalt 20 % av 
boligveksten skje utenfor kommunens prioriterte vekstområder Eidsvoll sentrum og Eidsvoll 
Verk/Råholt. I tråd med dette – og andre overordnede føringer – er det foreslått å ta ut en 
del utbyggingsområder som har vært inne i tidligere kommuneplaner uten at det har skjedd 
noen utvikling av disse. Boligbygging skal skje innenfor byggeområder avsatt i 
kommuneplanen, og i henhold til reguleringsplaner der det er foretatt en avveining mellom 
utbygging og andre viktige samfunnsinteresser som viktige landbruks-, natur-, kultur- og 
friluftslivskvaliteter, samt tilgjengelighet til offentlig infrastruktur. 
 
Publikumsrettede, tjenesteytende og arbeidsplassintensiv næring legges fortrinnsvis i 
tilknytning til tettstedene med god kollektivdekning. Areal- og transportkrevende 
virksomheter lokaliseres til områder med god tilgjengelighet til hovedtransportårene. 
 
Eidsvoll inngår i en stor bo- og arbeidsplassregion på Østlandet. Lokalt er det en ubalanse 
mellom arbeidskraftressurs og tilbud av arbeidsplasser, noe som genererer en netto 
utpendling fra kommunen. Arbeidsplassdekningen i kommunen bør økes, og det begrunner 
et fortsatt fokus på å gi rom for at eksisterende næringsvirksomhet kan videreutvikles. 
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Fortetting og kvalitetsheving av eksisterende næringsområder blir viktig, samtidig som det 
avsettes nye næringsarealer i takt med behovet. Lokalisering av ulike typer næring skal 
bygge på prinsippet ”rett virksomhet på rett sted”. Det betyr at publikumsrettet og 
arbeidsplassintensiv service og tjenesteyting lokaliseres i eller nær tettsteder og 
kollektivknutepunkt, mens transport- og arealkrevende virksomheter fortrinnsvis lokaliseres 
nær hovedtransportårene med god biltilgjengelighet. 
 
Tilrettelegging for næringsvirksomhet med grunnlag i reiseliv, kultur- og friluftsmiljø skal 
også være et viktig satsningsområde. 
 
Det vil være behov for å avsette og erverve nødvendige arealer til skoler, barnehager, 
botilbud til eldre og andre grupper med særlig behov.  
 
Transportsystemet skal videreutvikles slik at kollektivtrafikken kan ta en større andel av 
reisene. Vegsystemet skal bygges ut med sikte på å tilrettelegge for at flere kan gå eller 
sykle i et trafikksikkert miljø. 
 
Jernbanen skal være ryggraden i 
kollektivtransportnettet, og 
konkurransekraften for tog og buss skal 
økes i forhold til privatbilen gjennom 
samordnet areal- og transportplanlegging. 
Stortingets klimaforlik og har som mål at 
persontransportveksten i området skal tas 
med kollektiv, sykkel og gange. 
 
Målene i kommunens trafikksikkerhetsplan skal legges til grunn for utbygging. Også i et 
folkehelse- og miljøperspektiv skal gang-/sykkelvegene bygges ut, og det skal særlig legges til 
rette for attraktive og sammenhengende traseer slik at flere kan gå og sykle til og fra daglige 
gjøremål og kollektivknutepunkter. Det skal arbeides for å sikre gode og hensiktsmessige 
parkeringsløsninger både for sykkel – herunder sykkelhotell og bil ved jernbanestasjonene. 
 
Eidsvoll kommune skal bevare sitt særpreg og sin identitet i en region med sterk vekst. 
Samtidig, gjennom et kommunesamarbeid, bidra til et bærekraftig regionalt 
utbyggingsmønster som bygger oppunder et miljøvennlig og effektivt 
kommunikasjonssystem innad i regionen. 
 
Eidsvoll har lange tradisjoner som kommunikasjonsknutepunkt gjennom vannveien, 
jernbanen og hovedvegsystemet.  
 
En stadig betydelig utvikling av samferdselsårene plasserer Eidsvoll kommune meget 
sentralt, midt i en storregion, som framstår mer og mer som en felles bo-, service- og 
arbeidslivsregion, - sett i retning nordover til mjøsbyene og innlandet, og sørover til 
hovedstadsområdet. 
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Dette gir ulike utfordringer men også mange muligheter. Det peker i retning av et tettere 
samarbeid med de øvrige kommunene i denne storregionen, som kan gi styrke til den 
enkelte kommune, og til regionen som helhet i et bærekraftig perspektiv. 
 
Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger knyttet til arealbruk på tvers 
av kommunegrensene. Kommunen skal være pådriver for å sikre et best mulig kollektivtilbud 
internt i kommunen og mellom sentrene i regionen. 
 

3.4  Miljø og klima  
 
Utfordringer: 

Kommunen ligger i en region som opplever sterk vekst og hvor det gjennomføres mange 
store utbyggingsprosjekter. Det er en krevende utfordring å møte denne utviklingen 
samtidig som kommunens natur-, kulturlandskaps- og miljøverdier skal ivaretas. En annen 
viktig miljøutfordring er oppfølgingen av nasjonale mål og planer innenfor klima- og 
energisektoren. 
 
Hovedmål: 

 
Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur- og 
miljøkvaliteter. 

 
 
Delmål og strategier: 

 

Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale målsettinger gjennom valg 
av utbyggingsmønster, arkitektur/materialvalg og bruk av alternative energiformer. 
Kommunen skal være robust i forhold til forventede klimaendringer. FNs bærekraftmål 
skal, i tråd med nasjonale føringer, legges til grunn for kommunens arbeid. 
 

Utbyggingsmønsteret i kommunen skal baseres på prinsippet om samordnet areal- og 
transportplanlegging. Transportbehovet skal vurderes ved all arealplanlegging. Nye 
boligområder bør ligge i gang-/sykkelavstand fra kollektiv-knutepunkter, skole og 
offentlig/privat service eller bygges slik at kollektivmulighetene økes. Det skal satses på 
fortetting i eksisterende sentra. 
 
Klimahensyn og energibruk skal vektlegges ved etablering av nye bo- og næringsområder. 
Kommunen vil bidra til at tiltakshavere følger opp klimavennlige intensjoner i 
utbyggingssammenheng, bl.a. i forbindelse med utforming av nybygg, materialvalg og valg av 
energiløsninger. Et konkret eksempel kan være å vedta tilknytningsplikt eller krav om en 
annen miljøvennlig energikilde, innenfor konsesjonsområdene for fjernvarme. 
 
I egen bygningsmasse vil kommunen fortsette med gjennomføringen av enøktiltak, og 
opprettholde og videreutvikle det gode energiledelsessystemet som er etablert. 
 
Nye utbyggingsområder skal planlegges og lokaliseres slik at de ikke er utsatt i forhold til en 
mulig økt hyppighet av ras og flom. Kommunen skal legge vekt på klimatilpasning i sin 
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beredskapsplanlegging. I tillegg til de vanlige smeltevannsflommene må det i framtida 
forventes økt hyppighet av styrtregnsflommer med tilhørende utfordringer knyttet til 
håndtering av overvann og økt risiko for jord- og leirskred. 
 
Kommunen skal ha en sammenhengende og variert blå-
/grønnstruktur som sikrer ivaretakelse av det biologiske 
mangfoldet og tilrettelegger for en helsefremmende 
livsstil og friluftsliv for alle. 
Eksisterende grønnstruktur i byggesonen skal søkes 
bevart. Det skal legges spesiell vekt på å bevare 
sammenhengende strukturer med forbindelse til marka 
og til vassdrag. I alle nye byggeområder skal det gjennom 
reguleringsplanleggingen gjøres rede for hvordan 
eksisterende grønnstruktur skal ivaretas og/eller utvikles 
videre. 
 
Viktige områder for biologisk mangfold og trekkveger 
for viltet skal i størst mulig grad holdes fri for utbygging. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner og nye utbyggingsprosjekter skal dette 
forholdet vektlegges spesielt. Kriteriet er også viktig ved vurderingen av eldre, ikke utbygde, 
områder avsatt til utbyggingsformål. 
 
Kommunens vannforekomster skal ha en god kjemisk og økologisk status. 
 
Kommunen vil prioritere arbeidet med implementeringen, og deretter oppfølgingen, av EUs 
vanndirektiv. I tråd med vanndirektivet skal det utarbeides helhetlige forvaltningsplaner med 
miljømål, og tiltaksprogrammer med miljøforbedrende tiltak for vannforekomster hvor 
miljøtilstanden ikke er god. Kommunens innbyggere skal være sikret en tilstrekkelig, sikker 
og helsemessig betryggende vannforsyning. 

 
Avfallsmengden skal reduseres i samsvar med, eller bedre enn, nasjonale målsettinger. 
Utsorteringsgraden skal økes for de avfallsfraksjoner det er etablert 
kildesorteringsordninger for. 
 
Det skal arbeides for avfallsreduksjon i offentlig virksomhet. Kommunen vil stimulere til 
mindre generering av avfall og tilrettelegging for økt ombruk/gjenbruk. Nye henteløsninger 
skal vurderes sammen med mobile/permanente gjenvinningsstasjoner. En forbedring av 
returpunktsystemet skal også vurderes. 
 

3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Utfordringer: 
Kommunene er fundamentet i samfunnets beredskap. Kommunens ansvar omfatter 
planleggingen for å forebygge og begrense skade ved uønskede hendelser som kan inntreffe 
lokalt, samt håndtere kriser som oppstår. I krisesituasjoner har kommune ansvar for å 
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videreføre oppgaver og funksjoner den til daglig er ansvarlig for under oppsyn av 
kommunens kriseledelse. 
Kommunen har ansvar for å informere, skaffe forpleining, sørge for å opprettholde 
infrastrukturen, drive opprydding samt sørge for drikkevann. 
 
Kommunen har ansvar for å sørge for at arealplanlegging og byggesaksbehandling sikrer at 
tiltak ikke plasseres eller utformes slik at det utgjør unødig fare for mennesker, miljø og 
materielle verdier. 
 
Hovedmål: 
 

Eidsvoll kommune skal arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser 
eller kriser kan oppstå, samt redusere konsekvenser av slike hendelser. 
 

 
Delmål og strategier: 

 
Kommunen skal i samarbeid med overordnede myndigheter, nabokommuner og andre 
naturlige samarbeidspartnere forebygge uønskede hendelser og kunne begrense 
konsekvensene om slike oppstår. 
 
Kommunen skal arbeide målrettet og systematisk med forebyggende samfunnssikkerhet og 
beredskap. Samfunnssikkerhet skal trekkes aktivt inn i all arealplanlegging og utbygging. 
Kommune skal fokusere på informasjon til innbyggerne. 
 
Kommunen skal arbeide for å redusere flom og rasskader på veger, bygninger og 
landbruksarealer og ikke tillate nye tiltak etablert i flom- og rasutsatte områder. 
Infrastruktur og drikkevann skal sikres. 

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, 
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan 
påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal revideres hvert fjerde år. Med utgangspunkt i 
risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan. 
Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. 
 

3.6 Økonomi 
 
Utfordringer: 
I den kommende planperioden (2020-2032) forventer Eidsvoll både en samlet vekst i befolkningen, 
og en utvikling hvor Eidsvoll får stadig flere innbyggere med behov for kommunale tjenester (bl.a. 
som følge av flere barn og unge og flere av de eldste).  Dette vil medføre press på økonomien både til 
økte tjenester (løpende drift) og i forhold til økte investeringer i realkapital. I tillegg er både tilbudet 
og etterspørselen etter tjenester i stadig endring både som konsekvens av vedtak fattet av sentrale 
myndigheter, innovasjon og endring, og ikke minst av endringer i brukernes forventninger til hva 
kommunen skal bidra med av tjenester.  
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For å møte disse utfordringene på en god måte er det helt avgjørende å være i forkant 
gjennom god økonomisk og arealmessig planlegging. Det er svært viktig å sikre 
tilfredsstillende økonomisk handlefrihet i årene som kommer. 
 
Hovedmål: 

 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt 
over tid for å sikre tjenestetilbudet i kommunen. 

 
 
Delmål og strategier: 

 
Eidsvoll kommune skal ha netto driftsresultat, gjeldsgrad og egenkapital som er 
økonomisk bærekraftig over tid. 
 

Kommunen vil:  

 Ha netto driftsresultater som sikrer egenfinansiering av investeringene og et tilstrekkelig 
nivå på disposisjonsfond som buffer mot uforutsette hendelser 

 Ha kontinuerlig fokus på effektivisering av drift ved å finne nye måter å løse oppgavene 
på i alle virksomheter 

 Vektlegge løsninger som fører til rasjonell drift og lavt vedlikeholdsbehov ved 
investeringer i nye bygg  

 Jobbe med effektiv arealutnyttelse og bruk av arealer forskjellige tider på døgnet på 
tvers av sektorene  

 Utnytte kommunens inntektspotensial 
 

3.7 Personal- og organisasjonsutvikling 
 
Utfordringer:  

Organisasjonen skal være et verktøy for å løse kommunens oppgaver og utfordringer på en 
god måte. Økte oppgaver, rettighetsfesting og økt kunnskap gjør at innbyggerne stiller økte 
krav til omfang og kvalitet i tjenestene.  Vekst i befolkningen samt endringer i 
befolkningsstrukturen gir utfordringer som krever nye løsninger når det gjelder organisering 
og prioritering av tjenestene for å sikre økonomisk balanse. 
 
Ny teknologi gir nye muligheter som bør utnyttes på en systematisk og planmessig måte. 
Utfordringene krever at kommunen har tilgang på kompetanse og evner å være 
utviklingsorienterte. Den demografiske utviklingen fører til mindre tilgang på arbeidskraft 
samtidig som deler av kommunal sektor vil ha behov for kompetent arbeidskraft. 
 
Hovedmål: 

 
Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. 
Kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass. 
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Delmål og strategier: 

 
Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen og tydelig i sin dialog med 
innbyggerne og omverdenen 
 
Kommunen må tilpasse tjenestetilbudet i forhold til befolkningsutviklingen og innbyggernes 
etterspørsel. Tjenestenes standard og kvalitet skal avklares gjennom serviceerklæringer. For 
å utforme tjenestene i henhold til brukernes behov skal kommunen regelmessig 
gjennomføre bruker- og innbyggerundersøkelser. 
 

Innbyggersentret er et viktig 
kontaktpunkt for innbyggere 
og brukere av kommunens 
tjenester. Eidsvoll kommune 
skal igjennom riktig bruk av 
IKT utvikle elektroniske 
innbygger- og brukertjenester 
i tråd med IKT-strategien for 
ØRU-kommunene. 
Kommunen skal ta i bruk nye 
sosiale medier. 
 

 
Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er samfunnsaktiv og utviklingsorientert 
 
Kommunen skal være pådriver og tilrettelegger for utvikling av lokalsamfunnet. Dette 
forutsetter at kommunen spiller på lag med innbyggerne og at innbyggerne engasjerer seg. 
Kommunen vil involvere frivillig sektor i planprosesser og gjennomføring av tiltak som bidrar 
til utvikling av lokalsamfunnet. 
 
Beslutningsprosesser skal være åpne og invitere til dialog.  Det må legges til rette for dialog 
og medvirkning 
 
Kommunen har et spesielt ansvar for å gi barn og unge mulighet til å delta i et levende 
lokaldemokrati. Barn og unges kommunestyre, ungdomsråd, klubbstyrer og elevråd er 
viktige arenaer for medvirkning. 
 
Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er fleksibel og som utnytter ressursene 
optimalt 
 
Kompleksiteten i kommunens tjenestetilbud stiller høye krav til god organisering, samspill, 
struktur og innhold. Oppgaver og utfordringer endres over tid. Organisasjonsformen må 
kontinuerlig vurderes og tilpasses endrede oppgaver og utfordringer. Elektronisk 
kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus på forbedring. 
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Eidsvoll kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver  
 
Medarbeiderne er en viktig faktor i utvikling og effektivisering i kommunen. Det skal 
regelmessig gjennomføres medarbeiderundersøkelser for å få innsikt i de ansattes 
arbeidssituasjon og trivsel. 
 
Ledere i Eidsvoll skal ta utgangspunkt i helheten og utøve ledelse gjennom tillit, målstyring 
og oppfølging. Medarbeidere skal utfordres, ha tydelige krav og bli støttet av sin leder. 
Eidsvoll kommune skal drive systematisk opplæring av sine ledere. 
 
Eidsvoll kommune er avhengig av å ha faglig og sosialt kompetente medarbeidere i en tid 
hvor arbeidsmengden øker, rekrutteringssituasjonen strammes inn, arbeidsoppgavene blir 
mer komplekse og økonomien strammere. Eidsvoll kommune skal derfor ha en aktiv 
rekrutteringspolitikk og drive systematisk kompetanseutvikling. 
 

4 Mål og utfordringer for virksomhetene  

4.1 Barnehage  

 

Hovedmål:  
 

Barnehagene i Eidsvoll har god kvalitet på tilbudet. 
 
Kommunen har et mangfoldig barnehagetilbud av barnehager som samlet har plass til alle 
barn med rett på plass i henhold til Lov om barnehager. 

 

I 2020 har Eidsvoll 6 kommunale og 13 private barnehager som sammen gir et mangfoldig 
barnehagetilbud. Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike 
driftsformer og åpningstider, noe som gir foresatte mulighet for å søke tilbud tilpasset egne 
ønsker og behov.  Eidsvoll kommune har ett hovedopptak og deretter supplerende opptak 
ved eventuelle ledige plasser. 
I takt med befolkningsutviklingen må barnehagebehovet vurderes fortløpende og nye 
plasser må opprettes i samsvar med dette.  
 
Det er et overordna mål å videreutvikle kvaliteten i barnehagene slik at alle barn får leke, 
lære, mestre og utvikle seg i et inkluderende fellesskap.  
 
God kvalitet innebærer i første rekke gode relasjoner og samhandling mellom voksne og 
barn og barna i mellom noe som i følge forskningen er avgjørende for barnas trivsel og 
utvikling. God kvalitet innebærer også reel medvirkning fra barna selv og tett og nært 
samarbeid med barnas foresatte. Tidlig innsats der tilpassa tiltak settes inn umiddelbart når 
utfordringer avdekkes er også avgjørende.   
 
Som barnehagemyndighet har kommunen ansvar for å veilede og å føre tilsyn med 
barnehagene, mens kompetanseheving og øvrig kvalitetsutvikling i første rekke er 
barnehageeiers ansvar. Innenfor begge områder er kommunen en viktig bidragsyter for god 
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kvalitet til beste for alle barnehagebarn i Eidsvoll, og kommunen vil derfor fortsette sitt 
arbeid med kompetansehevende tiltak felles for alle barnehagene. Nettverksarbeid der felles 
forståelse av barnehagenes samfunnsmandat og hva god kvalitet innebærer samt gode, 
felles standarder og rutiner for tidlig innsats, overgang barnehage - skole og tverrfaglig 
samarbeid står sentralt i dette arbeidet.  
 
Som eier vil kommunen i tillegg arbeide for at de kommunale barnehagene har tilstrekkelig 
og kompetent bemanning, gode lokaler og tilstrekkelig ressurser til å gi alle barn like 
muligheter til allsidig utvikling og læring uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.  
 

4.2 Skole  

 

Hovedmål:  
 

Eidsvoll kommune har en fremtidsrettet skole med fokus på den enkelte elevs mulighet til å 
utvikle sine ferdigheter for å mestre morgendagens samfunns-, og arbeidsliv.  
 
Kommunen skal også jobbe tverrfaglig for å sette elevene bedre i stand til å fullføre og bestå 
videregående skole. 

 
Skolen i Eidsvoll har ansvaret for opplæringen i kommunen og følger opp de føringer som 
vedtas politisk på nasjonalt og kommunalt nivå. Skolen har som mål å få trygge, aktive og 
kunnskapssøkende elever som får tilpasset sin undervisning, veiledning og hjelp av et godt 
kvalifisert pedagogisk personale tidlig nok. Dette er, i samarbeid med barnehagene og ikke 
minst foresatte, avgjørende for å øke gjennomføringen av videregående skole for ungdom i 
Eidsvoll. 
 
Det er skolesjefen som har ansvar for resultatoppfølging av skolenes opplæringstilbud, og 
som sikrer kvaliteten på opplæringen etter opplæringsloven. Dette innebærer også 
håndtering av utfordringer knyttet til utvikling av lokalt tilpassede metoder og rutiner for 
vurdering av skolens kvalitet og resultater i skolebasert vurdering. Oppfølging av informasjon 
om læringsutbytte som framkommer gjennom det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet er 
også en sentral del av denne resultatoppfølgingen.  
 
Med bakgrunn i kommunens befolkningsvekst er viktige utfordringer å sørge for tilstrekkelig 
skolekapasitet og tilstrekkelig bemanning, læremidler og god utnyttelse av ressursene.   
 
En attraktiv kommune vil i stor grad handle om en kommune som kan tilby skoler med høy 
kvalitet. Eidsvoll har gode skoler, men skolene har potensiale for å heve sin kvalitet gjennom 
å videreutvikle og dele den samlede kompetansen som finnes på de enkelte skolene. 
 
Skolen er, som en aktiv samfunnsaktør, i kontinuerlig endring. En stor og viktig del av denne 
endringen er digitaliseringen av samfunnet og en visshet om at fremtidens arbeidsliv i stor 
grad vil påvirkes av denne utviklingen. Skolen må ta i bruk digitale ressurser, hjelpe- og 
læremidler for å sette elvene i stand til å møte forberedt til dette samfunnet og arbeidslivet. 
 



30 
 

Fra 1. august 2020 trer de nye læreplanene i kraft. Lover og forskrifter sikrer elevenes 
rettigheter og kvaliteten i opplæringa. Kompetanseutvikling, særlig for skoleledere og lærere 
er nødvendige forutsetninger for å imøtekomme kravene som stilles til skolen. Kompetanse 
for kvalitet er en omfattende ordning med studiepoenggivende videreutdanning for lærere 
og ledere i skole. DEKOMP er den nye ordningen for etterutdanning, men dette er organisert 
lokalt i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren. Gjennom denne samlede 
kompetansehevingen er målet å utvikle sterke profesjonsfellesskap som har som øverste mål 
å ivareta elevene og deres læring på en best mulig måte. Kunnskapen fra forskning på 
skolefeltet og vår egen praksis i klasserommet er grunnlaget for eidsvollskolen som en 
lærende organisasjon.  
 

4.3 Familiens hus 

 

Hovedmål:  
 

Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer, få rett helsehjelp og oppleve 
meningsfull opplæring og mestring i eget liv.  

 
Behovet for bistand til barn unge med ulike og sammensatte vansker er økende, og det 
satses på å arbeide forebyggende for å sikre tidlig innsats. Dette gjøres gjennom veiledning 
til foresatte og ulike samarbeidspartnere.  Det arbeides kontinuerlig med å øke 
kompetansen hos de ansatte i virksomheten, samt utvikle bedre tverrfaglig samarbeid for å 
utnytte kompetansen i kommunen best mulig. 
 
Helsetjenester for barn, unge og gravide vektlegger fysisk og psykisk helse, fremmer 
folkehelse og forebygger utvikling av sykdom. Foreldreveiledning med fokus på samspill er et 
viktig tiltak og ytes til foresatte i barseltid og småbarnsperioden, samt i skolealder. De 
langsiktige fordelene av å jobbe helsefremmende er i fokus, og målet er å fremme god 
psykisk helse, mestring av normale hverdagsutfordringer og læring gjennom 
kunnskapsbaserte tiltak. 
 
Virksomheten er en viktig del av laget rundt barn og unge, og skal bidra til at de får den 
hjelpen de trenger, når de trenger den. Virksomheten sørger for at skoler og barnehager 
mottar kvalitative gode tjenester både på systemnivå og individnivå. Virksomheten  
vektlegger mer tilstedeværelse i barnehager og skoler, slik at man i større grad kan bidra til å 
forebygge vansker og tilpasse tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen. 
Virksomheten har tilgjengelige tjenester med fokus på tidlig innsats som arbeider effektivt 
med tydelig kommunikasjon, har faglig kompetente medarbeidere og høy kvalitet i 
tjenesteytingen. Dette øker kvaliteten både på det ordinære og det spesialpedagogiske 
tilbudet til barn og unge i Eidsvoll kommune.  
 
For å hindre omsorgssvikt og bryte dysfunksjonelle mønstre, er det avgjørende å gi hjelp 
tidlig. Virksomheten sikrer at barn og unge får god omsorg og trygge oppvekstsvilkår ved å 
tilby riktig hjelp til rett tid til barn og familier som har behov for det. Virksomheten har også 
et ansvar for at barn som utsettes for mishandling, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt sikres 
nødvendig beskyttelse og omsorg. Medvirkning skal få frem barn og unges perspektiv og 
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bidra til at avgjørelser som fattes er til barn og unges beste. Brukermedvirkningen skal 
tilrettelegges utfra barnets alder og modenhet, og det skal legges vekt på at muligheten til 
medvirkning blir gjennomført på en god måte for barn som har problemer med å forstå eller 
gi uttrykk for sine synspunkter.  
 

4.4 Helse og bistand 

 

Hovedmål:  
 

Virksomheten tilrettelegger for selvstendighet i en meningsfull hverdag med 
helsefremmende aktivitet og mestringstilbud for fysisk og psykisk syke, rusavhengige, 
personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.   
 
Virksomheten bistår i brukers hverdagsmestring og egen tilfriskning med riktig bistand, 
behandling- og rehabiliteringstilbud. 
 

 
Utviklingstrekkene generelt i samfunnet går i retning av økte behov for tjenester for 
innbyggernes egen mestring av utfordringer i livet, både for barn, unge og voksne. Terskelen 
for å oppsøke hjelp er senket og forventningene til å motta tjenester er økt.  
 
Virksomheten bidrar med en rekke helsefremmende og forebyggende tilbud, både 
kunnskapsbaserte og faglige i egen regi, og i samarbeid med frivilligheten. Virksomheten vil 
satse videre på samarbeid med enkeltpersoner, lag og foreninger med fokus på folkehelse i 
utforming av lavterskeltilbud. 
 
Behandling- og rehabiliteringstilbudet står sentralt for å ivareta kommunens helsefaglige 
ansvarsområder. Virksomheten oppmuntrer til aktiv deltakelse i eget liv med fokus på 
brukers medvirkning og innflytelse i utforming av målsetting og tjenestetilbud. Riktig nivå på 
tjenestene og trygg bosituasjon med riktig oppfølging skaper selvstendighet i eget hjem.  
 
Virksomhetens målgruppe stiller stadig større krav til egen bosituasjon i tråd med samfunnet 
for øvrig. Kommunens eldre utleieboliger er ofte lite egnet for innbyggere med ulike 
utfordringer. Boligform og type, med og uten omsorgstjenester, må planlegges og utbygges i 
tråd med dagens standard tilpasset de ulike målgruppers behov.  
 
Arbeids- og aktivitetstilbud i lokalmiljøet til mennesker med nedsatt funksjonsevne er noe av 
utfordringen enkelte innbyggere har og som hindrer dem i å leve et mer selvstendig liv. 
Virksomheten bidrar spesielt mot utstøting i samfunnet, for inkludering og livsmestring. 
 
Samhandling og koordinering på tvers av virksomheter, internt og eksternt, er viktig i årene 
fremover for å sikre god kvalitet og riktig nivå på tjenestene. 
 
Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt og ny tvangsbegrensnings-lov blir et sentralt 
satsingsområde i årene fremover. Nytt regelsett og tilnærming vil stille store krav til endring 
av rutiner og kompetanseheving for virksomhetens medarbeidere. 
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4.5 Hjemmebaserte tjenester  

 

Hovedmål:  
 

Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for 
riktig hjelp når de behøver det. 

  
Helse- og omsorgstjenestene i Eidsvoll kommune står overfor store utfordringer i 
planperioden. Befolkningens alderssammensetning og volum endres og kompleksiteten i 
oppgaveløsningen vil øke. Prognosene viser en dobling i gruppen over 80 år fram mot 2030, 
noe som vil føre til en økning i etterspørselen etter kommunale tjenester. Behov for 
tjenester i spredtbygde områder med lengre reiseavstand vil også øke.  
 
Samarbeid mellom de ulike kommunale tjenesteyterne, deriblant rehabiliteringstjenesten, 
må hele tiden være i fokus. For å nå målene om bedre helse og livskvalitet for innbyggerne, 
må det jobbes bredt og tverrfaglig, også i samarbeid med frivillige lag og foreninger" og 
samarbeidet om pasienter med psykiske utfordringer må vektlegges.  
 
For å kunne møte framtidige utfordringer på en best mulig måte, må det til en dreining mot 
hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering, forebygging og tidlig innsats for å forhindre 
sykdom og skade, og behov for tjenester på høyere omsorgsnivå. Dette handler også om god 
livskvalitet for den enkelte og å kunne leve livet hjemme lengst mulig. 
 
Noe av bakgrunnen er den sterke veksten i antall eldre, men også behovet for at en mindre 
andel av tjenestene gis i institusjon i årene framover. En høyere andel av tjenestene må ytes 
i brukers eget hjem.  
 
Behovsveksten som følge av økende antall eldre krever også rask utbygging av kapasitet og 
økt kompetanse. Økt alder medfører økt sykelighet, mer sammensatte lidelser, sansetap og 
betydelig økning av forekomsten av demens.  
 
Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012, viser erfaringene at tempoet på 
utskrivning av pasienter har økt. Kortere liggetid i sykehus medfører økt kompleksitet i 
tjenestebehovet noe som krever kompetanseutvikling innen flere fagfelt. Det blir nødvendig 
med spesialkompetanse i forhold til demens, psykiske utfordringer, kreft, palliasjon, 
sårbehandling og tekniske sykepleieprosedyrer. 
 
Samhandlingsreformen vil også framover medføre betydelige endringer i ansvarsforhold 
mellom kommune og helseforetak. Dette betyr store utfordringer både økonomisk og 
organisatorisk.  
 
Hjemmetjenestenes oppgaver vil rette seg mot alle aldersgrupper, og mange yngre 
tjenestemottakere er ressurskrevende.  
 
Det vil bli svært viktig å utnytte tilgjengelig teknologi, både med tanke på kvalitet og 
pasientsikkerhet og rasjonelle tjenester. Dette vil gjøre det mulig og gi flere syke og eldre 
tilfredsstillende tjenester i eget hjem. 
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4.6 Eidsvoll helse- og omsorgssenter 

 

Hovedmål:  
 

Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for 
riktig hjelp når de behøver det.  

 

Det er grunn til å regne med at forventningene til de kommunale tjenestene fortsatt vil øke, 
og at det vil bli en videre oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommune-
helsetjenesten. I den kommende perioden vil det også bli en sterk økning i antall eldre. Selv 
om det er at mål at flest mulig skal hjelpes hjemme, vil det også i årene framover bli en 
vesentlig økning i pasienter som har behov for plass i sykehjem eller bolig med heldøgns 
bemanning. Dette gjelder i første rekke pasienter med behov for korttidsplass og 
rehabilitering, pasienter med store og sammensatte behov og pasienter med demens. 
 
Sykehusene har krav om kortere behandlingstid og færre liggedøgn, og pasienter med til dels 
store behandlings- og pleiebehov blir skrevet ut til kommunale tjenester.  
 
Økningen av pasienter med komplekse diagnoser medfører behov for økt kompetanse hos 
ansatte. Etterspurt kompetanse vil være innenfor demens, psykiatri/alderspsykiatri, geriatri, 
rehabilitering og kreftomsorg/palliasjon. Etterspørselen etter helsepersonell med riktig 
kompetanse vil øke i planperioden.  
 
Samarbeid mellom de ulike kommunale tjenesteyterne må hele tiden være i fokus. For å nå 
målene om bedre helse og livskvalitet for innbyggerne, må det jobbes bredt og tverrfaglig, 
og også i samarbeid med frivillige lag og foreninger. 
 
Det legges nå større vekt på at pasienter skal «leve hele livet», jfr. St.meld. 15 (2017-2018), 
og at det skal være et innhold i hverdagen og en meningsfull tilværelse også om man bor på 
sykehjem eller i døgnbemannet omsorgsbolig. Dette må gis høy prioritet i virksomheten.  
 
Også i institusjon og omsorgsboliger vil det være viktig å utnytte tilgjengelig teknologi, både 
med tanke på kvalitet og pasientsikkerhet og rasjonelle tjenester. 
 

4.7  NAV Eidsvoll 

 

Hovedmål:  
 

NAV skal få flere i arbeid, gjennomføre bedre brukermøter og være en helhetlig, effektiv og 
pålitelig arbeids- og velferdsforvaltning. 

 

NAV Eidsvoll tilbyr statlige og kommunale tjenester til innbyggerne i Eidsvoll kommune i 
form av sykefraværsoppfølging, statlige trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, 
flyktningetjeneste, gjeldsrådgivning og bistand fra veiledere for å komme i arbeidsrettet 
aktivitet. NAV skal gi mennesker mulighet til arbeid, meningsfull aktivitet og økonomisk 
trygghet.  
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NAV bidrar til økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet ved bruk av tiltak og 
andre virkemidler. Andel brukere på langvarig økonomisk sosialhjelp er høyt. God 
kartlegging av den enkeltes arbeidsevne bidrar til at flere blir avklart mot arbeid/aktivitet. 
 
Et av NAV sine satsingspunkter er blant annet bekjempelse av barnefattigdom. NAV 
avklarere og tilrettelegger for at personer med forsørgeransvar øker sine inntekter, og 
veiledere har barnas perspektiv i enhver samtale.  
 
Ungdom er en prioritert brukergruppe og NAV Eidsvoll har eget ungdomsteam som gir god 
kartlegging av den enkeltes ressurser og utfordring. NAV Eidsvoll har veiledere i 
videregående skole på Jessheim og Eidsvoll. Hovedformålet med NAV veiledere i 
videregående skole er å forebygge frafall og integrere ungdom i arbeidslivet.  
 
Flyktningetjenesten følger primært opp voksne flyktninger, og oppfølgingen er i hovedsak 
rettet inn mot deltakelse i introduksjonsprogrammet og bistand med å komme i jobb eller 
utdanning under eller etter endt introduksjonsprogram. Flyktningetjenesten har også ansvar 
for koordineringen rundt den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, men er avhengig av 
bistand fra andre enheter i kommunen for å få til et godt opplegg rundt den enkelte 
flyktning/familie.  
 
Bedre og tettere arbeidsrettet oppfølging av mottakere av arbeidsavklaringspenger skal sikre 
brukere raskere og bedre avklaring og tettere arbeidsrettet oppfølging.  
 
For å nå målet om flere i arbeid, er samarbeidet med andre kommunale virksomheter og 
aktører i vår bo- og arbeidsmarkedsregion viktig. Vi forsterker kontakten med arbeidsgivere 
og samarbeidspartnere for å få flere i arbeid. 
 

4.8 Kultur  

 

Hovedmål: 
  

Virksomheten fremmer kulturelt mangfold, personlig livskvalitet og god folkehelse gjennom 
å stimulere til nyskaping, sikre kulturarven og legge til rette for at alle gis mulighet til å 
oppleve og å utøve kultur. 

 

Kulturloven slår fast at det offentlige har et ansvar for å fremme og legge til rette for et 
bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn, 
funksjonsnivå, etnisitet skal få delta i kulturaktivitet og oppleve et bredt mangfold av 
kulturuttrykk. Loven stiller også krav til at kommunen fremmer profesjonalitet og kvalitet i 
kulturtilbudet og sikrer at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår.  
 
Kultur skaper grunnlag for møter mellom mennesker, felles opplevelser, deltakelse og 
aktivitet. Kultur har innvirkning, enten direkte eller indirekte, på næringsutvikling, identitet 
og tilhørighet, samtidig som kulturfeltet bidrar til integrering og inkludering, gir bedre 
folkehelse og øker lærings- og mestringsfølelsen. Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) 
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fremhever «Den kulturelle grunnmuren» forstått som folkebibliotek, kulturskoler, 
fritidsklubber og det frivillige kulturlivet som viktige arenaer for det lokale kulturtilbudet. 
 
Eidsvoll har de siste årene foretatt investeringer som legger til rette for gode lokaler og 
arenaer til lokalt kultur-, idretts- og friluftsliv. Det har med dette skjedd en vridning av midler 
rettet mot lokaler og anlegg, med unntak av uteidrettsanlegg som er private. Ved 
investeringer vurderes alltid hensynet til behovet for funksjonelle og egnede lokaler og 
arenaer for kulturutøvelse og opplevelse. Sosiale møteplasser for både organisert og 
uorganisert aktivitet med tilbud som ivaretar både det brede og det smale kulturtilbudet er 
viktig for å skape arenaer på tvers av interesser og målgrupper.   
 
Fremover tillegges innhold og omfang av kulturaktivitetene ekstra vekt for å sikre 
mangfoldet og utviklingen av nye publikums- og brukergrupper. Kommunen skal, i samarbeid 
med frivilligheten og gjennom vedtatt frivilligstrategi, legge til rette for involvering i 
utviklingen av det lokale kulturlivet. Kommunen stimulerer til nyskaping, samtidig som 
Eidsvolls rike kulturhistorie ivaretas og er en sentral del i kommunens omdømmebygging.  
 
Demokrati, ytringsfrihet og et opplyst samfunn er verdier og forhold vi verner om.  
Kultur er viktig i dannelsen og utviklingen av hele mennesket, fremmer refleksjon og 
selvstendig tenkning, og gir enkeltmennesker mulighet til å ytre seg. Det skal være rom for 
uenighet, mangfold og meningsutveksling, og økt kunnskap og kompetanse bidrar til økt 
forståelse og toleranse for andre. Muligheten til å utøve, oppleve og delta i kulturelle 
aktiviteter skaper aktive og engasjerte medborgere som tar frie og bevisste valg, og kultur 
bygger på denne måten oppunder ytringsfriheten, som er en premiss for demokratiet.  
 

4.9 Kommunalteknikk 

 

Hovedmål:  
 

Kommunalteknikk skal drifte og videreutvikle den tekniske infrastrukturen i kommunen i 
tråd med myndighetskrav på en forsvarlig måte – Dette ved å sikre tilstrekkelig og stabil 
vannforsyning, trygge skoleveger langs kommunale veger og fylkesveger, samt å begrense og 
forebygge forurensning av grunn- og overflatevann. 

 
I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen å sørge for en tilfredsstillende 
vannforsyning, samt å drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann der 
det er henholdsvis kommunal vannforsyning og/eller avløpsanlegg. Kommunen er ansvarlig 
for å sørge for tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker. Oppfølging av 
hovedplanene for vann og avløp blir viktige elementer i dette arbeidet i den kommende 
planperioden. Det er mål om å kunne samordne planarbeidet for virksomheten opp mot 
kommunens øvrige planarbeid. 
 
Kommunen må påregne å ta over nye veianlegg med tilhørende belysning i forbindelse med 
private utbyggingsprosjekter. Kommunen satser aktivt på trafikksikkerhetstiltak og 
veiutbedringer, men fortsatt må for eksempel veidekker fornyes, og det vil påløpe kostnader 
i den kommende planperioden for å sikre et vegnett med akseptabel standard.  
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Betydelig utbygging av boligområder medfører utfordringer for den tekniske infrastrukturen, 
blant annet på grunn av høy alder. Det kan være nødvendig å oppgradere veg, vann og 
avløpsnett før det kan gis godkjenning til nye utbyggingsplaner. Lokal overvannshåndtering 
skal ivaretas på egen grunn enten ved naturlig avrenning eller ved bruk av magasiner ved 
nye utbyggingsprosjekter. 
 

4.10  Kommunal forvaltning  

 

Hovedmål 
 

Kommunal forvaltning skal bidra til en god samfunnsplanlegging og rask og korrekt 
saksbehandling av bygge-, dele- og oppmålingssaker.  

 
Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med nesten 300.000 personer i 
løpet av de neste 20 årene. Antall arbeidsplasser forventes å øke betydelig. Eidsvoll 
kommune legger opp til at deler av denne veksten skal komme i Eidsvoll, og ønsker å tilby 
områder som er attraktive for etablering. 
 
Plan, byggesak og geodata utarbeider egne reguleringsplaner, behandler private 
reguleringsforslag, bygge- og delesøknader, kartforretninger og søknader om seksjonering. 
De har også ansvaret for utarbeidelse og sammenstilling av ulike typer kart- og plandata. I 
tillegg har resultatområdet et overordnet koordineringsansvar innenfor klima, 
naturmangfold og vannressurser samt oppgaver innen kulturminnevern og friluftsliv. 
Resultatområdet har også oppgaver knyttet til eiendomsregistrering, adressering, stedsnavn, 
konsesjonssøknader og meglerhenvendelser. Økt vekst gir økte oppgaver innenfor alle disse 
områdene. 
 
Samfunnet stiller store krav til at resultatområdets datagrunnlag løpende blir oppdatert og 
er lett tilgjengelig på de kanaler som til enhver tid er mest aktuelle (kart, geodata, plandata, 
arkivsystem m.m.) Resultatområdet må også drive aktive medvirkningsprosesser for å nå 
våre mål. 
 
Det forventes at det i årene framover blir satt nye krav til en enda raskere saksbehandling. 
Denne effektiviseringen må skje uten av det går ut over kvaliteten på planlegging og 
saksbehandling. Både for å nå statlige/regionale krav og kommunens mål er det nødvendig 
at resultatområdet har en god planberedskap, utnytter digitale hjelpemidler godt, har gode 
rutiner og en god grunnbemanning. Det må satses på et godt arbeidsmiljø og gode 
muligheter for faglig utvikling for å beholde personell. 
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4.11  Eiendomsforvaltningen 

 

Hovedmål: 
 

Eiendomsforvaltningen skal tilby hensiktsmessige lokaler for kommunal tjenesteproduksjon 
og boligutleie, herunder nybygg, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold.  

 
Som følge av befolkningsveksten vil det innenfor nåværende planperiode være behov for 
vesentlig utbygging (nybygg og påbygg) av den kommunale bygningsmassen innenfor både 
formålsbygg og boliger. Dette arbeidet vil kreve store ressurser for å oppnå nødvendig 
kvalitet og fremdrift.  
 
Miljøkravene til nybygg er stadig økende. Dette medfører høyere krav til tekniske anlegg, 
akustikk, radonkonsentrasjon og materialer. Dette krever høy faglig kompetanse fra 
driftsteknikere og renholdere for å levere riktig kvalitet på disse tjenestene.  På grunn av 
bl.a. høye strømpriser og nye lovkrav vil det bli mer aktuelt å benytte alternative energikilder 
og effektivisere energibruken. 
 
Selv om bygningsmassen fornyes er det viktig med vedlikeholdsplanlegging. For å 
tilfredsstille krav i dagenes forskrifter blir det stadig flere avansert tekniske anlegg i nybygg, 
som består av mange elektroniske komponenter. Disse komponentene har langt kortere 
levetid enn bygget for øvrig. Dette gir et økt vedlikeholdsbehov.  
 
En viktig faktor i beredskapssammenheng er å sikre strømforsyning ved bortfall av strøm ved 
enkelte bygg. 
 
Et viktig arbeid fremover er å fremskaffe boliger for vanskeligstilte samt salg og utvikling av 
kommunale eiendommer. Disse oppgavene øker også med økt befolkningsgrunnlag. 
 


