KOMMUNEPLAN FOR
EIDSVOLL KOMMUNE
2011 - 2022
Samfunnsdelen
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 høsten 2009 utarbeidet et planprogram som
var på høring vinteren 2010. I planprogrammet ble planprosessen beskrevet og
det ble pekt på utfordringer i planperioden. Kommunestyret fastsatte
planprogrammet i juni 2010. De føringene som er beskrevet i planprogrammet
har vært et viktig grunnlag for utformingen av kommuneplanens samfunnsdel.
Etter høring av planforslaget er samfunnsdelen vedtatt av kommunestyret den 6.
september 2011.
Dokumentet er tilgjengelig på kommunens hjemmesider:
www.eidsvoll.kommune.no.

Forsidebilde: Maleri av Arne Ekeland.
Bildet henger i kommunstyresalen i Eidsvoll rådhus
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Innledning
1.1 Om kommuneplanen
Kommuneplanen er et viktig redskap for politisk styring. Planen har et
tidsperspektiv fram til 2022. 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 handlingsprogram og økonomiplan,
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. Arealdelen med 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.
Det er kun kommuneplanens samfunnsdel som er omfattet av denne revisjonen.

1.2 Om 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.
Arbeidet med samfunnsdelen har vært politisk ledet av kommuneplanutvalget.
Utvalget har hatt følgende sammensetning:
Medlemmer:
Ordfører Terje Teslo, SP
Astrid Ekornholmen, AP
Ruth Birkeland, SV
Jørund Lægland, H
Finn Terje Tønnessen, FrP

Varamedlemmer:
Bjørg Bratvold, AP
Bjørn Erik Hjorth, AP
John Retterås, EDB
Tord Langmoen, KrF
Kjersti Almåsvold, FrP
Administrasjonen har hatt ansvaret for utredninger
og grunnlagsdokumenter for kommuneplanutvalget.
Ved oppstart av arbeidet ble det utarbeidet et
planprogram som beskrev utfordringer i
planperioden og hvordan planprosessen skulle
gjennomføres. Planprogrammet var på høring
vinteren 2010. I forbindelse med høringen ble det
arrangert folkemøter, og det ble holdt møte med
statlige, regionale og fylkeskommunale myndigheter
om sentrale utfordringer i arbeidet med
kommuneplanen.
Under utarbeidelse av høringsdokumentet ble det
lagt opp til at innbyggerne kunne komme med
innspill i forbindelse med åpningen av
innbyggersentret 14.10.10. Ledere for
velforeningene i de ulike delene av kommunen ble
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invitert til å komme med innspill til arbeidet på dialogmøte med formannskapet
14.12.10. Formannskapet har i møte den 01.02.11 drøftet utkast til
samfunnsdel, og gitt føringer i planprosessen. De enkelte politiske partiene har i
tillegg hatt muligheter til å komme med innspill til innholdet i plandokumentet.
Kommuneplanutvalget har anmodet om at forslag til samfunnsdel sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn. Mål og strategier i den endelig vedtatte
samfunnsdelen vil danne et viktig grunnlag for rullering av kommuneplanens
arealdel på et senere tidspunkt. Gjeldende arealdel 2007-2018 ble vedtatt i
kommunestyret den 25.06.07.

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 fokus på
fire områder:
Levekår
Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og
gode muligheter til utdanning og utvikling
Næringsutvikling
Eidsvoll kommune skal i kraft av sin kompetanse, historie, kultur og sentrale
beliggenhet på Østlandet framstå som en attraktiv kommune for
næringsetablering og næringsutvikling.
Arealbruk og utbyggingsmønster
Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig
utbyggingsmønster i all arealplanlegging.
Miljø
Eidsvoll kommune skal bevare og utvikle sitt grønne preg og sine natur-, kulturog miljøkvaliteter
Til hvert område er det satt opp hovedmål, delmål og strategier som viser
hvordan kommunen skal lykkes med å nå hovedmålene.
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I tillegg til de fire områdene er samfunnssikkerhet og beredskap og kommunens
organisasjon viktige tema i samfunnsdelen.

3 Rammebetingelser
3.1 Ytre planforutsetninger
Kommunen har fire viktige roller:
• Demokratisk aktør
Det lokale folkestyret er en bærebjelke i demokratiet. Lokal politisk
forankring er viktig for å skape de beste løsningene for innbyggerne og for
utvikling av lokalsamfunnet. Kommunens organisasjon skal tjene
kommunestyret.
• Tjenesteprodusent
Kommunen yter som tjenesteprodusent lovpålagte og ikke-lovpålagte
tjenester til innbyggerne.
• Forvalter (myndighetsutøvelse)
Kommunen pålegger som myndighetsutøver plikter og tildeler rettigheter,
innenfor de rammer som lover og statlige retningslinjer trekker opp.
• Samfunnsutvikler
Kommunen skal som samfunnsutvikler drive et allsidig utviklingsarbeid, skape
gode levekår for befolkningen og fremme viktige samfunnsmessige verdier.
Lovverk
Gjennom lover, statlige planretningslinjer og regionale planer legger sentrale
myndigheter føringer for den lokale planleggingen og arealpolitikken. De to
sentrale lover 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 samfunnsdel med handlingsdel og 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.
Nasjonale føringer
De nasjonale forventningene til den kommunale planleggingen
kommer til uttrykk gjennom forskrifter, rikspolitiske
retningslinjer (RPR) (”Statlige planretningslinjer” etter ny lov),
stortingsmeldinger, rundskriv og veiledere. En opplisting av de
mest sentrale føringene framkommer i planprogrammet til
kommuneplanen.
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. For tiden gjelder dette Pålagt plansamarbeid om Regional
strategi for samordnet areal- og transportplanlegging Oslo og Akershus.
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ØRU-samarbeidet
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er en viktig samarbeidsordning som Eidsvoll
kommune deltar i. Ved siden av det generelle samarbeidet, samarbeider ØRUkommunen innenfor en rekke felt som gir viktig grunnlag for
kommuneplanleggingen i den enkelte kommune. Det er utarbeidet en strategi for
ØRU-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 handlingsplan med et fireårsperspektiv. Det skal være en direkte kobling mellom langsiktig del og
handlingsplanen. 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.

3.2 Befolkningsutviklingen
Befolkningsutviklingen mot 2022
Eidsvoll kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de senere år. I den siste
femårsperioden har gjennomsnittlig vekst vært i overkant av to prosent. I
gjeldende kommuneplan var det tatt sikte på en årlig vekst på inntil to prosent.
Ved årsskiftet 2010/2011 var det 21128 innbyggere i Eidsvoll. Det er ventet en
fortsatt sterk befolkningsvekst. Framskrivninger viser at innbyggertallet vil
nærme seg 30000 i 2022.
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Befolkningsprognose Eidsvoll 2010-2022 - alle aldersgrupper
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Relativ vekst i utvalgte befolkningsgrupper - hele Eidsvoll 2009 - 2022
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Alle aldre

Framskrivingen er basert på det såkalte hovedalternativet som er utarbeidet i et
samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Det er lagt
spesiell vekt på forutsetninger som fruktbarhet, forventet levealder, netto
innflytting og boligpotensial.
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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 nedgang i antall innbyggere over 80 år fram til 2020.
• 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 først
og fremst vil være i form av 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 ved hjelp av planverktøyet Kompass
utarbeidet prognoser for befolkningsveksten i de ulike delene av kommunen.
Prognosene er basert på hovedalternativet.

3.3 Behov for elev- og barnehageplasser
Med bakgrunn i den sterke veksten av barn i alderen 0-15 år vil kommunens
behov for nye elev- og barnehageplasser øke i årene fremover.
Eidsvoll har en stor andel private
barnehager. Det er ønskelig å få en mer
balansert fordeling mellom offentlige og
private barnehager. Skolestrukturen må
fortløpende evalueres og videreutvikles
med bakgrunn i befolkningsframskrivning i
skolekretsene.
Hovedtendensen i henhold til prognosene
er en sterk vekst i sørbygda, moderat vekst i midtbygda og relativt stabil
situasjon i nordbygda. I opptaksområdet til Dal skole viser for eksempel
prognosene at aldersgruppa 0-15 år langt på veg vil bli fordoblet fram til
utgangen av 2022.
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, 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.
Figurene nedenfor viser hvordan veksten i aldersgruppene 0-5 år, 6-12 år og 1315 år vil fordele seg i de ulike delene av kommunen.
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Ungdomsskoleelever (13-15 år)
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Årlig vekst i antall barn
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3.4 Behov for pleie- og omsorgstjenester
Prognosene for utvikling av antall eldre over 80 år viser en nedgang i Eidsvoll de
nærmeste årene. Presset på langtidsplasser i sykehjem kan derfor avta noe.
Innen pleie og omsorg går utviklingen i retning av økt forekomst av rus /
psykiatri og demens, hvor behovene for tilrettelagte omsorgsplasser med
døgntjeneste øker. Dette gir oss nye utfordringer i forhold til både kompetanse
og kapasitet.
Samhandlingsreformen trer i kraft fra 2012. Målet med reformen er økt satsning
på forebygging og folkehelse for å unngå livsstilssykdommer, sikre mer
sammenhengende pasientforløp og bærekraft i framtidens helsevesen.
Samhandlingsreformen innebærer store utfordringer for kommunene generelt.
Reformen er viktig for Eidsvoll kommune på bakgrunn av de
levekårsutfordringene kommunen har. Reformen innebærer økte oppgaver og
økte krav til kommunene:
•

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

•

Med dempet vekst i bruk av sykehustjenester vil sykehjemmet utfordres
på mer aktiv behandling, noe som vil kreve betydelig økt kompetanse
samt økte ressurser innen legetjenesten

•

Det vil bli behov for mer helhetlig og koordinerte tjenester til
pasienter/brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalt
behandlingsforløp med spesialisthelsetjenesten

•

Behov for økt kapasitet og kompetanse innen elektronisk samhandling,
behandlingsforløp, pasientsikkerhet, brukermedvirkning,
arbeidsgiverspørsmål, ”samhandlingskompetanse”, lederskap,
avtalestyring, bestillerkompetanse og tilbyderkompetanse.
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Årlig vekst i antall eldre over 80 år

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
2011

2012

2013

2014

2015

2016
80-89 år

2017

2018

2019

2020

2021

2022

90 år +

4 Levekår
Utfordringer
Bedring av befolkningens levekår gir økte krav til kvalitet og omfang i
tjenestene. Behovet for samordning og prioritering vil være avgjørende for en
god og rettferdig ressursbruk. I 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.
Barneverntjenesten må gjennom større grad av forebygging, fange opp barn og
unge i risikosonen og dermed minske behovet for omfattende tiltak utenfor
hjemmet.
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4.1 Hovedmål
Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode
muligheter for utdanning og utvikling.

4.2 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. 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 er et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom og utjevne forskjeller i levekår.
Kommunens viktigste ansvar er å bidra til at det legges til rette for
arbeidstreningstiltak og varig tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker som står
langt fra det ordinære arbeidsmarkedet.
Helhetlig og tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for godt folkehelsearbeid.
Gode nærmiljøtiltak 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 brukerne både om den enkelte brukers tilbud og i
utforming av tjenestetilbudene.

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 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.
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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 gir vilkår for
gode familieliv. Barnehage, skole, 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.
Barn og unge i Eidsvoll skal
vokse opp i trygge og gode
nærmiljø. Kommunen skal bidra
til at de får tilgang til aktiviteter,
opplevelser og tjenester som
utvikler og beriker. Ungdom skal
få anledning til å nytte sine
ressurser til gagn for seg selv og
andre. Nøkkelen er aktiv
deltakelse.
Fritidsarenaer skal være trygge
og inkluderende. Ungdom 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.

Skolen skal gi barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø
for alle elever.
Eidsvollskolen skal ha høye læringsmål. Elevenes læring og mestring skal gi
utfordringer og trivsel, og elevene skal gå ut av grunnskolen med god
basiskompetanse i lesing, skriving og regning. Dette gir grunnlag for økte
kunnskaper og ferdigheter i alle skolefag og er en forutsetning for å motvirke
ulikheter i samfunnet.

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2022

14

Skolen skal også 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.
Grunnskolen skal samarbeide tett med barnehagene og med de videregående
skolene for å skape helhet og sammenheng i utdanningsløpet.

Riktig omsorgs- og behandlingstilbud for alvorlig psykisk syke,
rusmisbrukere og personer med store funksjonshemninger.
Eidsvoll kommune skal utvikle tjenester som støtter enkeltpersoners evne til å
mestre selv. Tjenestene skal balansere mellom forbyggende arbeid, behandling,
rehabilitering og omsorg. Metoder og arbeidsformer skal være kunnskapsbasert,
preget av kontinuitet og i forståelse med brukere og pårørende. Innenfor
gruppen psykiatri og rus skal kommunen drive aktiv forebygging rettet mot barn
og unge. Kvalitativt gode og riktige tilpassede tjenester forutsetter tverrfaglig
samarbeid og god ressursutnyttelse.
Kommunens eldre 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.

Kultur er viktig for 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

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2022

15

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/unge og voksne, samt redusere
sosiale forskjeller blant befolkningen. Kommunen skal sammen med lag og
foreninger og innbyggerne forøvrig, med bakgrunn i dette legge til rette for et
rikt kultur-, idretts- og friluftsliv.
I denne planperioden vil satsingen mot grunnlovsjubileet i 2014, selve
jubileumsfeiringen og ettervirkningene av dette, være et viktig element. Dette vil
ha verdi som læring og kreativitet, bygge identitet og bidra til livskvalitet og
helse, samt stimulere til næringsutvikling og nye arbeidsplasser.
Grunnlovsjubileet skal gi varige verdier.

5 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.
Det er viktig for Eidsvoll å kunne bidra til ny næringsetablering både i regionen
og lokalt i vår egen kommune, samtidig som vi må sørge for å stimulere
eksisterende næringsliv og utvikling av dette.
For å oppnå målsettingene våre, vil det være nødvendig å samarbeide med
nabokommunene, regionale myndigheter, samt sentrale og lokale
næringslivsaktører.
Vår nasjonale historie, kultur og egenart som kommune må utnyttes for å
tiltrekke oss næringer knyttet til handel, turisme og andre opplevelser.

5.1 Hovedmål
Eidsvoll kommune skal i kraft av sin kompetanse, historie, kultur og
sentrale beliggenhet på Østlandet framstå som en attraktiv kommune for
næringsetablering og næringsutvikling.
Kommunen skal oppfattes som pådriver, tilrettelegger og støttespiller i
arbeidet med næringsutvikling.
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5.2 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
Eidsvoll ønsker en variert næringsstruktur. Det er et mål å tiltrekke seg mer
arbeidsintensiv og kunnskapsbasert næring.
Eidsvoll skal også satse på
kulturbasert næring, samt
næringsutvikling knyttet til
landbruket. Vår kultur og ikke minst
vår nasjonale historie skal utnyttes.
Slik kan vi tiltrekke oss næringer
knyttet til handel, turisme og
opplevelse.
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.
Kommunen skal gjennom aktivt samarbeid og dialog med næringslivet
legge til rette for vekst og utvikling i eksisterende næringsliv.
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 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
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samarbeidet i ØRU og andre fora for næringssamarbeid. Øvre Romerike med
hovedflyplassen på Gardermoen er et kraftsentrum for næringsutvikling som vi i
ØRU-samarbeidet 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. Grunnlovsjubileet i 2014 og tiden fram til dette
skal brukes til å fremme og utvikle jubileumsprosjekter. Kulturarrangementer vil
kunne bidra til å fremme næringsutvikling, som kan ha effekt også etter 2014.
Kommunen jobber frem en strategi for å utnytte denne effekten.
Eidsvoll kommune utvikler prosjekter, som
kan gjøre kommunen mer kjent, tiltrekke
seg turister og andre besøkende, som kan
styrke handel og annet næringsliv.
Eidsvoll kommune deltar sammen med
Akershus fylkeskommune og Eidsvoll 1814 i
den regionale arbeidsgruppa for
grunnlovsjubileet. Deltakelse i
arbeidsgruppen er en strategisk beslutning
for å bidra til at jubileet kan være en motor
for næringsutvikling i kommunen.
Kommunens egen arbeidsgruppe ved jubileumsfeiringen bidrar lokalt i samme
retning og er strategisk gjennom konkrete tiltak for å bidra til nye
næringsetableringer og vekst i etablerte bedrifter. Frivillige lag og foreninger
forutsettes engasjert i jubileumsfeiringen 2014.

6 Arealbruk og utbyggingsmønster
Utfordringer
I samsvar med befolkningsframskrivningen 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.
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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. Med
en befolkningsvekst basert
på det nevnte
hovedalternativet på 3 %
hvert år framover, og ca 2,4
personer pr boenhet vil det
erfaringsmessig bli behov for 220-250 nye boliger i året.

Boligreserve pr. jan. 2010 og antall boliger tatt i bruk i
perioden 1998-2010
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Figuren til venstre viser at det i
kommuneplan 2007-2018 er
avsatt boligarealer som
representerer en reserve (pr
1.1.2010) fordelt over kommunen
tilsvarende mer enn 4000
boenheter.
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I diagrammet er det også vist
antall boenheter som er tatt i bruk
i 12-års perioden 1998-2010,
fordelt på de enkelte delområdene
Feiring
Minnesund Midtbygda Sørbygda
i kommunen. Av de over 2100
boligene som er bygd i denne perioden har hele 65 % kommet i sørbygda.
0

Næringsarealer
Totalt beregnet næringsarealreserve (ikke utbygd) pr. 1.1.2010 innenfor
rammene av gjeldende planverk er omlag 1500 daa. Dette fordeler seg på større
og mindre næringsarealer i de enkelte delene av kommunen. De store
næringsområdene er:
• Minnesund; mellom Trondheimsvegen og E6 (110 daa)
• Sørbygda; Ormlia (kommunedelplan) (ca 650 daa), ØRN m.m. øst for E6
(ca 200 daa),
Sten, Stensmoen, Letohallen (ca 140daa) og Manerud masseuttak (ca 175
daa)
Det som karakteriserer de fleste av disse områdene er at de har særdeles god
tilgjengelighet fra E6, og vil dekke opp behovet for denne type næringsarealer i
mange år framover. Det blir spesielt viktig å legge til rette for en arealbruk i
sentrumsområdene som gir grunnlag for 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”.
Fritidsbebyggelse
I planperioden åpnes det for regulering av områder for fritidsbebyggelse. Ved
lokalisering skal miljøkonsekvenser som landskap, miljøverdier, ressursbruk og
estetikk vektlegges sammen med konsekvenser for samfunn.
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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.
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.

6.1 Hovedmål
Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig
utbyggingsmønster i all arealplanlegging

6.2 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 og miljømessige kvaliteter tas vare på og videreutvikles.
Som hovedstrategi for
utbyggingsmønsteret skal det satses
på en videreutvikling av
eksisterende sentrumsområder.
Dette gjelder Eidsvoll, som
kommunesenter og lokalsentrene
Råholt, Dal og Minnesund.
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
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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
knutepunktsutvikling.
Tettstedene i kommunen må i planperioden vurderes i forhold til nødvendig
detaljregulering og tiltak.
For Råholt/Dalområdet hvor det fortsatt ventes stor tilflytting, må det
gjennomføres en overordnet vurdering i forhold til detaljregulering av
enkeltområder. Gjeldende kommunedelplan for Råholt bør tas opp til ny
vurdering for å detaljere utviklingen i området. Her foreslås som et alternativ å
bruke metoden "Plansmie" med tanke å kunne ta i bruk moderne
planleggingsmetoder og sikre god medvirkning.

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 hht statlige og regionale føringer er det ikke ønskelig med vesentlig spredt
boligutbygging. Det åpnes likevel for noe spredt bebyggelse i Feiring, Morskogen
og i Gullverket (LNF B-områder) for å opprettholde bosettingen og et sosialt
nettverk i grendene. Boligbygging ellers skal skje innenfor byggeområder avsatt i
kommuneplanen, og reguleringsplaner der det er foretatt en avveining mellom
utbygging og viktige landbruks-, natur-, kultur- og friluftslivskvaliteter, samt
tigjengelighet til offentlig infrastruktur.

Publikumsrettede, tjenesteytende og arbeidsplassintensiv næring legges
fortrinnsvis i tilknytning til tettstedene med god kollektivdekning. Arealog 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. 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.
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Det vil være behov for å avsette og erverve nødvendige arealer til skoler,
barnehager, botilbud til eldre og andre grupper med særlig behov. Det settes i
gang arbeid med lokalisering av tomt/tomter for arbeidskirke i sørbygda og et
verdinøytralt seremonilokale i kommunen.

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.
Målene i kommunens
trafikksikkerhetsplan skal legges til
grunn for TS-arbeidet og 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 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 kommunikasjonsystem 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.
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.
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7 Miljø
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.

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

7.2 Delmål og strategier
Energibruk og klimautslipp skal reduseres gjennom valg av
utbyggingsmønster, arkitektur/materialvalg og bruk av alternative
energiformer. Kommunen skal være robust i forhold til forventede
klimaendringer.
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 kollektivknutepunkter, 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 beredskapsplanlegging.
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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 i
størst mulig grad 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.

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.

8 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 videreføre oppgaver og funksjoner
den til daglig er ansvarlig for under oppsyn av kommunens kriseledelse.
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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.

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

8.2 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 utygging. 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. Med
utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en
beredskapsplan. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum
én gang per år.

9 Organisasjon og medarbeidere
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.
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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.

9.1 Hovedmål
Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og
fleksibel. Kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass.

9.2 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 ØRUkommunene. 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.
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Beslutningsprosesser skal være åpne og invitere til dialog. Det må legges til
rette for dialog og medvirkning, men det må også skapes realistiske
forventninger til hva medvirkning innebærer.
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.

Eidsvoll kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver med
myndiggjorte medarbeidere
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.
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