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Gran Bygdeliste ble etablert i 2006. Etter en intens valgkamp med mange engasjerte medlemmer, oppnåd-

de Gran Bygdeliste 34,9% av stemmene ved valget i 2007. Vi ble største parti i Gran og fikk 10 av 27 kom-

munestyrerepresentanter, ordføreren inkludert! Dette resultatet var mer enn godt nok bevis for at tiden 

var moden for et lokalpolitisk regimeskifte.  

 

Gran Bygdeliste jobber kontinuerlig for et levende lokaldemokrati, og her kan du lese hovedtrekkene i vår 

politikk fram til 2015: 

 

Vi vil: 

 Arbeide for å føre større myndighet tilbake til lokaldemokratiet. 

 Satse på grendeskolene og opprettholde skolestrukturen i bygda vår. Skolene bør ligge der folk bor. 

Læringsmiljøet og innholdet i skolen er det viktigste. 

 At skolestrukturen i Brandbu ikke tas opp til debatt før 2015. Planlegging av ny barneskole kan starte 

da, hvis folk i kretsene omkring Brandbu ønsker sammenslåing av skolene. 

 Bygge ut helse- og eldreomsorgen i takt med planene i Opptur-prosjektet. 

 Øke boligbygging i grendene og sentrumsområdene. Vi vil at folk skal få bo der de sjøl vil. 

 Tomter i grendene skal tilpasses topografien og ikke reglene til fylkesmannen. Altså; blir det landskaps-

messig mer harmonisk med ei tomt på 3-4 dekar, så skal ikke utbyggeren påtvinges ei tomt på under 2 

dekar. 

 At det skal gjennomføres folkeavstemming om eventuell sammenslåing med Lunner og/eller Jevnaker 

kommuner.  

 Prioritere idrettsanleggene i grendene, som for eksempel SÅS, Grymyr og Bjoneroa, samt løypenettet 

på Lygna, Øståsen, Veståsen og i bygda. 

 At standarden på bygdevegene oppgraderes, og at flere gang- og sykkelveger bygges.  

 At mangfoldet i kulturlivet fortsatt skal blomstre, og at kommunen skal bidra i den grad det er økono-

misk mulig. 

 At det satses i økende grad på oppgradering av Gjøvikbanen, med kortere reisetid, bedre togmateriell 

og hyppigere avganger både i retning Gjøvik og Oslo. 

 At utbygging av næringslivet og nye arbeidsplasser fortsetter. Og at det kan tilrettelegges for næringse-

tableringer over hele bygda, ikke bare i Mohagen, Vassenden og Brua. 

 At kommunen skal ha en effektiv organisasjon og levere brukervennlige tjenester. Kommunale doku-

menter skal skrives i et lett forståelig språk. 

 At hyttebygging de neste 4 årene skjer i henhold til arealplanen. Nesten 3000 dekar er avsatt til hytter i 

Lygnaområdet.  

 At Gran fortsatt skal være en GRØNN energikommune. Det betyr blant annet at vi vil styrke vernet 

av biologisk mangfold, redusere CO2-utslippene og drive aktiv energisparing. 

 At Gran fortsetter å være et attraktivt sted å bo, med Opplands raskeste befolkningsvekst. 

 At alle innbyggerne i Gran skal være stolte av bygda si, og kunne glede seg over å leve her. 



Gran – et blomstrende bygdesamfunn 
Lokalpolitikk i Gran må bygge på virkeligheten i vår egen kommune: Hvordan har vi det her i kommunen? 

Hvordan vil vi ha det? Hvordan kan vi skape økt trivsel og vekst i Gran? Hvordan kan vi sørge for at alle 

som bor her skal kunne leve sine liv slik de helst vil? 

 

Gran er en innflytterkommune, med størst netto tilflytting i Oppland. Vi ønsker innflytterne hjertelig vel-

komne – enten de er tidligere utflyttere som kommer hematt, eller de kommer fra andre deler av landet 

eller verden.  De mange lokalsamfunnene og grendene utgjør viktige verdier for hele kommunen. Vi har 

god plass i Gran. Derfor har vi råd til å være romslige, både med hjertelag og med tomter. 

 

Jordbruk og skogbruk er ikke lenger de viktigste næringene i Gran. Handel, handverk og tjenesteytende 

næringer dominerer. Det finnes gode muligheter til å utvikle arbeids- og næringslivet videre.  

 
Gran ligger i et knutepunkt mellom viktige markeder – Oslo, Gjøvik, Gardermoen, Hønefoss. Med denne 

beliggenheten, effektiv kommunikasjon og tiltakslystne arbeidsfolk er Gran en motor i utviklinga av Hade-

land, Toten og Land.  

 

Et mylder av små og mellomstore bedrifter gir stadig flere arbeidsplasser i vår egen kommune. Ny tekno-

logi gjør at mange kan arbeide hjemmefra. Ved å utnytte slike muligheter kan vi redusere omfanget av byr-

defull pendling. 

 

Trygge og oversiktlige grendeskoler er viktig for livet i bygda og i grenda.  Årlige elevundersøkelser viser 

at skolene i Gran er blant landets aller beste når det gjelder  læringsmiljø. I nasjonale prøver kommer sko-

lene våre også godt ut i forhold til gjennomsnittet i Oppland. Folk i Gran føler et sterkt engasjement for 

skolene og barnehagene sine. Vi har full barnehagedekning, og en spredning av barnehager som gjør at de 

fleste kan få barnehageplass der de ønsker. 

 

Vi har store verdier som gjør Gran til et godt sted å leve. Og alt henger sammen: Arbeidslivet, skolene, 

barnehagene, naturopplevelsene og romsligheten bidrar alle til at Gran er et attraktivt sted å bo. Vi skal 

bruke disse verdiene, men ikke bruke dem opp! Slik skal Gran utvikle seg videre som et moderne, blomst-

rende bygdesamfunn. Gran Bygdelistes valgprogram viser hvordan vi vil forvalte verdiene i bygda vår. 

 

  

  

Arbeid og næring 

Vi vil arbeide for å få flere og enda mer varierte arbeidsplasser i Gran. Det viktigste området for nyetable-

ring er Mohagen. Men det skal finnes mulighet for etablering i andre deler av kommunen også.  Hvis en 

bedrift ønsker å etablere seg på et sted som ikke er avsatt til næringsvirksomhet, vil vi se på mulighetene 

for å få det til. Gran skal framstå som en næringsvennlig kommune. Boligområder skal likevel skjermes for 

støyende næring. 

 

I arbeidet for å få et enda mer variert arbeidsliv i Gran vil vi se etter muligheter for samarbeid med tekno-
logimiljøer i nærområdet, som for eksempel Høgskolen i Gjøvik. 

 

  

  

 



Bosetting og befolkningsvekst 
Gran Bygdeliste vil legge til rette for mange forskjellige typer boliger. Det skal finnes byggefelt og områder 

for spredt bebyggelse i hele kommunen. Det skal også finnes byggefelt i kort avstand fra de største ar-

beidsplassene – i Vassenden, i Brua, på Jaren og i Mohagen.   

 

Vi vil ha levende bygder i hele kommunen! I Bjoneroa har det pågått et småsamfunnsprosjekt som har 

skapt ny optimisme i bygda. Vi vil prøve å få i gang liknende prosjekter for stedsutvikling flere steder i 

kommunen. Et svært aktuelt område er Vestre Gran; et annet kan være Nordre Brandbu. 

 

Vi vil ikke stille strenge krav til fortetting, hvis ikke beboerne ønsker det. I Gran er vi vant til å ha god 

plass, inne og ute. Urimelige krav til fortetting vil gå ut over leikeområdene, og trivselen til både unge og 

gamle. 

 
Gran har en  grense på inntil 2 mål for nye boligtomter . Dette kan være fornuftig i pressområder, som i 

Vassenden og Brua. Men vi vil arbeide for at det blir lempet på denne begrensningen i spredtbygde strøk.  

 

Valgmulighetene når det gjelder bolig, og at vi unner folk å ha god plass, bidrar til at Gran er en attraktiv 

bosettingskommune. Vi har et mål på 1,5% befolkningsvekst pr år, og vil bruke boligpolitikken for å nå 

dette målet.  

Barn og unge 
Gran har et godt og trygt oppvekstmiljø for de fleste. Vi vil bevare dette miljøet og forbedre det ytterlige-

re. Vi skal ha gode og passelig store barnehager spredt i kommunen, slik at flest mulig kan få barnehage-

plass i sitt nærmiljø. Gran Bygdeliste vil ikke sentralisere barnehagene. Vi vil bruke penger på vedlikehold, 

ikke på nedleggelse og sammenslåing. 

 

Det samme gjelder barneskolene. De gode grendeskolene i Gran er en styrke for lokalsamfunnene og for 

kommunen som helhet.  

 

Vi skal sette klare mål for kvaliteten i skolen. I seinere år har elevundersøkelsene vist at mobbing øker i 

landet som helhet, og i Gran. Denne utviklinga skal vi snu! Flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen. 

Det krever at grendeskolene bevares, og at det blir bygd gang- og sykkelveger i nærområdene til skolene. 

 

Vi vil bruke penger på innholdet i skolen, og ikke på nye skolebygninger. Derimot må vi styrke vedlikehol-

det for å unngå at skolene forfaller. Når kommunen overtar Brandbu Videregående Skole, vil vi ruste den 

opp til ny ungdomsskole i Brandbu. En egen fløy av denne skolen kan brukes til ungdomsklubb. 

 

Det er vedtatt at planlegging av en ny barneskole i Brandbu skal starte i 2015. Denne skolen vil erstatte 

Solvang og Fagerlund. Gran Bygdeliste meiner at planlegginga først må finne ut om folk i  kretsene ønsker 

sammenslåing.  

 

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner driver et svært positivt arbeid for barn og unge i Gran. Vi støt-

ter dette arbeidet. Vi har støttet kommunal finansiering av store idrettsanlegg i Vassenden og Brua. Mas-
seidretten, og særlig barneidretten, i alle deler av kommunen er viktig. Derfor vil vi se positivt på tiltak for 

å styrke idrettsanleggene  også i grendene.   

 

Gran Bygdeliste vil også oppmuntre det frivillige kulturarbeidet blant barn og unge innen sang og dans, 

musikk og teater. Sammen med idrettslagene bidrar slike lag og foreninger til å skape en grasrotkultur 

som beriker Gran som oppvekstkommune! 

 

Stoffmisbruk er utbredt, også i Gran. Vi støtter det viktige arbeidet for et rusfritt ungdomsmiljø. 



 

 Eldreomsorg, helse og sosiale tjenester 
Eldreomsorgen er den viktigste tjenesten kommunen leverer, ved sida av grunnskolen. Vi vil at Gran skal 

ha en førsteklasses eldreomsorg som er tilpasset den enkelte. Det betyr at vi må bygge ut mer fleksible 

ordninger. 

 

Den enkelte skal kunne bo hjemme lengst mulig, og så lenge han eller hun ønsker det og er i stand til det. 

Kommunen skal bistå med hjemmebesøk og hjelpemidler. Det utvikles stadig ny teknologi som kan gjøre 

hverdagen lettere for eldre og uføre. Gran kommune skal gjøre seg kjent med slik omsorgsteknologi og ta 

i bruk det beste. 

 

Når den enkelte ikke lenger kan bo aleine, skal neste trinn være bofellesskap med lettstelte leiligheter, der 

den enkelte stort sett steller seg sjøl, men har tryggheten ved andre mennesker i nærheten, og ved tilgang 
til helsepersonale 24 timer i døgnet.  

 

Først når omsorgsbehovet er så stort at det ikke kan ivaretas i denne typen omsorgsbolig, er det aktuelt å 

ta i bruk sjukehjem. 

 

Tanken er altså at det skal finnes mange trinn på vegen fra å klare seg sjøl i sitt eget hjem til å få plass på 

sjukehjem. På den måten blir ressursene utnyttet best mulig, samtidig som den enkelte får en omsorg som 

er tilpasset ønsker og behov.  

  

  

Samferdsel  
  

Kommunale veger og infrastruktur 
Innbyggere og næringsliv trenger en god infrastruktur. Bredbåndsdekningen er nå god i nesten hele kom-

munen. Vegnettet, derimot, er i ferd med å forfalle. I flere år har utbygginga i Vassenden krevd store in-

vesteringer og lagt beslag på planleggingsressurser. Nå er denne utbygginga nesten ferdig. Gran Bygdeliste 

vil prioritere vedlikehold og opprusting av vegnettet i hele kommunen utafor Vassenden i den kommende 

fireårsperioden. 

  

Riks- og fylkesveger 
Gran Bygdeliste vil respektere den løsningen som Lunner velger for R4 i sin egen kommune. For Gran er 

det mye viktigere å få slutt på trafikkaoset i Vassenden. Vi vil arbeide for å få fortgang i ny R4 forbi Vass-

enden. 

  

Gjøvikbanen 
Gran Bygdeliste vil arbeide for fortsatt gode togforbindelser til Oslo og Gjøvik. Vi vil beholde Bleiken som 

stoppested, og vi vil undersøke muligheten for å få et stoppested ved Mohagen. 

 

 

Bru over fjorden! 
Gran Bygdeliste støtter arbeidet for bru over fjorden. Ei slik bru bør sees som en del av øst-vest-

forbindelsen fra Sverige til Vestlandet. Inntil en slik løsning foreligger må Randsfjordsferga, som nå er en 

del av Oppland fylkes vegnett, holdes i full drift, også på søn- og helligdager. 

 

 

  



 Kultur, idrett og fritid 
Gran Bygdeliste støtter det lokale kulturlivet og det frivillige arbeidet i utallige lag og foreninger. Aktivite-

ten i foreningslivet er mye viktigere for kulturlivet i bygda enn organiserte tilbud fra kommunens side.  

 

Vi vil beholde den kommunale kulturskolen på nåværende nivå. Vi vil unngå at kulturskolen blir oppfattet 

som en rein musikkskole. Tilbudet bør også omfatte bildende kunst, film og animasjon. 

 

Gran har kulturminner som er viktige både for Hadeland og for nasjonen: Halvdanshaugen, Granavollen, 

St. Petri, steinringen på Bilden – for å nevne de viktigste. Gran Bygdeliste vil ivareta og verne om disse 

kulturminnene – de er en del av vår identitet, og av merkevaren Gran på Hadeland. Gran Bygdeliste øns-

ker bl. a. å ruste opp Bergstjernet som rekreasjonsområde og kulturpark. 

 

For barne- og masseidretten er det likevel viktigst å sikre aktivitet der folk bor, gjennom de lokale idretts-
lagene. Når de store anleggene er bygd ut vil vi prioritere lokale idrettsanlegg. Vi vil også oppmuntre til at 

det blir bygd ballbinger på alle skolene. Vi vil følge opp Grans forpliktelser overfor Jevnaker, for å sikre en 

kunstfrossen skøytebane som et regionalt idrettsanlegg 

  

  

Natur og friluftsliv 
Klimakatastrofen og utryddelsen av biologisk mangfold er reelle trusler. Truslene mot klimaet og mot na-

turmangfoldet må møtes både nasjonalt og internasjonalt. Gran Bygdeliste vil at kommunen vår skal ta ak-

tivt del i dette arbeidet. Naturen og kulturlandskapet i bygda vår er kilder til glede og opplevelse. Vi skal 

bruke disse rikdommene på en måte som bevarer dem og ikke sliter dem ned. 

 

Arbeidet for natur og klima må bygge på kunnskap. Mange virksomheter og enkeltpersoner har økono-

miske interesser knyttet til naturvern- og klimaarbeidet. Derfor vil vi, så langt som mulig, etterprøve på-

stander fra særinteresser.  

  

Naturvern 
Gran Bygdeliste vil arbeide for at det blir opprettet hensynssoner for naturmangfold. Vi vil også arbeide 

for å få en systematisk oversikt over naturtyper og artsmangfold i hele kommunen. Vi vil ta spesielt hen-

syn til verdifulle naturtyper  som våtmark, kalkskog og gammelskog. 

 

Gran har mange forskjellige naturtyper med et stort artsmangfold. Det er registrert mange rødlistearter – 

det vil si arter som er truet. Men det finnes også store områder som ikke er ordentlig undersøkt, hvor 

det helt sikkert finnes flere naturtyper og arter som har krav på vern. Derfor meiner vi at det må gjøres 

grundige undersøkelser av artsmangfoldet før man bygger ned nye, store områder. Dette gjelder særlig på 

Veståsen og lengst øst og nord i kommunen. 

 

I slike saker inntar vi en føre-var-holdning. Vi har plikt til å ta vare på naturmangfoldet i Gran. Dette er et 

ansvar som norsk lov pålegger oss. Det er også et ansvar vi har overfor dem som kommer etter oss. Mu-

ligheten til å bygge ut et område kommer igjen og igjen, men en art kan bare utryddes én gang. Deretter 

er den borte til evig tid. 

 

Vi må innse at det finnes reelle konflikter mellom naturvern og næringsinteresser. I tvilstilfeller, når vi ikke 

kjenner konsekvensene av et tiltak, må det være opp til næringsinteressene å bevise at tiltaket ikke er til 

skade for naturmangfoldet. 

 

 

  



Energi og klima 
Gran Bygdeliste vil at Gran kommune skal bidra til å bremse veksten i CO2-utslipp. 

  

Vi vil: 

 Redusere oljefyring og el-fyring i alle kommunale bygg ved å installere varmepumper.  

 Ta i bruk el-biler i kommunen etterhvert som det kommer modeller som er praktisk brukbare 

til våre formål.   

 Arbeide for at fjernvarme blir tatt i bruk på alle byggefelt og utbyggingsområder hvor det er 

praktisk mulig. 

 Oppmuntre enkeltpersoner og bedrifter til energisparing. 

 Vedlikeholde skoler og barnehager der hvor folk bor.  

 Arbeide for gang-og sykkelveger til skolene.  

 Se til at kildesortering foregår mest mulig effektivt. 

 Arbeide for gode bussforbindelser langs hovedvegene i kommunen. 

 

Vi vil ikke bruke sentralisering som et energitiltak. Effekten av sånne tiltak er tvilsom, og de vil gripe inn i 

de verdiene som mange opplever ved å bo her i Gran.  

 

 

Hytter og tilrettelagt friluftsliv 
Gran er det avsatt store områder til hyttebygging. De største områdene ligger på Lygna, og her kan det 

bygges hytter etter alle ønsker og behov.  

 

Lygna er et eldorado for naturelskere, og vil være en kraftig motor i turistnæringa i Gran.  

 

Vi vil støtte tiltak for å utnytte Randsfjorden i forbindelse med næringsutvikling og reiseliv. 

 

  

Jordvern og kulturlandskap 
GranKulturlandskapet er en grunnleggende verdi ved bygda vi bor i. Vi vil verne det mot skjemmende til-

tak og landskapsvandalisme av alle slag. 

 

Gran Bygdeliste vil tillate byggetiltak som utføres med respekt for landskapet. Dette prinsippet vil vi også 

følge på Tingelstadhøgda. Det er et sammenhengende område som preges av spredt bosetting i dag, og 

hvor vi vil tillate spredt bosetting også i framtida.  

 

Gamle beitemarker er mange steder i ferd med å gro til fordi det ikke finnes beitedyr der lenger. Det er 

et problem at den typiske engfloraen er truet. Derfor vil vi støtte tiltak som kan bevare noen av de gamle 

engene. 

 

Bygdeliste går inn for et strengt, men ikke et absolutt, jordvern. Der hvor åkerlapper ikke er drivverdige 

på grunn av beliggenhet eller størrelse, vil vi tillate annen bruk – særlig boligbygging. Vi vil også ha likebe-
handling av private og offentlige tiltak ved bruksendring. Det må bli slutt på at stat, fylke eller kommune 

kan beslaglegge store områder av den beste matjorda ved å påberope seg samfunnsnytte. Vi meiner at bo-

liger er like samfunnsnyttige som firefelts bilveger.  

 

  

 

 



Kommunal forvaltning og økonomi 
Kommunen er viktig i livet til de fleste av oss. Kommunen er arbeidsgiver for mange. Den leverer også 

svært viktige tjenester, og den er reguleringsmyndighet. Kommunen bestemmer hvor vi kan bygge og bo, 

hvordan skoler og omsorgsboliger skal være, og hva slags veger vi skal ha. 

 

Gran Bygdeliste ønsker at Gran kommune fortsatt skal framstå som en god arbeidsgiver, tjenesteyter og 

reguleringsmyndighet. Vi vil fremme et godt og tillitsfullt forhold mellom kommunen og innbyggerne. 

 

 

Kvalitet på kommunale tjenester 
Gran kommer svært godt ut i mange undersøkelser av hvordan innbyggerne oppfatter kommunens tjenes-

tekvalitet. Vi er best i Oppland, og en av de beste i landet. 

 

Gran Bygdeliste meiner at det er viktig å beholde denne posisjonen. Det bidrar til at Gran er et godt sted 

å bo. Det er også med på å gjøre Gran til et attraktivt sted å flytte til.  

 

Det er en viktig del av kvaliteten på kommunale tjenester at innbyggerne skjønner den informasjonen de 

mottar. Derfor skal all informasjon fra kommunen være lettlest og lett forståelig. Vi vil arbeide for å unngå 

et vanskelig 'byråkratspråk'.  

 

Gran Bygdeliste meiner at en viktig nøkkel til tjenestekvalitet er nærhet til innbyggerne.   Folk skal opple-

ve at saksbehandlere og  tjenesteytere er 'en av oss'; en som det går an å snakke med.   

 

 

Gran skal være en ja-kommune! 
Offentlige lover, forskrifter og reguleringer er ofte lite fleksible, og tar lite hensyn til den situasjonen det 

enkeltmennesket befinner seg i. Vi vil at bestemmelsene skal tolkes med størst mulig romslighet.  

 

Hvis en saksbehandler ut fra gjeldende bestemmelser er nødt til å gi avslag på en søknad, skal han eller 

hun samtidig vurdere hvilke muligheter søkeren har til å få medhold. Finnes det slike muligheter, skal sø-

keren informeres om det. 

 

Når en klagesak kommer til politisk behandling, vil vi vurdere om det er noen rimelighet i klagen, uav-

hengig av hva bestemmelsene sier. 

 

 

En effektiv organisasjon 
En effektiv organisasjon er en god organisasjon. Derfor skal Gran kommune hele tida arbeide med mer 

effektive måter å operere på.  

 

Ansettelsestrygghet er viktig for alle ansatte. Før vi lyser ut en tjeneste til konkurranseutsetting, skal det 

finnes en fullstendig tjenestebeskrivelse, samt presise krav til tjenestekvalitet.  

 

Gran Bygdeliste vil arbeide for flest mulig heltidsstillinger, og for at ingen skal være ansatt i mindre enn 

50% stilling. 

 

Det er de ansatte 'på golvet' som utfører tjenestene. Derfor vil vi ha flest mulig arbeidsfolk i utførende 

stillinger. Vi vil ha en flat organisasjon. 

 

Kommunal eiendom 
Kommunen har etter hvert skaffet seg mange eiendommer. Hvis det ikke lenger finnes noe klart formål 



med eierskapet, skal eiendommen selges. Dersom kommunen kjøper nye eiendommer, skal det finnes et 

klart definert kommunalt formål.  

 

Kommunen har også interesser i et stort antall virksomheter.  Også i slike tilfeller skal det finnes en klart 

definert hensikt med eierskapet. Finnes ikke et klart formål, skal eierinteressene avvikles. Det samme gjel-

der hvis formålet kan oppnås bedre på andre måter.    

 

 

Eiendomsskatt og kommunale avgifter 
Gran Bygdeliste er imot eiendomsskatt. Derfor har vi fjernet eiendomsskatten fra og med 2. halvår 2011. 

Skal det være mulig å unngå eiendomsskatt i framtida, må kommunen fortsatt føre en ansvarlig og nøktern 

økonomisk politikk. Gran Bygdeliste vil arbeide iherdig for en slik politikk. 

Kommunal tjenester innen bygge- og eiendomssaker, vann, kloakk og renovasjon skal leveres til selvkost 

eller rimeligere. 

 

Et levende lokaldemokrati! 
 

Kommunalt sjølstyre 
Gran Bygdeliste meiner at innbyggerne sjøl skal bestemme i alle lokale saker. I praksis opplever vi stadig at 

lokalpolitikerne blir overstyrt av sentrale myndigheter. Dette skjer helt ned på detaljnivået i enkeltsaker.  

 

Gran Bygdeliste er opptatt av at vi skal følge de lover og forskrifter som er vedtatt av Stortinget. Men lo-
ver og forskrifter må alltid tolkes i hvert konkret tilfelle. Der hvor det finnes rom for tolkning må det 

være lokalpolitikerne i Gran, ikke fylkesmannen i Oppland, som tar den endelige avgjørelsen. Gran Bygde-

liste vil arbeide for å føre større myndighet tilbake til lokaldemokratiet! 

 

 

Folkemøter og offentlig debatt 
Vi vil arrangere folkemøter om alle viktige saker som er oppe til behandling. Vi vil oppmuntre alle til å la 

sin stemme høre – både i folkemøter og gjennom pressen. Vi vil også, som tillitsvalgte, gjøre rede for våre 

standpunkter gjennom media.  

 

Vi trur at alle har viktige bidrag å gi i det offentlige ordskiftet. Derfor vil vi lytte til alle synspunkter og all 

kritikk. 

 

 

Kommunesammenslåing 
Sammenslåing med Lunner kan bli et viktig spørsmål i den kommende perioden. Argumentet som brukes 

er først og fremst at en større kommune kan drives mer effektivt og levere bedre tjenester. Det finnes 

også mange motargumenter som ikke er kommet like godt fram. Alle sider ved en eventuell sammenslåing 

må belyses grundig gjennom en offentlig debatt før det fattes en beslutning. 

 

Kommunesammenslåing er et så viktig spørsmål at innbyggerne må få det siste ordet før det blir en reali-

tet. Gran Bygdeliste vil derfor at spørsmålet skal legges fram til folkeavstemning i Gran, og vil bøye seg for 

resultatet, uansett hva det blir. 

 

Skifte av fylke? 
Enkelte politikere vil skifte kommunal tilhørighet fra Oppland til Akershus. Debatten om endringer i fyl-

kesstrukturen ble avsluttet for flere år siden. Gran bygdeliste mener at spørsmålet om fylkestilhørighet 

for Gran kommune ikke er aktuelt kommende 4-års periode. 



 

 

 

 

Bygdelista – et valg for framtida 
Gran Bygdeliste arbeider for vekst og utvikling i hele kommunen. Vi meiner at sentralisering er gammel-

dags politikk, i ei tid da teknologi og samferdsel gjør det lettere enn noen gang å bo og arbeide der du 

helst vil. Vi vil styrke de gode grendeskolene våre. Vi vil gjøre det mulig for gamle og uføre å bo hjemme 

så lenge de vil, i stedet for på en institusjon. Vi vil gjøre det lettere å skape nye arbeidsplasser i hele kom-

munen. Vi vil ta vare på naturen og kulturlandskapet i Gran. Vi vil støtte de mange lag og foreninger som 

skaper et rikt kulturliv i hele kommunen. Og vi vil arbeide utrettelig videre for å styrke lokaldemokratiet. 

 

Vi har lært mye på våre første fire år i styre og stell her i Gran. Vi har ikke fått til alt vi har ønsket, men vi 
har kommet godt i gang. I mange saker har vi kommet fram til gode kompromisser med andre partier for 

å finne løsninger. Vi er nok blitt litt mjukere i kantene i møtet med politiske realiteter, men vi er også blitt 

enda sikrere på at vi er på riktig veg. I neste periode vil vi komme enda et godt stykke videre.  

 

Vi har en rikdom her i bygda som ikke måles i penger: Vi har god plass, og vi har korte avstander til de 

fleste av livets goder. Denne rikdommen er vårt viktigste aktivum i arbeidet for å gjøre Gran til et enda 

bedre sted å bo for unge og gamle. 

 

 

 

Stem på Gran Bygdeliste.  

Bli med på å bygge  

et levende bygdesamfunn  

som er i pakt med framtida! 


