
	  

	  

	  

Kortversjon	  av	  

Valgprogram	  
	  	  

Valgprogram	  for	  	  	  	  

Gran	  Bygdeliste	  for	  perioden	  	  	  	  

2015	  -‐	  2019	  
	  	  

KONTAKTINFORMASJON:	   	  	  

post@granbygdeliste.no	  
	  	  



	  
	  

	  

Om Gran Bygdeliste 

 
 
Gran Bygdeliste ble stiftet i 2006 og har vært representert i kommunestyret i 2 perioder. Første periode 
hadde vi 10 representanter og ordfører.  Etter valget i 2011 har vi hatt 5 representanter i kommunestyret, 1 
representant i Planutvalget, 1 representant i Formannskapet og leder i kontrollutvalget.  
 
Gran Bygdeliste ble grunnlagt som en aksjon for et levende lokaldemokrati her i Gran.  Vi ønsker å 
diskutere oss fram til de løsningene som er best for innbyggerne i bygda vår, uten å bli overstyrt av 
landsdekkende partier og organisasjoner. Dette formålet er minst like aktuelt i 2015 som tidligere. 
 
Å være i opposisjon har vært utfordrende, men gitt oss enda mer å kjempe for. Vi ser at det igjen er 
nødvendig med et regimeskifte i politikken for å styrke lokaldemokratiet og gjenopprette balanse i 
økonomien. Struktur står stadig på dagsorden, og det er grendene og småsamfunnene som blir taperne med 
det nåværende politiske flertallet. Sentralisering ser ut som en gjennomgående tanke. Argumentasjonen for 
dette er behovet for å spare penger og effektivisere. Vi tror at denne tanken er grunnleggende feil: 
Sentralisering og større enheter fører like gjerne til byråkratisering, større avstander og andre 
stordriftsulemper. Da får vi i stedet en dyrere og mindre effektiv drift. En slik politikk ser dessuten helt 
bort fra hva innbyggerne ønsker. Vi vil endre politikken slik at ingen deler av bygda blir tapere. 
Utfordringer og behov står i kø i de fleste etater i kommunen. Vi vil arbeide for veldrevet kommune der det 
skal være godt å leve for alle, med god tjenesteyting, tilgjengelighet og åpenhet. Vi vil sikre et godt 
lokaldemokrati der innbyggeres innspill blir respektert og tatt med i betraktning gjennom åpne prosesser. 
 
 

 



	  
	  

	  

Valgprogram 2015-2019 - sammendrag 
 
Kommunen og lokalpolitikken eksisterer for innbyggernes skyld! Dette prinsippet må være en ledetråd i alt 
politisk arbeid i lokalsamfunnet. Derfor er de viktigste oppgavene i lokalpolitikken: 
 
. 

• Å sikre et åpent og levende lokaldemokrati, der den enkelte har reell medbestemmelse og mulighet 
til å ytre seg. 

• Å sørge for gode kommunale tjenester til overkommelige kostnader. 
• Å sørge for at kommunen er en god arbeidsgiver som sikrer sine ansatte trygge arbeidsplasser og et 

godt arbeidsmiljø. Ansatte i kommunen skal ha full ytringsfrihet innenfor rammen av lovpålagt 
taushetsplikt, og vi vil oppfordre alle ansatte til å bruke denne retten. 

• Å gjøre det mulig for den enkelte å bo, arbeide og leve slik han eller hun ønsker det, så lenge den 
enkeltes valg ikke går ut over andre eller over viktige samfunnshensyn. 

 
 
 
 
 
I perioden 2015-2019 vil vi: 
 

• Rette opp kommuneøkonomien! Vi lover INGEN storstilte, nye byggeprosjekter. Derimot vil vi 
satse på godt vedlikehold av de bygningene vi har. Vi vil ikke ta opp stadig større nye lån som 
etterkommerne våre må betale. I stedet vil vi betale ned gjeld raskere enn vi tar opp nye lån. 
 

• Føre en nøktern ansettelsespolitikk. Tjenestene skal styrkes ved at vi satser på de ansatte på golvet, 
og på forenkling, effektivisering og redusert byråkrati. 

 
• Fortsette arbeidet for å styrke lokaldemokratiet. Vi vil stå på de vedtakene vi meiner er riktige for 

Gran, uavhengig av innsigelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen. I plan- og bygningssaker 
hvor regelverket virker urimelig overfor den enkelte vil vi gi dispensasjon.  
 

• Styrke skolene ved å beholde god lærertetthet. Vi vil gi lærere og skoleledere større mulighet til 
faglig utvikling i form av videre- og etterutdanning gjennom skoleåret. Vi vil vedlikeholde 
eksisterende bygg i samsvar med forskrifter og tidligere vedtak. Vi vil bygge om den gamle 
videregående skolen i Brandbu til en fullverdig ungdomsskole, og vi vil beholde to ungdomsskoler 
i kommunen. Vi vil arbeide for at alle grendeskoler skal bestå. Derav Fredheim, Grymyr og Sanne 
barneskole og Bjoneroa barne- og ungdomsskole. 
 

• Prioritere videreutdanning og kompetanseheving av rådgivere på ungdomsskolene i kommunen. 
 

• Legge til rette for et tettere og mer forpliktende tverrfaglig samarbeid mellom yrkesveiledere, NAV 
og næringslivet. 
 
 
 
 
 



	  
	  

	  

• Sikre god barnehagedekning i hele Gran, med varierte tilbud som gir valgfrihet og møter 
forskjellige ønsker og behov. Vi vil ha barnehager både i Bjørklund krets og i Vestre Gran. Vi vil 
slippe til private med forskjellige typer barnehagetilbud, i tillegg til de gode kommunale 
barnehagene. Vi vil ikke ha store barnehager (dvs 100 plasser eller mer). Gran kommune bør i 
denne sammenhengen unngå store, nye investeringer. Vi vil heller ta i bruk eksisterende bygg. 
 

• Bygge ut helse- og eldreomsorg i takt med trinnene i «Opptur». Nå er det størst behov for 
omsorgsboliger, både ubetjente og boliger med 24 timers tilsyn. Vi vil ikke redusere antall 
sjukehjemsplasser. Vi vil rehabilitere Marka, bygge nytt sjukehjem på Skjervum eller på Sagtangen 
og bygge om det gamle sjukehjemmet til omsorgsboliger. Vi vil prioritere arbeidet for uføre og 
funksjonshemmede. 

 
• Bygge en intermediær avdeling ved sjukehjemmet. En slik avdeling skal motta pasienter som 

skrives ut fra sjukehus, og pasienter som trenger omsorg mens de venter på innleggelse på 
sjukehus. En slik avdeling må ikke forveksles med et «lokalmedisinsk senter», som også driver 
diagnose og enkel medisinsk behandling. Noe stort «Helsehus» har vi ikke råd til i denne perioden. 

 
• Styrke psykisk helsevern.  

 
• Arbeide for flere lærlingeplasser, flere arbeidsplasser og flere boliger til unge under etablering.  

 
• Gå inn for valgfrihet og variert boligbygging! Det skal være lett å dele fra tomter til bolig, så lenge 

ingen tunge hensyn taler imot. Utbyggeren skal ikke påtvinges fortetting, eller absolutte grenser for 
hvor stor ei tomt kan være. Vi vil beholde mulighetene for spredt boligbygging slik at folk fortsatt 
skal kunne bygge seg bolig i alle deler av kommunen.  
 

• Få fortgang i reguleringsarbeidet i Brandbu. Flomsikring skal planlegges og utføres i samråd med 
grunneiere og lokalbefolkning.  

 
• Gjennomføre folkeavstemning om kommunesammenslåing. Når resultatet foreligger, forplikter vi 

oss til å følge flertallets anbefaling. Vi vil ikke dele fra Vestsida eller andre deler av kommunen i en 
kommunereform, hvis ikke innbyggerne der ønsker det.	  

	  
• Prioritere idrettsanlegg, turstier og løyper i hele kommunen – både utenfor og i sentrumsområdene. 

 
• Oppgradere vegnettet i hele kommunen. 

 
• Bidra til at kulturlivet blomstrer i hele kommunen, og bistå økonomisk så langt som mulig. 

Kulturskolen skal tilby aktiviteter på skolene, der ungene er. Aktiviteter som må arrangeres sentralt 
bør fortrinnsvis legges til kveldstid, slik at alle får mulighet til å delta. 

 
• Arbeide iherdig for at Gjøvikbanen oppgraderes! Vi vil arbeide for at stoppesteder ikke blir nedlagt. 

 
• Påvirke stat og fylkeskommune til å planlegge bru over fjorden! 

 
• At det legges til rette for næringsetablering i hele kommunen.  Den næringsdrivende bør i større 

grad kunne velge hvor han eller hun vil etablere virksomheten! Det er viktig å oppmuntre til 
kreativitet og nyskaping i alle deler av Gran. Kommunen skal være der for å hjelpe til, ikke for å 
nekte. 

 
 



	  
	  

	  

• At kommunen skal ha en effektiv og oversiktlig organisasjon. Vi ønsker en flat organisasjon, uten 
unødvendig byråkrati og lange rapporteringsveger. Virksomhetsledere skal rapportere direkte til 
rådmannen. Virksomheter som naturlig hører sammen bør ha felles ledelse. Vi vil sette klare, 
presise og etterprøvbare årlige mål som rådmannen og de enkelte virksomhetene skal nå. 
 

• At Gran fortsatt skal være en grønn energikommune. Vi vil styrke vernet av biologisk mangfold, 
redusere utslipp av CO2 og drive aktiv energisparing. Det er satt av nesten 3000 dekar til 
hyttebygging. Utbygging må foregå varsomt og trinnvis, og det er ikke aktuelt å legge ut flere store 
hytteområder. Vedtaket om Klima- og energiplan skal tillegges vekt i alle plan- og 
utbyggingssaker. Klimapådriveren skal levere konkrete og målbare resultater. 

 
• At alle granasokninger skal være stolte av bygda si, og kunne glede seg over å bo her! Da vil Gran 

fortsatt være et attraktivt sted å bo.  
	  



	  
	  

	  

Kort om vår politikk 
 
 

Gran – et blomstrende bygdesamfunn  
 
Vi har store verdier som gjør Gran til et godt sted å leve. 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!  
 
Gran skal utvikle seg videre som et moderne, blomstrende bygdesamfunn. Gran Bygdelistes valgprogram 
viser hvordan vi vil forvalte verdiene i bygda vår.  
 
Vi ønsker innflytterne hjertelig velkomne – enten de er tidligere utflyttere, eller de kommer fra andre deler 
av landet eller verden.  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.  
 
Vi vil ta vare på naturen og kulturlandskapet, og støtte de mange lag og foreninger som skaper et rikt 
kulturliv i Gran. Vi vil støtte aktiviteter for barn og unge gjennom idrettslag og andre tiltak. Og vi vil 
arbeide utrettelig videre for å styrke lokaldemokratiet. 
 
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 
nærliggende bygder, kommuner og regioner. 
  
Trygge og oversiktlige grendeskoler er viktig for livet i bygda og i grenda.  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. Slik skal det fortsatt være! 
  

Bygdelista – et valg for framtida  
Gran Bygdeliste arbeider for vekst og utvikling i hele kommunen. Vi meiner at sentralisering er 
gammeldags 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 kommunen. 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 etter 2 perioder 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, også i perioden i opposisjon. 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. Vi kjenner de politiske og 
administrative systemene, og i neste periode vil vi komme enda et godt stykke videre.  Vi ønsker å stå ved 
roret og jobbe for innbyggernes beste i Gran. Vi ønsker å høre på alle som ønsker å påvirke og samarbeide 
om hele bygdas beste. 
	  



	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  	  	  
Stem	  på	  Gran	  Bygdeliste.	  	  	  

	  
	  
	  

Bli	  med	  på	  å	  bygg	  et	  levende	  
bygdesamfunn	  som	  er	  i	  pakt	  
med	  framtida!	  	  


