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1: 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. 
 
 

 



	  
	  

	  

2: 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: 

ñ 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. 
 

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

 
ñ 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.  
 

ñ 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. 
 

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

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

ñ 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. 
 

ñ 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. 



	  
	  

	  

 
ñ 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. 

 
ñ Styrke psykisk helsevern.  

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

 
ñ 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.  
 

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

 
ñ 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.	  

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

 
ñ Oppgradere vegnettet i hele kommunen. 

 
ñ 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. 

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

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

 
ñ 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. 

 
ñ 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. 
 

ñ 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. 

 
ñ 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.  



	  
	  

	  

3: Vår politikk – utfyllende program 
 
 

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! 
  
   

  Arbeid og næring  
Vi vil arbeide for at det blir lettest mulig å skape nye arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for etablering og 
utvikling av et varierte næringsliv. 
 
Vi vil arbeide for å få flere, og enda mer varierte arbeidsplasser i Gran. Det viktigste området for 
nyetablering er Mohagen, men det skal være 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. Vi ønsker utvikling i hele kommunen. 
 
Gran skal være en næringsvennlig kommune. Boligområder skal likevel skjermes for støyende næring.  
 
Flere små og mellomstore bedrifter gir stadig flere arbeidsplasser i vår egen kommune. Ny teknologi gjør at 
mange kan arbeide hjemmefra. Ved å utnytte slike muligheter kan vi redusere omfanget av byrdefull 
pendling.  Vi ønsker å legge til rette for gründervirksomhet.  
 



	  
	  

	  

Vi vil legge til rette for at innbyggere som faller ut av arbeidslivet grunnet nedsatt arbeidskapasitet skal få 
en reell mulighet til å benytte sin restarbeidsevne. 
 
Skatteinngangen i Gran har vært lavere enn forventet i lengre tid. Det er viktig å styrke innbyggeres 
mulighet til å etablere virksomhet og innflytteres mulighet til å bosette seg i kommunen.  
  

   
Bosetting og befolkningsvekst  

 
Vi ønsker vekst og utvikling i hele kommunen. Sentralisering og fortetting er gammeldags politikk. 
Teknologi og samferdsel gjør avstandene korte, og det blir stadig lettere å bo og arbeide der du helst vil.  
Vi har en rikdom her i bygda som ikke kan måles i kroner: Vi har god plass, og korte avstander til de fleste 
goder. Denne rikdommen er vårt viktigste aktivum i arbeidet for å gjøre Gran til et enda bedre sted å bo for 
unge og gamle. 
 
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 arbeidsplassene – i Vassenden, i Brua, på Jaren og i Mohagen.  Det skal være mulig å dele ut tomter 
i LNF-områder der hvor det ikke finnes gode grunner til å nekte fradeling. 
 
Vi vil ha levende bygder i hele kommunen! I Bjoneroa har det pågått et småsamfunnsprosjekt som har 
skapt optimisme i bygda. Vi vil prøve å få i gang liknende prosjekter for stedsutvikling flere steder i 
kommunen.  
 

Tomter i grendene skal tilpasses topografien og ikke reglene til fylkesmannen. Altså; blir det 
landskapsmessig mer harmonisk med ei tomt på 3-4 dekar, så skal ikke utbyggeren påtvinges ei tomt på 
under 2 dekar.  

Det må også bli lettere og enklere å dele fra tomter til boligbygging og å få lov til å bygge, så lenge det 
ikke er tungtveiende samfunnsgrunner som taler imot. 

Valgmulighetene når det gjelder bolig 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  
 
Vi skal ha gode og passelig store barnehager spredt i kommunen, slik at flest mulig kan få barnehageplass 
i sitt nærmiljø. Gran Bygdeliste vil ikke sentralisere barnehagene ytterligere. Vi vil bruke penger på 
vedlikehold, ikke på nedleggelse, sammenslåing og unødvendige nybygg.  
 
Det samme gjelder barneskolene. De gode grendeskolene i Gran er en styrke for lokalsamfunnene og for 
kommunen som helhet. Vi vil styrke de gode skolene våre, og gi lærere og skoleledere mulighet til 
etterutdanning etter egne ønsker, noe som vil komme elevene til gode. Vi vil ikke skjære ned på antall 
lærere for å få budsjettet i balanse.  



	  
	  

	  

 
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. Læringsutbyttet, slik det måles i nasjonale prøver og i eksamenskarakterer, 
har også gått nedover, slik at Gran nå ligger under landsgjennomsnittet. Denne utviklinga må vi snu! Det 
må legges til rette for at skolene i Gran igjen blir bedre enn landsgjennomsnittet, ikke dårligere. 
 
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 ytterligere nye skolebygninger. Derimot må vi styrke 
vedlikeholdet for å unngå at skolene forfaller. Brandbu Ungdomsskole må prioriteres.  
  
Idrettslag og andre frivillige organisasjoner driver et svært positivt arbeid for barn og unge i Gran. Vi 
støtter dette arbeidet. Masseidretten, og særlig barneidretten, i alle deler av kommunen er viktig. Derfor vil 
vi se positivt på tiltak for å styrke idrettsanlegg i hele kommunen.  
    
Det skal også legges til rette for plass og mulighet for uorganisert aktivitet i hele kommunen. Barn og unge 
som ikke har tilhørighet i et organisert miljø skal også ha mulighet til utfoldelse, som for eksempel 
uteområder på skoler og i barnehager, lekeplasser, skatepark m.m. 
 
Barnevernet i Gran må prioriteres, så de får gjort nødvendige tiltak i tide. Et barn som lider, er ett for mye! 
  
Stoffmisbruk er utbredt, også i Gran. Vi støtter det viktige arbeidet for et rusfritt ungdomsmiljø.  

  
 Eldreomsorg, helse og sosiale tjenester  
 
Vi vil at Gran skal ha en førsteklasses eldreomsorg, som er tilpasset den enkelte. Det betyr at vi må bygge 
ut mer fleksible ordninger.  
 
Gamle og uføre skal kunne bo hjemme så lenge de vil og kan. Deretter skal de kunne bo i lettstelte, lokale 
omsorgsboliger med mulighet for 24 timers tilsyn, og når det er nødvendig skal de være sikre på å få en 
god sjukehjemsplass.  
 
Hjemmetjenesten i Gran skal støttes i videreutvikling og organisering. 
 
Vi vil ikke legge ned flere sjukehjemsplasser. Dagens situasjon innen eldreomsorgen i Gran trenger de 
plassene som er og flere til. Så lenge behovet er sjukehjemsplass, vil vi jobbe for at det skal være nok 
plasser til å dekke behovet.  
 
Vi vil bygge nytt sjukehjem på Skjervum eller på Sagtangen og bygge om det gamle sjukehjemmet til 
omsorgsboliger. Dette er i samsvar med kommunestyrets opprinnelige vedtak i «Opptur»-prosjektet.  
Marka sjukehjem må få sin nødvendige rehabilitering og oppgradering. 
Vi vil åpne for private utbyggere av omsorgsboliger, så vel som kommunale. 
 
Psykisk helsetjeneste skal styrkes. 



	  
	  

	  

 
 

                                                         Samferdsel 
   

Kommunale veger og infrastruktur  
Innbyggere og næringsliv trenger en god infrastruktur. Vi vil jobbe fir full bredbåndsdekning i hele 
kommunen. Vegnettet er i ferd med å forfalle. I flere år har utbygginga i Vassenden krevd store 
investeringer og lagt beslag på planleggingsressurser. Nå er denne utbygginga nesten ferdig. Gran 
Bygdeliste vil prioritere vedlikehold og opprusting av vegnettet i hele kommunen i den kommende 
fireårsperioden.  
   

Riks- og fylkesveger  
Gran Bygdeliste vil følge opp videre vedlikehold, utvikling og utbygging og jobbe for Grans beste. 
Nasjonal transportplan følges opp. 
   

Gjøvikbanen  
Gran Bygdeliste vil arbeide for bedre togforbindelser til Oslo og Gjøvik, herunder tidligere morgentog til 
Gjøvik. Vi vil beholde Bleiken som stoppested, og vi vil undersøke muligheten for å få et stoppested ved 
Mohagen. Gjøvikbanen må forlenges til Lillehammer og kobles til Dovrebanen. 
  

 Bru over fjorden!  
Gran Bygdeliste støtter arbeidet for bru over fjorden. Ei slik bru bør sees som en del av øst-
vestforbindelsen 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. 
Aktiviteten i foreningslivet er mye viktigere for kulturlivet i bygda enn organiserte tilbud fra kommunens 
side.   
 
Den kommunale kulturskolen skal holdes på nåværende nivå. Vi vil unngå at kulturskolen blir oppfattet 
som en rein musikkskole. Tilbudet bør også omfatte bildende kunst, film, teater og animasjon.  
  
Kulturminner er viktige for Gran, for Hadeland og for hele nasjonen: Halvdanshaugen, Granavollen, St. 
Petri, steinringen på Bilden – for å nevne noen. Gran Bygdeliste vil ivareta og verne om disse 
kulturminnene – de er en del av vår identitet, og av merkevaren Gran på Hadeland. Vi vil ruste opp 
Bergstjernet som rekreasjonsområde.   
  
For barne- og masseidretten er det viktigst å sikre aktivitet der folk bor, gjennom de lokale idrettslagene. 
Det er store idrettsanlegg og fasiliteter både i Gran og i Brandbu, og i perioden vil vi prioritere lokale 
idrettsanlegg i hele bygda. Vi vil oppmuntre til at det blir bygd ballbinger på alle skolene. Vi vil skape et 



	  
	  

	  

 utemiljø ved den nye Brandbu barneskole som kan være til glede for folk i området også utenfor skoletid, 
ved å utvikle Størenslunden og Rosendalsbanen med treningsstier og bane for rulleski og rulleskøyter.  
   

                                                Natur og friluftsliv 
 
Klimakatastrofe og utryddelse av biologisk mangfold er reelle trusler. Trusler mot klimaet og 
naturmangfoldet må møtes både nasjonalt og internasjonalt. Gran Bygdeliste vil at kommunen skal ta aktivt 
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 
økonomiske interesser knyttet til naturvern- og klimaarbeidet. Derfor vil vi, så langt som mulig, etterprøve 
påstander 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 hensyn 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 bør det 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. 
Muligheten 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:  

• Ta i bruk el-biler/ hybridbiler i kommunen etterhvert som det kommer modeller som er praktisk 
brukbare til våre formål.    

• Oppmuntre enkeltpersoner og bedrifter til energisparing.  
• Vedlikeholde skoler og barnehager. Følge opp EPC- plan.   
• 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  
I Gran er det avsatt store områder til hyttebygging. De største områdene ligger på Lygna, og her kan det 
bygges hytter etter de fleste sine ønsker og behov.   
Lygna er et eldorado for naturelskere, og vil være drahjelp i turistnæringa i Gran.   
Vi vil støtte tiltak for å utnytte Randsfjorden i forbindelse med næringsutvikling og reiseliv.  
Løypenett i hele kommunen prioriteres. 
Fjorda er en perle som må vernes om, og et viktig element i turistnæring i Bjoneroa. Fjorda bør bevares og 
vedlikeholdes for ettertiden, både som naturperle og kulturhistorisk. 
  

   
Jordvern og kulturlandskap  

Kulturlandskapet er en grunnleggende verdi ved bygda vi bor i. Vi vil verne det mot skjemmende tiltak av 
alle slag.  
  
Gran Bygdeliste vil tillate byggetiltak som utføres med respekt for landskapet  
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 og det biologiske mangfoldet. 
  
Bygdeliste går inn for et strengt, men ikke et absolutt, jordvern. Der hvor åkerlapper ikke drives eller kan 
bli drivverdige på grunn av beliggenhet, arrondering eller kvalitet, vil vi tillate annen bruk – særlig 
boligbygging. Vi vil også ha likebehandling av private og offentlige tiltak ved bruksendring. Vi vil ikke at 
stat, fylke eller kommune skal kunne beslaglegge store områder av den beste matjorda ved å påberope seg 
samfunnsnytte.  

  
Kommunal forvaltning og økonomi  

Vi ønsker en enklere og mer oversiktlig administrasjon, og enklere saksbehandling. Forenkling og 
effektivisering skal IKKE gå ut over tjenestene.  
 
Vi kan ikke fortsette å ta opp store, nye lån raskere enn vi betaler ned på de gamle – da bygger vi opp ei 
låneboble som vi velter over på etterkommerne våre. Det er uansvarlig, og det er usolidarisk overfor barna 
og barnebarna våre. 
 
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 godt ut i mange undersøkelser av hvordan innbyggerne oppfatter kommunens 
tjenestekvalitet. Gran Bygdeliste meiner at det er viktig å beholde denne posisjonen. Det bidrar til at Gran 
er et godt sted å bo og å flytte til.   
Det skal være fleksibilitet og valgfrihet knyttet til offentlige tjenester på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser. 
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.  
  
Gran Bygdeliste meiner at en viktig nøkkel til tjenestekvalitet er nærhet til innbyggerne. Folk skal oppleve 
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 søkeren 
informeres om det.  
  
Når en klagesak kommer til politisk behandling, vil vi vurdere om det er noen rimelighet i klagen, 
uavhengig 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.   
  
Ansatte skal tas på alvor og skal ha muligheten til å uttale seg, og bli hørt om arbeidsforhold, også på egen 
arbeidsplass i forhold til endring, utbygging og omorganisering.  
 
Gran Bygdeliste vil arbeide for flest mulig heltidsstillinger, og unngå ufrivillig deltid.  
  
 

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 skal ikke drive kjøp og salg av eiendommer/ tomter, men 
legge til rette for utvikling av eiendom for private. 
 
Vi vil selge eiendommer i besittelse som det er mulig å avhende. 
  
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 
gjelder hvis formålet kan oppnås bedre på andre måter.     
  
  



	  
	  

	  

Eiendomsskatt og kommunale avgifter  
 
Gran Bygdeliste er imot eiendomsskatt. Derfor vil vi fjerne eiendomsskatten. Skal det være mulig å unngå 
eiendomsskatt i framtida, må kommunen gjennomføre en ansvarlig og nøktern økonomisk politikk. Gran 
Bygdeliste vil arbeide iherdig for en slik politikk. Eiendomsskatten skal igjen utfases og fjernes ila 
valgperioden.	  
	  
Kommunal tjenester innen bygge- og eiendomssaker, vann, kloakk og renovasjon skal leveres til selvkost 
eller rimeligere.  

Ytringsfrihet 

Det skal være tillatt for enhver å uttale seg offentlig om kommunalt styre og stell – det er en selvfølgelig 
del av ytringsfriheten. Kommunalt ansatte skal kunne snakke og skrive fritt om offentlige saker, også 
innen sine egne yrker, så lenge regler om taushetsplikt ikke blir brutt. De skal ikke risikere represalier for 
slike ytringer, og de skal heller ikke føle at de løper en slik risiko. Politikere, i eller utenfor 
kommunestyret, har samme rett til offentlige ytringer som alle andre – også når ytringene innebærer 
kritikk av kommunale forhold. Bygdelista vil ikke beskylde andre for å skape «dårlig klima» bare fordi 
om de kommer med ytringer vi ikke liker!   

 
Et levende lokaldemokrati!  

  
Kommunalt sjølstyre  

Gran Bygdeliste meiner at innbyggerne skal være med å bestemme i lokale saker. I praksis opplever vi 
stadig at lokalpolitikerne blir overstyrt av sentrale myndigheter. Dette skjer helt ned på detaljnivået i 
enkeltsaker.   
  
Vi skal følge de lover og forskrifter som er vedtatt av Stortinget, men lover og forskrifter må alltid tolkes i 
hvert konkret tilfelle. Når det finnes rom for det, skal det være lokalpolitikerne i Gran, ikke fylkesmannen i 
Oppland, som tar den endelige avgjørelsen. Gran Bygdeliste vil arbeide for å føre større myndighet tilbake 
til lokaldemokratiet!  
  
  

Folkemøter og offentlig debatt  
Vi vil arrangere folkemøter om viktige saker som er oppe til behandling. Vi vil oppmuntre alle til å la sin 
stemme høres – både i folkemøter og gjennom pressen. Vi vil også, som tillitsvalgte, gjøre rede for våre 
standpunkter gjennom media.   
  
Vi mener at alle har viktige bidrag å gi i det offentlige ordskiftet. Derfor vil vi lytte til alle synspunkter og 
all kritikk. Spesielt viktig er det å lytte til de enkelte som blir berørt av endringer i politiske prosesser. 
  

Kommunesammenslåing  
Sammenslåing med Lunner er satt på dagsorden. Det er bestemt at det er opp til neste kommunestyre å 
gjøre et vedtak. Argumenter 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 et 
vedtak. Gran Bygdeliste oppfordrer alle til å delta i en slik debatt. Representanter i Gran Bygdeliste vil 
også delta fra forskjellige innfallsvinkler i debatten. Den enkelte representant står fritt til å argumentere for 
eller imot sammenslåing, avhengig av personlig ståsted. 
 
Kommunesammenslåing er et så viktig spørsmål at innbyggerne må få det siste ordet før det blir en realitet.  
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?  
Dersom spørsmålet om fylkestilhørighet blir aktuelt i valgperioden, skal prosessene være åpne Folk må få 
komme frem med sine synspunkter gjennom åpne møter og jevnlig informasjon til innbyggerne. 
Beslutning om fylkestilhørighet skal avgjøres ved folkeavstemning. 
   

  
 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 og kan, 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 bygge et levende 
bygdesamfunn  som er i pakt 

med framtida! 	  


