
Valgprogram for perioden 2019-2023 – utkast, kortversjon side 1 

VALGBROSJYRE 

 
Forside: 

 

− Logo 

 

Deretter: 

• GRAN BYGDELISTE – PARTIET SOM VIL SKAPE UTVIKLING I HELE KOMMUNEN 

•  

 

 Demokrati – Åpenhet - Ærlighet 

 

 

Side 2: 

GBL vil at barn og unge skal ha de beste muligheter, oppvekstsvilkår og utdannelse 

GBL vil at syke og eldre skal ha landets beste omsorg og pleie, både hjemme og på sykehjem 

GBL vil arbeide for å få flere, og enda mer varierte arbeidsplasser i Gran kommune 

GBL vil støtte et aktivt og bærekraftig landbruk 

GBL vil føre en aktiv miljøpolitikk til nytte for samfunnet og innbyggerne i Gran kommune  

GBL vil bevare de gode lokalmiljøene i hele kommunen 

GBL vil beholde en desentral skole- og barnehagestruktur 

GBL vil unngå nye, kostbare prestisjeprosjekter og «signalbygg» 

GBL vil begrense bruken av eksterne konsulenter 
GBL vil fjerne unødig byråkrati, og gjøre det enklere å forholde seg til kommunens etater 

GBL vil arbeide for å fjerne den usosiale eiendomsskatten 

GBL vil at alle innbyggere skal bruke sin ytringsfrihet og sin medbestemmelsesrett 

GBL er det eneste partiet som ikke styres av et sentralisert  parti. Vi står bare til ansvar overfor innbyggerne i Gran – 

ikke overfor et sentralstyrt partiapparat. 

 

GBL jobber for at alle i kommunen skal ha det bra. Vi lytter til innbyggerne, ser utfordringene og tar 

kommuneøkonomien på største alvor. 

Gran er en lavinntektskommune. Vi har en aldrende befolkning, med en økende andel som lever av bidrag fra det 

offentlige. Vi får flere innbyggere som trenger hjelp og omsorg, og relativt færre til å bære kostnadene. I tillegg har 

Gran gjort store investeringer. Renter og avdrag på lån reduserer den delen av kommunens inntekter som vi kan bruke 
til administrasjon og tjenester til innbyggerne. 

 

Økende kostnader skal ikke føre til at innbyggerne får reduserte tjenester. Derfor må vi  omstille oss: Vi må 

forenkle måten vi organiserer oss på, vi må prioritere klarere, og vi må arbeide smartere. 

 

 

Side 3-5: 

 

Hva gjør vi? 

 

I perioden 2019-2023 vil Gran Bygdeliste: 

 

Rette opp kommuneøkonomien. Vi lover INGEN nye, fine «signalbygg» som innbyggerne må 

betale. 

Redusere byråkrati, forenkle rutiner og arbeidsoppgaver og innføre en flatere struktur. Det skal 

være kort veg fra den ansatte ”på golvet” og opp til rådmannen. Mange ledere betyr ikke 

nødvendigvis det samme som god ledelse. Vi skal ha mange nok gode ledere, men ikke flere enn 

nødvendig. Førstelinjeledere bør lede det praktiske arbeidet, ikke sitte på et kontor. Ansvar og 

myndighet skal delegeres så langt ned i organisasjonen som mulig. Vi vil sette klare, presise og 

etterprøvbare mål som rådmannen og de enkelte virksomhetene skal nå. 

Digitalisere rutiner, tjenester og arbeidsbeskrivelser.  Vi vil ta i bruk digital saksbehandling så 

langt som mulig, også i kommunikasjonen med innbyggerne. 

Beholde en god lærertetthet ved alle skolene. Alle grendeskoler skal bevares og vedlikeholdes, og 
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det samme gjelder ungdomsskolene.  Ungene skal få den beste starten vi kan gi dem, og sammen 

med skoleledelsen vil vi arbeide for å styrke læringsmiljøet. 

Sikre god barnehagedekning i hele kommunen, med varierte tilbud som gir valgfrihet og ivaretar 

forskjellige ønsker og behov. Vi vil ikke bygge barnehager for mer enn 100 barn. Blir det behov for 

nye barnehager, vil vi gi private tilbydere mulighet til å komme inn. 

Styrke nærværet i kommunen, særlig i Helse og omsorg. Forskning viser at det er mulig å 

forbedre nærværet vesentlig. Det krever blant annet at vi klarer å bygge tillit mellom ledelse og 

ansatte, at den enkelte ansatte føler anerkjennelse og respekt, og at hver ansatt har 

utviklingsmuligheter i jobben. Sammen med ledelsen i Helse og omsorg vil vi finne fram til hvilke 

tiltak som må settes inn. Hvis vi ikke klarer å få opp nærværet i denne tjenesten, må vi vurdere 

private løsninger.  

Få bort små stillingsbrøker og få flere heltidsstillinger. Vi vil bruke omsorgsteknologi til å lette 

arbeidet og gjøre tjenestene bedre i Helse og omsorg, og delegere ansvar og myndighet så langt ned 

i organisasjonen som mulig.  

Beholde to sykehjem. Marka skal bli et kompetansesenter for demens.  

Vi vil bygge sykehjem og omsorgsboliger som kommunen har råd til. Derfor vil vi bygge 

nytt sykehjem på Skjervum og bygge om det gamle sykehjemmet til omsorgsboliger, 

slik kommunestyret opprinnelig vedtok. 

Vi vil styrke psykisk helsevern og prioritere arbeidet for uføre og funksjonshemmede.  
Utnytte det store potensialet som ligger i frivillig arbeid. Lag og foreninger utgjør limet i Grans 

lokalsamfunn – i idrett og kulturliv, i hjelpearbeid og i alle slags hobby- og interessegrupper. Uten 

frivilligheten klapper bygdesamfunnet sammen. Derfor vil vi styrke dette arbeidet og finne måter vi 

kan samarbeide enda bedre på, blant annet i omsorg og i integrering av flyktninger og innvandrere. 

Styrke praktisk yrkesutdannelse med flere lærlingplasser. 

Sikre valgfrihet og variert boligbygging i hele kommunen. Det må bli lett å dele fra tomter og 

byggeområder når ingen viktige hensyn taler imot. Vi vil bevare mulighetene for spredt 

boligbygging, og ikke sette stramme krav til tomtestørrelse.  

Fullføre flomsikring i Brandbu. 

Gjennomføre rådgivende folkeavstemming om regiontilknytning, dersom det blir aktuelt å 

revurdere vår plassering i det nye fylket Innlandet. Gran Bygdeliste vil følge resultatet av en slik 

folkeavstemming.  

Vedlikeholde idrettsanlegg, løyper og turstier i hele kommunen. Spesielt vil vi utrede 

muligheten for å oppgradere Rosendalsbanen til en multifunksjonsbane med kunstis som vil sikre 

isaktivitet hele vinteren, og med bane til sykling, rullebrett og rulleskøyter om sommeren. En slik 

oppgradering vil gi Brandbu Barneskole et stort løft med hensyn til uteområde, og det vil styrke 

både organisert idrett og frilek hele året. Rosendalsbanen er det idrettsanlegget i kommunen som er 

overlegent mest brukt til uorganisert aktivitet og frilek de gangene det er is på banen. Med kunstis 

og en ny løpebane kan vi sørge for at barn og ungdom har disse mulighetene hele året.  

Bistå kulturlivet i hele kommunen.  Kulturskolen skal tilby aktiviteter på skolene. Aktiviteter som 

må arrangeres sentralt bør legges til kveldstid, slik at alle har mulighet til å delta. 

Oppgradere vegnettet, arbeide iherdig for at Gjøvikbanen oppgraderes, og fortsette å påvirke 

Stat og fylke til å bygge bru over Randsfjorden. 

Legge til rette for næringsetablering i hele kommunen. Vi vil oppmuntre til nyskaping i alle 

deler av Gran. Gran er en landbrukskommune, og vi oppfordrer til lokalproduksjon av mat og 

drikke fra gårdsbrukene.  Kommunen skal være der for å hjelpe til, ikke for å nekte. 

Arbeide aktivt og målrettet for å styrke biologisk mangfold, redusere utslipp av CO2  og stanse 

forsøpling med plastavfall. Det er ikke aktuelt å legge ut nye, store hytteområder.  

Myrer og våtmarker, gammelskog, engflora og -fauna, kalkskog og kalksjøer må i størst mulig grad 

skjermes. Vi vil støtte utbygging av solkraft og overgang til elbiler, og vi vil oppmuntre til bruk av 

trevirke framfor stål og betong i nye bygg. Vi vil samarbeide med næringsdrivende for å redusere 
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bruken av plast. Alt miljøarbeid skal være kunnskapsbasert; det vil si at vi skal forholde oss til kjent 

forskning, ikke til synsing og antakelser. 

Til slutt: Vi ønsker at alle granasokninger skal være stolte av bygda si og glede seg over å 

kunne bo her. Gran Bygdeliste vil arbeide utrettelig for at vi sammen skal få det til. 

                

Side 5, nederst:  
 

Gran Bygdeliste ble stiftet i 2006. Vi har sittet i kommunestyret i tre valgperioder, og i to perioder –  

2007-2011 og 2015-2019 – har vi hatt ordføreren. 

 

Vi representerer alle samfunnslag, alle livssyn og alle deler av Gran. Vi har ikke et landsdekkende 

parti som forteller oss hva vi skal mene og si i forskjellige politiske spørsmål, og ingen 

lojalitetsbånd til en overordnet partiorganisasjon. Vi står ansvarlige overfor innbyggerne i Gran, og 

bare dem. Vi er tillitsvalgte for innbyggerne – ikke for et parti, en regjering eller en fylkesordfører. I 

samråd med innbyggerne vil vi finne fram til hva som er best for bygda vår. 

 

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

barnehagene, naturen, kulturlandskapet og romsligheten bidrar alle til at Gran er et attraktivt sted å 

bo. Vi skal bruke disse verdiene, men ikke bruke dem opp. Barna og barnebarna våre skal arve 

verdier som gjør at Gran fortsatt er et sted der det er godt å bo.  

 

Gran skal utvikle seg videre som et moderne, blomstrende bygdesamfunn. Vi ønsker innflytterne 

hjertelig velkommen – enten de er tidligere utflyttere, eller de kommer fra andre deler av landet 

eller verden. 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. 

 

Side 6, nederst (under kandidatlista): 

 

Stem på Gran Bygdeliste. Bli med på å bygge et levende 

bygdesamfunn i pakt med framtida! 

 
               


