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LUNNER - ET GODT OG LEVENDE BYGDESAMFUNN

Kommunevalgprogram 2019-2023 Lunner Senterparti
Senterpartiet arbeider for livskraftige lokalsamfunn, et godt nærmiljø og sam-
hold mellom innbyggerne. Kommunen skal tjene innbyggerne og stimulere til 
frivillig innsats.

Senterpartiet vil at samfunnet skal styres nedenfra.  Dette innebærer at 
kommunene skal ha økonomiske rammer i henhold til oppgavene, og at 
lokaldemokratiet er organisert slik at det blir interessant for innbyggerne å 
engasjere seg i lokale saker. 

Interkommunalt samarbeid bør videreutvikles, også når det gjelder politisk 
styring og kontroll. 

Senterpartiets hovedsaker:

• Begrense sentralisering og motvirke negative effekter av denne
• Trygt oppvekstmiljø og en skole tilpasset ulike interesser og ferdigheter
• God og helhetlig omsorg for alle innbyggere
• Forvaltning og bærekraftig bruk av naturen
• Satsing på nærmiljø og fellesskap
• Aktivt legge til rette for lokal næringsvirksomhet
• Gode kollektive transporttilbud også utover i alle deler av kommunen
• Tilpassede og trygge veier i kommunen ved å prioritere vedlikehold  

og trafikksikring
• Framtidsrettet arealpolitikk



Helse, mestring og omsorg
Lunner Senterparti vil
• styrke hjemmetjenesten for å øke muligheten og gleden ved å bo lengst 

mulig i eget hjem
• at kommunen skal tilby hjemmetjenester ut over tildelt tid, basert  

på selvkost
• at kommunen skal gi gode dagtilbud til de som trenger det 
• gi eldre mulighet til å bo i boliger med trygghetsskapende løsninger
• støtte etablering av helsestasjon for eldre
• at kommunen skal inkludere pårørende i handlingsplanene
• støtte tiltak som styrker psykiatrien og arbeidet mot rus
• jobbe aktivt for et godt innendørs svømmetilbud 

Oppvekst
Lunner Senterparti vil

• tilby barnehageplass til alle som trenger det, både i private og kommunale 
barnehager, tilpasset  familienes behov

• øke kompetansen hos personalet i barnehage og grunnskole i hvordan 
avdekke vold og overgrep mot barn og ungdom

• styrke barnevernet og det øvrige hjelpeapparatet slik at de kan arbeide mer 
forebyggende mot barnehage og grunnskole

• forebygge mobbing ved å jobbe for at alle barn i grunnskolen skal få under-
visning om livsmestring, og ha fokus på trygge klassemiljøer

• styrke tilbudet om praktisk læring i hele grunnopplæringen
• at kommunen bidrar aktivt med inntak av lærlinger, med minimum  

tre pr tusen innbyggere
• arbeide for at barn og unge har gode muligheter for fysisk aktivitet
• sikre forebyggende helsearbeid i skolen og gi helseveiledning til ungdom
• prioritere vedlikehold av skoler og barnehager
• videreutvikle en god voksenopplæring for Hadeland på Roa 

utover i ett ord



Kultur, kirke og frivillighet
Lunner Senterparti vil

• støtte frivillig kulturarbeid og opplæring gjennom skolekorps, teatergrupper, 
kulturskole og «Den kulturelle skolesekken»

• utvikle bibliotekene som «aktivitetshus»  
• støtte opp om lag og foreninger innenfor idrett og andre fritidsaktiviteter
• utvikle Frøystad innenfor både kultur og idrett
• sikre midler til nødvendig vedlikehold av kirkebyggene
• arbeide for å etablere et nøytralt seremonirom
• støtte opp om Frivillighetssentralen

Næringsliv
Lunner Senterparti vil

• arbeide for at kommunen skal ha et aktivt forhold til det etablerte nærings
livet innenfor landbruk, industri og tjenester 

• at kommunen skal være kjent for å legge til rette for nyetablering 
• at kommunen skal være positiv til at ubenyttet bygningsmasse på landbruks

eiendommer kan nyttegjøres i annen næringsvirksomhet
• at kommunen så langt som mulig benytter seg av lokale leverandører av 

tjenester
• opprettholde det interkommunale landbrukskontoret på Hadeland 
• videreføre et kommunalt og aktivt eierskap i Hadeland Energi og  

Hadeland Kraft 



Samferdsel 
Lunner Senterparti vil

• gjennom StorOslo Nord være pådriver for at Gjøvikbanen rustes videre opp 
og drives i tråd med de reisendes behov og utviklingen i regionen

• på tilsvarende måte være pådriver for utbygging av RV 4 helt inn til Grorud,  
i første omgang av E16 mellom Roa og avkjøringen til Gardermoen

• arbeide for trafikksikre og velholdte kommunale veier  
• arbeide for utvikling og vedlikehold av gang og sykkelveier
• være en pådriver for utbygging av bredbånd slik at alle deler av kommunen 

får høyhastighetsbredbånd på 100 mbit/s eller mer

Energi og miljø
Lunner Senterparti vil

• at kommunen skal fortsette energiøkonomiseringen av kommunale bygg 
samt øke bruken av fornybar energi

• at kommunen skal gi informasjon om fornybar energi ved planbehandling  
av nye boliger og næringsbygg

• at kommunen skal utarbeide og håndheve byggeveiledere der bruk av tre 
står sentralt



Areal- og naturforvaltning og bosetting
Lunner Senterparti vil

• at kommunen skal føre en framtidsrettet arealpolitikk som sikrer arealer  
for miljøtilpasset matproduksjon

• støtte en restriktiv rovdyrpolitikk
• utnytte beiteressursene og legge til rette for allsidig bruk av utmarks

områdene
• at mangfoldet i gardsstrukturen skal ivaretas og at større endringer i denne 

bør fremlegges for politisk behandling
• stimulere til forbedring av dyrket mark med sikte på framtidig mat

produksjon
• ta hele bygda i bruk, opprettholde grendene og godta spredt bosetting så 

fremt denne ivaretar hensynet til landbruk og kulturlandskap 
• tillate etablering av generasjonsboliger på eiendommer der dette er ønskelig

          



Marthe Grina, 33 år, Grindvoll.
«Jeg vil jobbe for at Lunner skal være et godt sted å bo – med gode 
omsorgsmuligheter, gode fritidstilbud og levende grender.  
Jeg er opptatt av norsk mat, at vi opprettholder vårt stolte kultur
landskap og at beitedyr får mulighet til nyttiggjøre verdiene som  
ligger i utmarksbeite.»

Andreas Ensrud, 45 år, Grindvoll.
«Min viktigste kampsak er barns oppvekst, og jeg vil jobbe hardt for at 
barn skal få en trygg hverdag i barnehage og skole – hvor de skal lære 
mye om livsmestring. Jeg vil også jobbe for utviklingen av Roa som 
kommunesenter og levende tett sted. Vi har i tillegg mange kilometer 
med «farlig skolevei» i Lunner, og vi må finne kreative løsninger som 
kan bidra til at barna kan gå, sykle eller gå på ski til skolen.»

Svein Krakk, 49 år, Harestua. 
«Jeg er opptatt av en balansert bo og næringsutvikling for å ivareta 
levende grender og utvikle arbeidsplasser i hele kommunen. Et rikt 
kulturliv og et bredt idrettstilbud har en stor verdi i seg selv og gir 
kommunen et fortrinn som en attraktiv bokommune. Alle unger  
har rett til en menings  full fritid og å være en del av et fellesskap 
uav hengig av familiens økonomi. Kommunen må aktivt støtte opp 
om frivillige organisasjoner i dette arbeidet. God grunnbemanning i 
barnehage og skole og et styrket lag rundt læreren vil frigjøre tid til 
pedagogisk arbeid, gi elevene god oppfølging og sikre lærerne gode 
arbeidsforhold.»

Kristin Myrås, 50 år, Roa.
«Jeg er svært opptatt av barn og unges oppvekst, og en av mine hjerte
saker er å forebygge vold, rus og overgrep. Det er bedre å bygge barn 
enn å reparere voksne. Tidlig innsats, god opplæring av de som jobber 
med barn, samt jobbe for å innføre egne temaer i barnehage og skole 
som kan bidra til å styrke barns kunnskap om psykisk helse. I tillegg 
ønsker jeg at Roa skal blomstre, både med næring, kultur og som 
attraktivt sted å bo.»

Halvor Bratlie, 68 år, Søndre Oppdalen.
«Mine hjertesaker er tilrettelegging for næringsutvikling og arbeids
plasser samt tettstedsutvikling for Roa, som innbefatter svømme
anlegg. Jeg mener det er viktig at Lunner må bidra med lokaler og 
støtte kulturaktivitet som forebyggende tiltak for barn og unge.»         

Det må stå Roa her også, som i lista på siste siden
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Valgliste for Lunner Senterparti:
Andreas Engen Ensrud, Grindvoll  f. 1974

Halvor Bratlie, Roa  f. 1951

Marthe Grina, Grindvoll  f. 1985

Kristin Myrås, Roa  f. 1969

Svein Krakk, Harestua   f. 1970 

Hege Heiberg, Lunner  f. 1964

Joni M. Jestilä, Grua  f. 1988

Jenny Mette Høiby, Lunner  f. 1985

Lars Wøien Alhaug, Lunner          f. 1997

Mette  AasKilstad, Lunner  f. 1962

Anna Julie Briskeby, Lunner  f. 1998

Magne Raastad, Lunner  f. 1974

Gro Inger Maurtvedt, Roa  f. 1966

Torbjørg Raastad, Lunner     f. 1947


