Energi og miljø

Politisk regnskap 2015-2019

Senterpartiet ser mennesket som en del av naturen, og skal
forvalte og høste av den på en bærekraftig måte, for så å
overlevere den til neste generasjon i bedre stand enn vi selv
overtok.

Siden forrige valg har Gran Senterparti arbeidet for levende
lokalsamfunn og utvikling i hele kommunen, langsiktig styring og
kommunale tjenester nær folk. Noen punkter kan nevnes:

•

Overgang til et klimanøytralt samfunn og utfasing av fossil
energi mot 2030 skal skje uten urimelig ulempe for folk

•

•

Øke binding og lagring av CO2 gjennom et aktivt jord- og
skogbruk, og bruk av tre i kommunale byggeprosjekter

•
•
•

Gjennomføre forsøksprosjekt med biogass og biokull
Tilrettelegge til at folk kan få produsere egen strøm
Sikre langsiktig kommunalt eierskap til vannkraft, og arbeide
for sikker og velutbygd kraftforsyning i hele kommunen

Rovdyr
De store rovdyra må forvaltes på en slik måte at beitebruk i
utmark kan opprettholdes.
•
•

Gran skal være et beiteprioritert område uten ulv
Rovdyr som representerer et skadepotensial skal tas ut

Kultur, frivillighet og livssyn
Kulturaktiviteter, frivillig innsats og sosiale møteplasser er
viktig for levende lokalsamfunn. Senterpartiet vil også ivareta
historiske bygg og kirker, og tilrettelegge for at alle kan utøve
sin tro.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Støtte opp om frivillig arbeid i lokale lag og foreninger
Styrke tilbudene innen kultur og fysisk aktivitet for
mennesker med omsorgsbehov
Beholde en god kulturskole
Sikre gode øvingslokaler for kor og korps
Arbeide for å styrke bibliotekene og museet sin rolle som
møteplass og formidlingsarena
Arbeide for tilstrekkelig med midler til kirkelig aktivitet, til
sikring og vedlikehold av kirkene og kirkegårdene
Sikre livssynsnøytrale seremonirom
Arbeide for å øke statlige midler til vedlikehold av
middelalderkirkene og Steinhuset
Utvikle Granavollen, bevare kirkestallene og etablere nye
toalett, samt løse trafikksituasjonen på kirkevangen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre økonomistyring
- Senterpartiets kommunebudsjett ble vedtatt i 2018. Det
inneholdt 4,5 millioner til økt vedlikehold av kommunale bygg,
det sikret leirskole, og forhindre nedlegging av Bjoneroa
ungdomsskole og Sanne- og Fredheim barneskoler - og ga 20
millioner i overskudd.
Igangsatt kartlegging av framtidig behov for sykehjemsplasser
og omsorgsboliger mot 2040, for å sikre nok nye omsorgsplasser
Hentet erfaringer fra gode og rimelige byggeprosjekter for
sykehjem og omsorgsbygg fra andre kommuner
Tilrettelagt for utvikling av flere spesialisthelsetjenester i Gran, i
samarbeid med Sykehuset Innlandet
Sikret bredbånd til flere hundre nye husstander
Bevart kommunale barnehager på Leikvoll og Bjørklund
Tilrettelagt for nye boligtomter i Grymyr-, Moen-, Sanne-,
Brandbu- og Trintom skolekrets
Utvikling av skianlegg, hyttefelt og pukkverk på Lygna
Hindre nedbygging av dyrket jord
Begrenset bomsats ved kommunegrensa mot Lunner og
tilrettelagt for utbedring av Rv.4 nord for Lygna
Unngått økning i eiendomsskatten fra 2015-nivå
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Gran Senterparti

Familie og oppvekst

Samferdsel og kommunikasjon

Vår politikk bygger på frihet for enkeltmennesket, med ansvar
for fellesskapet. Et samfunn basert på likeverd og tillit framfor
kontroll og byråkrati, med små forskjeller mellom folk, både
sosialt og geografisk. En langsiktig forvaltning og høsting av
naturen skal sikre kommende generasjoner minst like gode
muligheter som det vi har i dag.

Senterpariet ønsker å tilrettelegge for førstegangsetablerer og
barnefamilier, gjennom tilgang på boliger, boligtomter og
finansiering, og tilrettelegge for å kunne etablere egen
arbeidsplass. Gran skal være et trygt sted å vokse opp, med
kommunale tjenester som barnehager og skoler nært folk i hele
kommunen.

Senterpartiet vil jobbe for trygge skoleveier, et kollektivtilbud tilpasset folk sine behov og tilrettelegge for at flere kan
gå eller sykle i sitt nærmiljø. Gode veiforbindelser, bredbånd
og telefondekning er også viktig for å gjøre det mulig å bo og
drive næring over hele kommunen.

Senterpartiet vil i perioden 2019 - 2023 arbeide for følgende mål:

•
•

Tilrettelegge for at førstegangsetablerere kan skaffe sin egen bolig
Et variert barnehagetilbud både når det gjelder åpningstider og
innhold og en god skolefritidsordning

•

En desentralisert skolestruktur, med sikte på forutsigbarhet.
Eventuelle endringer baseres på ønsker og medvirkning fra
foreldre

•

•

Et variert praktisk og teoretisk tilbud i skolen, som fanger opp alle
og som kan bidra til å redusere kjønnsforskjellen i skoleresultater

Areal- og boligpolitikk

•
•
•
•
•
•

Mulighet for opplæring utenfor klasserommet, som «Inn på tunet»

Samfunnsutvikling og lokaldemokrati
Senterpartiet vil spre makta og involvere innbyggerne i styringa
av kommunen, gjennom grundige og åpne beslutningsprosesser.
Levende bygder og lokalsamfunn i utvikling i Gran er viktig for
å snu folketallsnedgangen i kommunen, spesielt blant de unge.
•
•
•
•
•
•

Tilrettelegge for nye virksomheter og utbygging
Sikre et godt kommunalt tjenestetilbud i hele kommunen
Bedre framdrift og styring av økonomi i Gran kommune
Styrke samarbeidet i kommunestyret og over kommunegrenser
Tilknytning til regionen Innlandet beholdes. En eventuell
endring av regiontilknytning må baseres på et godt
beslutningsgrunnlag og en folkeavstemming
Ungdomsrådet er en viktig for demokratiopplæring og
medvirkning for ungdom, og rådets leder bør gis møte- og
talerett i kommunestyret

Et godt helsetilbud nært folk
Senterpartiet vil ha gode helsetjenester nært folk. Det må bygges
nok sykehjemsplasser og spesialisthelsetjenestene i Gran skal
videreutvikles i samarbeid med Sykehuset Innlandet, gjennom
etablering av et lokalmedisinsk senter på Sagatangen.
•
•
•

•
•
•
•
•

Bygge nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen, etter
beste praksis for gode byggeprosjekt med lav kostnad
Etablere lokalmedisinsk senter i samarbeid med Sykehuset
Innlandet i tilknytning til det nye sykehjemmet
Bygge bemannede omsorgsboliger både i Gran og Brandbu
Kommunen skal ha en hovedrolle i eierskap og drift av
helsetilbudene for å sikre innbyggernes behov

•

Stabil telefon- og bredbåndsdekning for alle i kommunen
Tidligere avganger til Gjøvik med Gjøvikbanen og
dobbeltspor fra Oslo til Jaren
Sette ny elektrisk ferge på Randsfjorden i drift så raskt som
mulig og øke antall avganger
Starte arbeid for standardheving for fylkesvei 34, fra
Røykenvika til Horn

Sikre tidlig innsats i barnehage og skole ved særskilte behov

Gran skal alltid ha nok areal klart til bygging for bolig- og
næringsformål, samtidig som kulturlandskap, dyrket mark og
aktivt landbruk ivaretas.

Forebygge og avverge mobbing, rasisme og hærverk

•

Innføre leksehjelp for ungdomstrinnet i skolen
En god skolehelsetjeneste med åpningstider tilpasset ungdom

•

Forebygge psykiske utfordringer og rusproblemer blant unge

Arbeide for levende lokalsamfunn med spredt boligbygging
og utvikling av boligfelt og sentrumsområder
Unngå bygging på dyrkbare arealer, og på produktivt
skogsareal, og begrense potensiale for konflikt mellom
privatboliger og næringsliv/landbruk
Etablere skjøtselsplan for Vigga for å ivareta
flomforebygging, landbruk, fiskebestand og tilgjengelighet

Nærings- og arbeidsliv

•

Senterpartiet ønsker å drive næringsutvikling og tilrettelegge for
at det skal bli enklere å skape sin egen arbeidsplass. Arbeidstakere
skal sikres et ordnet arbeidsliv, basert på tillitt, samarbeid og
ryddige arbeidsforhold.

Trygghet i hverdagen

•
•
•
•
•

•
•

•

Sikre god mat til rette tider på døgnet i omsorgstjenesten

•

Tilby «Grønn omsorg» og «Inn på tunet-tjenester»
Beholde en god jordmortjeneste og gode helsestasjoner

•

Sikre et godt tilbud til unge med psykiske utfordringer, og til
psykisk syke og mennesker med rusproblemer

•
•

Et aktivt og variert landbruk, der de unge ønsker gå inn og satse
Næringsutvikling og tilgjengelige næringsarealer for nyetablering
Bidra til at flere unge satser på etablering av virksomhet
Videreutvikle Mohagan som nærings- og industriområde
Sikre lokale lærlingeplasser, slik at ungdom kan ha mulighet til å
fullføre fagutdanning i kommunen
Så langt som mulig benytte lokale bedrifter ved kommunale kjøp
av varer og tjenester
Arbeide for at innvandrere tilbys språkpraksis gjennom arbeid og
deltakelse i lokalsamfunnet
Ryddige og velorganiserte arbeidsforhold for ansatte i Gran
kommune og prioritere heltidsstillinger ved ansettelser

Senterpartiet vil at alle skal oppleve trygghet i hverdagen,
uansett alder og bosted. Dette skal sikes gjennom forebygging,
god beredskap og et godt helsetilbud nært folk.

•
•
•

Beholde lokalt lensmannskontor og lokal ambulansetjeneste
Sikre tilstedeværelse og kort utrykningstid for brannvesenet i
hele kommunen
Styrke forebyggende arbeid og sikre god beredskap for å
kunne håndtere krisesituasjoner
Tilrettelegge for at eldre mennesker kan bo trygt hjemme så
lenge de selv ønsker
Sikre trygg vannforsyning og sanere asbestrør

