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Langerud 10.04.2015  

5 gjester inklusive meg selv. 
 

Hvilke nye muligheter kan en ny kommune gi? 
 

 Mer samarbeid mellom Gran og Lunner enn det vi allerede har av samarbeid i dag. 
Det vil gjøre den nye kommunen sterkere og mer slagkraftig enn hver for oss, Ønsker 
tilhørighet til Oppland framfor Akershus, fordi vi vil bli en større del av Oppland med 
mer slagkraft inn mot fylkeskommunen og staten, enn hvis vi er en del av Akershus 
hvor vi er en langt mindre del av noe større. Vi er fortsatt en bygdekommune, og vil 
heller forbli det med fortsatt nærhet til by`n. 

 

 La Gran være kommunesentrum og handelssentrum. Sats heller på boliger og annen 
næringsvirksomhet på Harestua. Innbygger på Harestua synes ikke det er langt å 
reise til Gran. Mange flytter til Harestua for å komme «nærmere naturen», og for å få 
ro. Det bør ikke «ødelegges» for mye av det, da nærheten til Gran og Oslo fortsatt er 
tilstede. 

 

 Ett felles rådhus på Gran med mindre administrasjon, men samtidig satsing innenfor 
IKT/service da dette er et viktig område for framtiden. 

 
 

Utvikling 
 

 Faglig robusthet og god kvalitet på skoler og barnehager - Bedre bemanning. Ikke 
nødvendigvis større enheter. 

 

 Det ønskes fokus på et bredere og bedre kollektivtilbud både mellom lokalstedene i 
kommunen og regionalt. Dette mener vi er grunnleggende for tilflytting og 
næringsinteresser i kommunen. 
Det må bli enklere å komme seg mellom stedene og til og fra handelssentrum uten 
bil. 

 

 Det må brukes noe midler fra kommunen sin side for å få noe tilbake fra 
innbyggerne. Alt kan ikke bevilges med dugnad. Dugnadsånden vil også bli større 
dersom man får noe tilbake. 

 

 «Sunt» for Hadeland i det lange løp å bli en større kommune i stedet for to mindre. 
 



 

Forventninger til tjenestetilbudet 
 

 Kommunen må være framoverlent og innovative, samt tørre å være i front - Tørre å 
være en attraktiv arbeidsplass 

 

 Nei til eiendomsskatt  
 

 Stor svømmehall, golfbane  
 

Hva er viktig å ta med videre? 
 

 Lokalt idretts og kulturliv – Ikke alt på Gran 
o Satsing på lokal idrett og kulturliv for å opprettholde dette lokalt, som igjen 

skaper større grad av aktivitet og engasjement. 

 

 Satsing på IKT - Ekstern hjelp koster for mye 
 

 Utnytte kompetansen innenfor helse og omsorg. Sengeplasser på sykehjem er det 
som er viktig. Ikke om det er ett, to eller tre sykehjem, eller plassering av disse.  
 

 Vi har tro på økonomisk satsing innenfor helsetilbud til barn og unge, i tillegg til 
barnehage og skole. Vi mener det vil gi gevinst for framtiden i reduserte 
trygdekostnader. Dette mener vi kan bli bedre i en større og mer slagkraftig 
kommune. 

 

 La tettsted være tettsted, la bygd være bygd, bygg ut Gran hva gjelder butikker.  
Gran = Eneste sentrum.  
 

 Godt kollektivtilbud. 
 

 Strekke seg etter å bli et bo og næringsområde for å bli en attraktiv 
tilflyttingskommune. 

 

 Bedre utdanningstilbud.   
 
 

Mål 
 

 Å være den beste kommunen i Oppland på tjenester.  
 



 Lage planer som blir trodd på, og ikke planer for planen sin skyld.  
Realistisk, men samtidig innovativ og nytenkende - I front   
 

 Må ønske unge innflyttere, og ta vare på de vi har. 
 

 Barnehageplass til alle, og samme barnehage for søsken. 
 
 
 
 
 
 

 


