
”Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og 

folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et 

forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.” 
 

Gran Høyre vil: 
 

Helse og eldreomsorg 
 

 bygge sykehjem med omsorgsboliger på Sagatangen 

 vurdere private alternativer  

 ha faste og hele stillinger     

 tilby lærling- og praksisplasser 

 fkvalitetssikre hjemmetjenesten 

 legge til rette for videreutdanning 
 
 

Skole: 
 
 ha flere helsesykepleiere     

 ha fritt skolevalg 

 ha tilrettelagt undervisning for alle uansett mestringsnivå 

 utjevne prestasjonsforskjellene mellom jenter og gutter    

 ha en skole der det stilles krav til lærere og elever 

 satse på digitalisering, koding og fagfornyelse  

 
Barnehage: 
 

 ha løpende inntak i barnehagene   
 styrke barnehagetilbudet i søndre del av kommunen 
 at alle ansatte i barnehagene skal beherske norsk 
 
 
Næringsutvikling: 
 

 sikre lokale arbeidsplasser og utvikle nye 
 tilby konkurransedyktige priser på næringsarealer  

 bygge ut bredbånd og mobilnett 
 legge til rette for konkurransedyktige etableringsbetingelser for bedrifter 
 at Gran kommune er en JA-kommune innenfor gjeldende lover og regler 
 ha en landbruksforvaltning som spiller på lag med bøndene 
 

 
Bolyst: 

 at Gran skal være en Ja-kommune  

 ha konkurransedyktige tomtepriser  

 legge til rette for bygging av attraktive boliger 

 sikre kommunens gode naturopplevelser  

 gi amatørkulturen rimelig tilgang til Kultursalen 

 arbeide for en utvidet kulturscene i Størenslunden 



 støtte opp om frivillighetsarbeidet i full bredde 

 
Turisme: 
 
 utnytte potensialet for hyttebygging  

 tilrettelegge for turistenes behov, i samspill med reiselivsnæringen 
 

Innvandring: 
 

 ta imot flyktninger og asylsøkere så langt mulighetene for integrering tillater  
 legge til rette for tilpasset språkopplæring og yrkesdeltakelse  
 
Samferdsel: 
 
 ha fast busslinje mellom Brandbu, Gran og Gardermoen 

 utvikle Gran stasjon som kollektivknutepunkt 

 ha helårlig vedlikehold av kommunale veier 

 ha et morgentog til Gjøvik 
 

Klima og miljø:  
 
 ha en klimanøytral kommune innen 2024 

 intensivere arbeidet for å sikre nullutslipp mot vassdrag 

 oppmuntre og støtte ikke- fossile energiløsninger                       
 

Kommunal økonomi: 
 

 selge all eiendom kommunen ikke trenger til sin virksomhet 
 
 

 

 

 

 

 


