
FELLESLISTA                                                          

GRAN SV   GRAN RØDT 



I dette valget stiller Rødt og SV fellesliste i Gran. Vi har forskjellig syn i 

enkelte saker, men har et felles sosialistisk verdisyn. Dette programmet 

reflekterer en felles politisk plattform for vårt samarbeid. Felleslista  

kommer ikke med tradisjonelle valgløfter. Vi vil være folkets talspersoner 

i kommunestyret, og kjempe for demokrati, miljø og sosial rettferdighet. 

For å kunne slåss for vanlige folks interesser, må vi prate med dem det 

gjelder. Derfor vil vårt arbeid utenfor kommunestyresalen være minst  

like viktig som arbeidet i kommunestyret.  

 

En sosialistisk kommunepolitikk betyr rettferdig fordeling,                     

offentlige fellesløsninger, frihet og mangfold. Fra enhver etter evne,          

til enhver etter behov er et sosialistisk grunnprinsipp. I dag øker             

forskjellene i makt og rikdom mellom folk, både i Gran, Norge og verden. 

Økonomiske forskjeller forplanter seg til de fleste deler av livene våre: 

jobb, helse og fritid. Økende økonomiske forskjeller skader fellesskapet og 

rammer   hardest de som har minst.  

 

Når SV og Rødt stiller fellesliste er det fordi vi tror vi kan bidra til å 

ta Norge og Gran i en annen retning. Selv om verden står           overfor 

store utfordringer, har menneskeheten aldri hatt større muligheter til å 

gjøre noe for at alle kan få det bedre. Vi har selvinnsikt nok til å se at ei 

fellesliste med SV og Rødt ikke vil snu opp-ned verken på den politikk 

som føres i Gran eller i Norge. Men et sted må vi begynne, og et godt valg-

resultat vil kunne være starten på en folkebevegelse– en bevegelse som 

sier nei til pengemakt og ja til et samfunn der folk er ulike og samtidig 

like mye verdt.  
 

 

VÅRE SAKER 
 

Demokrati og tillit i kommunen.  Vi vil: 
*  at saksbehandlere skal være tilgjengelige og gis utvidede fullmakter til å  

svare på henvendelser, slik at folk får rask tilbakemelding på henvendelser til 

Gran kommune 

*  redusere byråkratiske tyngsler og rapporteringer som tar viktig tid bort fra                                        

primæroppgavene, som er å yte tjenester til kommunens innbyggere 

*  at kommunen lytter til befolkningen i forslag om nedleggelser og andre 

vedtak som i stor grad påvirker folks liv 

 

Velferd og arbeid. Vi vil: 
* arbeide for at kommunalt ansatte får fulle stillinger - heltid skal være en                

rettighet og deltid en mulighet 

* at Telemarksmodellen legges til grunn når kommunen legger ut oppdrag på  

anbud, med krav til bedriftene om lærlingeplasser, faste ansettelser og                    

tarifflønn 

*  motarbeide privatisering av kommunale tjenester 

*  gi flyktninger hjelp til å knytte lokale kontakter og få utdanning og arbeid 

 
Miljø og internasjonal solidaritet. Vi vil: 
*  verne biologisk mangfold og matjord, samt støtte lokal matproduksjon 

*  arbeide for at vedtatt klimaplan i kommunen gjennomføres 

*  arbeide for at Gran kommune ikke kjøper varer eller tjenester fra                               

okkupasjonsmakter som Israel 

 
Mangfold og feminisme. Vi vil: 
*  at Handlingsplan for modige og mangfoldige Hadeland skal gjennomsyre alle 

virkeområder i Gran kommune 

*  skape et debattklima der alle kan delta uten å bli utsatt for hersketeknikker 

som latterliggjøring, ignorering og nedvurdering 

*  bekjempe rasisme og forhindre at høyreekstreme organisasjoner får                  

fotfeste i kommunen 

 
 Kultur, idrett og fritid. Vi vil: 
*  arbeide for at kultur-, idrett- og fritidstilbud til barn og unge i stor grad                          

finansieres av det offentlige, slik at alle har mulighet til å delta 

*  at kommunen bidrar til sikker drift av våre kulturinstitusjoner som                          

kulturskolen, biblioteket og museet 

*  at all markedsføring og kommunikasjon i regi av kommunen skal vektlegge 

mangfoldet i befolkningen 

 

Fotokred: Rødt 


