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Politisk regnskap perioden 2015 – 2019
• Kommunereformen: Grane kommune skal fortsatt bestå som egen kommune,
i tråd med et klart flertall i rådgivende folkeavstemning.
• Vedtak om bygging av nytt helestun / sykehjem på Stormoen er gjort 2018,
utbygging ferdigstilles neste kommunestyreperiode.
• Utbygging av E6 gjennom Grane er godt i gang, dette gjelder både parseller
på strekningen Brenna – fylkesgrense Trøndelag og Kapskarmo – Lien.
• Snøscooterløyper etablert i Grane 2015, og videreutviklet 2017.
• Vefsna friskmeldt for gyro september 2017 og prøvefiske iverksatt fra 2018.
• Bosetting av ca. 30 flykninger i kommunen.
Egne boliger er bygget til formålet.
• Ordningen med skolefrokost utvidet til også å omfatte 1. – 4. klassetrinn.
• Bygging / renovering av lekeplasser i Moveien, Lyngveien og i Vassbekkmoen.
• Nytt klubbhus ved kunstgressbanen.
• Scene ved Bygdetunet.
• Tilrettelegging for friluftsliv i samarbeid med lokale aktører og friluftsrådet.
• Vefsna Regionalpark etablert i samarbeid med Vefsn og Hattfjelldal.
• Etablering av minibank i Coop sine lokaler.
• God økonomistyring har sikret et fortsatt godt tjenestetilbud til innbyggerne,
samt trygghet for de ansatte i Grane kommune.

Å leve og bo i Grane
Det overordnede målet for Grane Arbeiderparti er at Grane skal være en god kommune å leve og bo i, i alle faser av livet. Dette skal gjennomsyre det politiske arbeidet
i partiet. En viktig målsetning er å beholde og helst øke bosetningen i kommunen (i
dag ca. 1500), og at det skal være mulig å bo og arbeide i alle deler av kommunen.
Tiltak som kan bidra til å nå denne målsetningen:
• Satse videre på bolysttiltak som gjør oss mer attraktive som bokommune.
• Arbeide for å skaffe boliger og arbeid til alle som har behov for det.
• Tilrettelegge for fiske og næringsutvikling med det som grunnlag i friskmeldte
Vefsna, i samarbeid med rettighetshavere og grunneiere.
• Videreutvikling i samarbeid med aktørene av rafting, kanoaktiviteter og
Vefsna Elvefestival med utgangspunkt Grane Bygdetun.
• Sikre tilbudet om scooterløyper i Grane minst på dagens nivå.
• Iverksette prosjekt med å rydde skog langs våre internveier og innfartsveiene
til Trofors og øvrige bygdesentre. Vi vil også ta initiativ til rydding av
friområder og randsoner i boligfelt.
• Sette krav til utendørs forskjønning i forbindelse med byggeprosjekter,
slik som plener og beplantning, asfaltering, maling mm.

Administrasjon og politisk organisering
Grane AP vil arbeide for at administrasjonen skal ha gode nok rammebetingelser til
å utføre de tjenester de blir pålagt. Den politiske organiseringen skal være hensiktsmessig i forhold til behovet.

Næringsliv
Grane AP ønsker at Grane skal framstå som en næringsvennlig, imøtekommende og løsningsorientert kommune, en JA-kommune.
I dette ligger at politikere og administrasjon innenfor regelverk og økonomiske rammer
skal strekke seg langt for å imøtekomme de ønsker som etablerere og næringsliv kommer
med. Det er særlig viktig at kommunen har et gjensidig og godt samarbeid med eksisterende bedrifter og næringsliv, slik at arbeidsplassene trygges.
Grane AP vil særlig sette fokus på:
• Landbruk er viktig for kommunen, både i forhold til sysselsetting og bosetning,
men også som produsent av ren og trygg mat. Vi vil støtte opp om bruk som
satser offensivt for å sikre næringsgrunnlaget og for å øke lønnsomheten.
• Reindriftsnæringen er viktig når det gjelder arbeidsplasser og som matprodusenter.
Den er også viktig som bærebjelke i den sørsamiske kulturen.
• Grane AP vil arbeide for en rovdyrpolitikk som tar hensyn til landbruk og reindrift
langt sterkere enn det som er tilfelle i dag.
• Kommunale veier og infrastruktur for øvrig er viktig for bosetning og næringsliv,
og dette følges opp.
• Fiber / god tilgang til nett er viktig for bosetning og næringsliv.
Vi vil søke modeller som kan gi et forsvarlig tilbud om dette i hele kommunen.
• Kommunen skal være en pådriver, samarbeidspartner og tilrettelegger for ny
virksomhet i forbindelse med ny E6 og muligheter knyttet til aktiviteter langs
ei friskmeldt Vefsna.
• Grane AP vil aktivt bruke de muligheter som ligger i Vefsnafondet, både for å støtte
opp om eksisterende næringsliv og i forhold til nyetableringer.
• Eiendomsskatten holdes uendret på 4 promille.
• Pendlertilskuddet videreføres.
• Grane Næringsutvikling – GNU – videreføres som vårt næringsselskap, ev. søkes
etablert et samarbeid omkring næringsarbeid som også omfatter Vefsn og
Hattfjelldal kommuner.

Norgesvinduet er Granes største private arbeidsplass. Malin arbeider
i resepsjon, mens Ovidius er i produksjon med ansvar for beise avdelingen. Begge stiller til valg for Grane arbeiderparti.

Utbyggingen av E6 gjennom Grane vil prege
og gi muligheter i Grane i de nærmeste årene.

Helse og omsorg
Grane AP vil ha høy prioritet på å videreutvikle et allerede godt helse- og omsorgstilbud i Grane. Målsetningen er at alle skal føle trygghet i sin livssituasjon, og at man
skal få et tilbud som er tilpasset deres behov.
• En hjemmebasert omsorgstjeneste videreføres, slik at mennesker som har
behov for hjelp og omsorg i hverdagen, skal føle trygghet ved å bo hjemme.
• Bygging av nytt helsetun / sykehjem følges opp i tråd med de vedtak som er
fattet i kommunestyret.
• Velferdsteknologi skal vektlegges på de områder der dette er naturlig.
• Sentrale krav om kjernekompetanse (ergoterapeut, psykolog mm.) søkes løst
enten i egen regi eller i samarbeid med andre kommuner.
• For å styrke rekrutteringen innenfor omsorgssektoren, vil vi arbeide for å få
på plass flere lærlingeplasser.
• Tannhelsetjenesten søkes videreutviklet, også med tanke på fast tannlege
i Grane.
• Samhandling mellom skole, helse, psykiatri og barnevern m. fl. styrkes,
dette med tanke på et enda sterkere fokus på rusforebyggende tiltak,
særlig rettet mot ungdom.
• Ordningen med Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser videreføres.
• Arbeidet med folkehelse skal fortsatt ha høy prioritet.

Oppvekstvilkår og kulturliv
Grane kommune skal ha et barnehage- og skoletilbud som tilfredsstiller et moderne
samfunn sine krav til kvalitet, både når det gjelder bygningsmasse, læringsmiljø og
utstyr. Full barnehagedekning er en viktig målsetning.
• Barnehage- og skoleanlegg skal
videreutvikles i tråd med nye behov som
kommer, for å sikre barn / elever, ansatte
og andre brukere muligheter og gode
arbeidsforhold.
• Digitale arbeidsverktøy innføres gradvis
i skole og barnehage.
• Ordningen med skolefrokost på alle
klassetrinn videreføres.
• Kulturskoletilbudet videreføres på
nåværende nivå.
• Grane kommune har et rikt kultur- og
foreningsliv, som er viktig å støtte opp om.
Grane AP vil i særlig grad legge til rette
for tilbud rettet mot barn og unge.
• Ordningen med kulturmidler videreføres.
• Grane AP vil fortsatt arbeide for
videreutvikling av idrettsanlegget på
Stormoen, bl.a. ved skogrydding og
etablering av aktivitetspark.
• Tidligere klubbhus ombygges til lager for
idretts- og kulturformål.
• Grane AP vil videreutvikle bygdetunet og
områder i tilknytning til dette, også til
næringsformål.
• Vedlikeholdsbehovet ved Grane Kirke
er betydelig. Grane AP til prioritere dette
arbeidet, slik at kirken på sikt kan framstå
som sikker, funksjonell og som
et verdig bygg.
• Utvidelse av kirkegården gjennomføres.

Grane revyen.

«ALLE SKAL MED»
De sosialdemokratiske verdier skal ligge som
grunnlag for vårt politiske virke. Vår visjon er at
Grane skal være den foretrukne bokommunen.
For å nå dette målet, må vi ha gode og trygge
oppvekstvilkår for barn og unge, og de eldre må
bli respektert og tatt vare på. Andre viktige ting
er trygge arbeidsplasser og et aktivt næringsliv, trivelige og ryddige boområder og et rikt og
blomstrende kulturliv.
Arbeiderpartiet har som
overordnet målsetning:
Frihet, muligheter og trygghet for alle.
Gi din stemme til Arbeiderpartiet
– for trygghet og velferd!
Grane AP – la oss gjøre jobben!

Det Norske Arbeiderpartis liste ved
kommunestyrevalget i Grane 8. og 9. september 2019  
1

Åse Granmo

1971

2

Einar Jakobsen

1952

3

Monica Hoff

1972

4

Einar Fjærdingøy

1956

5

Marit Fagerbakk

1983

6

Monica Stuenes Brennhaug

1983

7

Tom Børre Ruderås

1992

8

Malin Kvannli

1995

9

Ovidius Skripkus

1986

10

Nora Rystad

2001

11

Astri Brennhaug

1992

12

John Kappfjell

1952

13

Marita Eggen

1972

14

Marcus Hoff

1996

15

Anne Jorid Haugbakken

1970

16

Marit Granmo

1970

17

Bendik Lamo

1999

18

Marit Kappfjell

1956

19

Terje Laksforsmo

1954

20

Arnt Ove Kirknes

1961

21

Gunnar Mikalsen

1949

22

Kurt Bekkavik

1953

1. kandidat: Åse Granmo.

2. kandidat: Einar Jakobsen.

3. kandidat: Monica Hoff.

De tre første på lista er kommulerte.
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