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Kommunestyret har behandlet saken i møte 23.03.2021 sak 28/21 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Vemund Viken (GBL) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
John Olve Johnsen (GBL) 
 
Vemund Viken (Ap) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, - til nytt kulepunkt nederst i del 2 av 
rådmannens innstilling: 
"Unge innbyggere er viktig for at distriktene skal ha en framtid. For å møte de demografiutfordringene 
utvalget peker på, mener kommunestyret at unges innspill og livserfaring må tas på like stort alvor som 
andre aldersgruppers." 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av GBL: 
Under pkt 2 i rådmannens innstilling tilføyes følgende kulepunkt: 
*  Spredt bosetning: Det må tas større hensyn til kommunens egne prioriteringer i 
    spørsmål om fortetting kontra spredt bebyggelse. Det er en entydig trend at 
    barnefamilier ønsker boliger med god plass inne og ute, gjerne eneboliger, mens 
    sentrumsboliger i blokk er mest attraktive for pensjonister. Da må det være 
    mulig for barnefamilier å skaffe seg slike boliger som de ønsker. Det er heller ikke riktig  
    at fortetting fører til vesentlig redusert privatbilisme, slik noen synes å tro. På landsbygda 
    brukes privatbilen i stor grad til arbeidsreiser, og det er de færreste som kan 
    gå til arbeidsplassen, uansett hvor tett folk bor. 
  
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Vemund Viken (Ap) på vegne av Ap ble forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) på vegne av GBL, ble forslaget 
vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 
 
Ved votering ble innstillingen uten de vedtatte tilleggene enstemmig vedtatt. 
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Ved votering ble innstillingen med de vedtatte tilleggene under punkt 2 vedtatt med 26 mot 1 stemme. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 

1. Gran kommunestyre kjenner seg godt igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av 
utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede distriktspolitikken» 
som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. Utvikling av nye 
arbeidsplasser er viktig, og skal en lykkes i å snu flyttestrømmen slik Norman-utvalget foreslår 
kreves det svært sterke virkemidler. 

 

2. Etter kommunestyrets syn er følgende tiltak svært viktige: 
• Forsøk: Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i tråd 

med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige 
retningslinjer for å skape nye gode løsninger – rammestyring. 

• Digital infrastruktur og veger: Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at høyhastighets 
bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette der markedet ikke 
leverer. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom utbedring av fylkes- og 
riksvegnettet. 

• Desentralisert utdanning: Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig 
og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. 

• Boligmarkeder: Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å 
utvikle et mer velfungerende boligmarked («prøvebolig og seniorbolig) i distriktene og en bedre 
balanse mellom sentrum – periferi. 

• Finansering av kommunal sektor: I gjennomgangen av Inntektssystemet vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra kostnader og 
må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske distriktsutfordringer 
som eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse og penger, det kreves 
nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende tjenester. 

 Unge innbyggere er viktig for at distriktene skal ha en framtid. For å møte de 
demografiutfordringene utvalget peker på, mener kommunestyret at unges innspill og livserfaring 
må tas på like stort alvor som andre aldersgruppers. 

 Spredt bosetning: Det må tas større hensyn til kommunens egne prioriteringer i spørsmål om 
fortetting kontra spredt bebyggelse. Det er en entydig trend at barnefamilier ønsker boliger med 
god plass inne og ute, gjerne eneboliger, mens sentrumsboliger i blokk er mest attraktive for 
pensjonister. Da må det være mulig for barnefamilier å skaffe seg slike boliger som de ønsker. Det 
er heller ikke riktig at fortetting fører til vesentlig redusert privatbilisme, slik noen synes å tro. På 
landsbygda brukes privatbilen i stor grad til arbeidsreiser, og det er de færreste som kan gå til 
arbeidsplassen, uansett hvor tett folk bor. 

 
 
 


