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GRAN I EN GLOBAL VERDEN  
 

Bakgrunn 
Gran kommune har fra 1999 til 2013 hatt et internasjonalt engasjement gjennom samarbeidet 
med Mukono og etter hvert Lugazi i Uganda i MIC-prosjektet (Municipal International 
Cooperation). Dette prosjektet har gitt Gran kommune verdifull forståelse av en annen kultur. 
Vi er blitt kjent med utviklingsspørsmål og har etablert nære relasjoner med folk med helt andre 
forutsetninger enn oss. Samarbeidet har bidratt til god utvikling i vennskapskommunene våre i 
Uganda, både når det gjelder administrative rutiner, skatteinnkreving, skolegang og miljøtiltak.  
 
Dette har resultert i at Gran kommune er utnevnt som Internasjonal kommune av KS og 
Fredskorpset. Fordi vi er blitt vant til å samarbeide med folk fra andre land, er vi ofte blitt bedt 
om å bistå som verter når det kommer utenlandske delegasjoner for å se hvordan kommune-
Norge fungerer. 
 

Næringslivet 
Næringslivet på Hadeland arbeider stadig mer internasjonalt.  
 
Hadelands største bedrift Hapro, som i 2011 hadde milliardomsetning, har store internasjonale 
bedrifter som sitt marked, og importerer det meste av delene i produksjonen. Dette er avhengig 
av både språkkunnskap og forståelse for internasjonal økonomi. Vi har også flere store bedrifter 
i Gran som er deler av internasjonale konsern med hovedkvarter i utlandet, for eksempel Aditro 
og Auranor. 
 
Det stedbundne jordbruket og ikke minst skogbruket er sterkt globalt influert. Dette så vi 
følgene av da Follum på Hønefoss ble lagt ned. 
 
Nærheten til Gardermoen gjør at de som ønsker å arbeide og virke internasjonalt, kan velge å bo 
og bosette seg i Gran.  
 

Lag og foreninger 
Mange lag og foreninger har et stort internasjonalt engasjement. Foreningen Nordens 60-årige 
liv i bygda har bidratt til et vennskapelig samkvem med kommuner i Danmark, Sverige og 
Finland. Nordisk samarbeid gjennom vennskapstreff er en inspirasjon til gjensidig læring. 
Fordelene i den nordiske erfaringsutvekslingen er at kommunene har mange like utfordringer og 
forutsetninger.  
 
Hånd i hånd Uganda (HIHU) har i over 20 år drevet bistandsarbeid i Mukono. Utgangspunktet 
for det kommunale samarbeidet mellom Gran og Mukono, og senere også Lugazi, var en følge 
av HIHUs tilstedeværelse i Mukono. HIHU har bygd skoler, helsesenter og 
arbeidstreningsbedrift i Mukono og hvert år drar mange fra Gran til Mukono for dugnadsarbeid. 
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Skolene og barnehagene 
Nær sagt alle barneskolene i Gran har et internasjonalt engasjement gjennom «skolejoggen», der 
foreldre og andre i kretsen bidrar med tilskudd. Pengene har ofte gått til internasjonale formål, 
spesielt Redd Barna og til skoler i Mukono og Lugazi. Mange av skolene har også andre 
solidaritetstiltak. Ungdomsskolene i Gran deltar i ulike programmer for språkutveksling. 
 
Hadeland videregående skole har gjennom mange år hatt internasjonalt engasjement, både 
gjennom Operasjon Dagsverk, men også gjennom ulike internasjonale prosjekter og 
organisasjoner. Gjennom Comenius-prosjekter og andre programmer er det en utstrakt 
elevutveksling mellom HVS og andre skoler, både i og utenfor Europa.  
 
Mange ungdommer fra Gran tar hele eller deler av utdanningen sin utenlands. Språk- og 
kulturkunnskap er viktig for at de skal lykkes. 
 
Hadeland Folkehøgskole har årlige utenlandsturer. Skolen vender seg mot Østens filosofi, og 
besøker først og fremst land i Asia. 
 

Innvandrere  

Stadig flere personer fra Polen og de baltiske statene arbeider i Gran kommune. Særlig innen 
jordbruket har de blitt helt avgjørende i innhøstningsarbeidet. I skogbruket er også 
skogkulturinnsatsen avhengig av disse sesongarbeiderne, da det har vært vanskelig å få norsk 
arbeidskraft. Etter hvert som arbeidsreglene er liberalisert har mange blitt her over lengre tid og 
jobber nå mer eller mindre på helårsbasis i Norge som avløsere og røktere. Mange med 
håndverkererfaring har også slått seg ned i bygda vår og har blitt viktige for å holde hjulene i 
gang i mange byggprosjekter. 
 
Gran har gjennom mange år vært fast mottaker av flyktninger, både enslige barn og familier. De 
får sin språk- og samfunnsopplæring gjennom skole og introduksjonsprogram. Å skaffe 
flyktningene et bra sted å bo og bidra til at de får arbeid og ellers blir integrert i lokalsamfunnet 
vårt, er viktige utfordringer i dette arbeidet. 
 
Mange innbyggere i Gran har ektefeller fra andre land. Dette fører til at vi må legge til rette for 
integrering i lokalsamfunnet. Vi må kunne møte folk med annet språk og kultur på en god måte 
slik at de blir verdifulle bidragsytere i lokalsamfunnet vårt.  
 
Diakoniutvalgene sammen med Gran frivilligsentral inviterer til flerkulturell midsommerfest på 
Badstua i Nordre Brandbu. Internasjonal kvinnegruppe og matlagingsgruppe er også eksempler 
på lokale tiltak.  
 

Ferier i det store utland 
God privatøkonomi har ført til at innbyggerne i Gran reiser stadig oftere på ferie til utlandet. Da 
er språkkunnskap, kulturell forståelse og respekt vesentlig for å få et utbytterikt opphold.  
Gjennom helsestasjonen legger Gran kommune til rette for at innbyggerne kan få de nødvendige 
vaksinene lokalt.  
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Hvorfor skal vi drive internasjonalt arbeid? 
Nær sagt alle som bor i Gran må forholde seg til at verden er blitt globalisert. Vi er alle blitt en 
del av den og vi får verden tett innpå oss i det daglige. Det gir mange spennende muligheter, 
men også en del utfordringer. 
 
Gran skal drive internasjonalt arbeid i erkjennelsen av at vi er en del av det globale samfunnet 
og daglig påvirkes av internasjonal politikk og økonomi. Gran er en del av verden, og vi skal 
engasjere oss i internasjonalt arbeid og skal ta et globalt samfunnsansvar som bidrar til en 
bærekraftig utvikling. Gran kommunes erfaring med energi- og klimaarbeid gjør det naturlig for 
oss å ha et særlig engasjement på dette området. 
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INTERNASJONAL STRATEGI   
 

Innledning 
Gran kommune skal bruke internasjonalt arbeid som et redskap for å bidra til gode og effektive 
tjenester, og for å stimulere til internasjonal forståelse og utvikling. 
 
Det er viktig å hente ny kunnskap og inspirasjon utenfra for å styrke næringsutvikling og 
tjenesteproduksjon. Dette vil igjen skape merverdi for Gran kommunes innbyggere. Deltakelse i 
internasjonale prosjekter gir tilgang til kompetansedeling, erfaringsutvekslinger og finansielle 
virkemidler. 
 
Gran kommune skal ta sin del av det globale samfunnsansvaret og bidra til demokrati, sosial 
rettferdighet og bærekraftig utvikling gjennom gjensidig utveksling av kunnskap og erfaringer. 
 
 
Mål 
Gran kommune skal ta aktivt del i internasjonalt samarbeid som kan bidra til bedre 
oppgaveløsing og utvikle kommunen kulturelt og næringsmessig.   
 
Delmål 1 
Gran kommune samarbeider internasjonalt for å utveksle erfaringer og kunnskap for å bedre 
både eget og andres tjenestetilbud, samt styrke lokaldemokratiet. 
 

Strategi 1.1 
Gjennom samarbeid med kommuner i andre land skal Gran kommune utveksle 
erfaringer og få innspill, i den hensikt å bedre tjenestetilbudet.  

 
Strategi 1.2 
Gran kommune må trekke ulike deler av organisasjonen inn i det internasjonale 
samarbeidet der dette er hensiktsmessig. Både administrativt og politisk nivå må delta i 
arbeidet. 
 
Strategi 1.3 
Gran kommune skal gjennom sitt eierskap i bedrifter bidra til internasjonalt 
engasjement. 
 
Strategi 1.4 
Gran kommune skal organisere sitt internasjonale arbeid gjennom et internasjonalt 
utvalg på 3 personer oppnevnt av og fra kommunestyret.  

 
Delmål 2 
Gran kommune skal gjennom Norges samarbeidsavtaler med EU, og gjennom bilateralt 
samarbeid med kommuner i andre land, hente inn faglig og politisk kunnskap, og bidra til 
gjensidig kompetanseoverføring. 
 



 

 

GRAN KOMMUNE  6 INTERNASJONAL STRATEGI 

Strategi 2.1 
Gran kommune skal følge utviklingen innen de EU/EØS -programmene som er mest 
relevante, for å kunne benytte seg av aktuelle program.  
 
Strategi 2.2 
Gran kommune skal bygge opp egen søknadskompetanse for å kunne søke om 
prosjektmidler innen ønskede områder, og også ved å reise ut, og selv ta i mot 
delegasjoner fra utlandet. 

 
Strategi 2.3 
Gran kommune skal videreføre vennskapskommuneavtalene med Kungsbacka i 
Sverige, Saarijärvi i Finland og Pärnu i Estland på en hensiktsmessig måte.  

  
Strategi 2.4 
Samarbeidet med kommunene Mukono og Lugazi i Uganda skal videreføres. Kontakten 
mellom de tre kommunene skal bygge på de relasjonene som er opparbeidet gjennom 13 
års MIC-partnerskap. Gran kommune skal aktivt vurdere samarbeid gjennom 
organisasjoner som for eksempel Hånd i hånd Uganda, Fredskorpset, Vennskap Nord-
Sør.  
 
Strategi 2.5 
Gran kommune skal holde kontakt med KS’ internasjonale avdeling og bidra med sin 
kompetanse om partnerskap i MIC. Gran kommune skal i planperioden sende en søknad 
om et nytt forprosjekt i MIC. 
 
Strategi 2.6 
Gran kommune vil søke å avsette kr 200.000 årlig som kommunens 
egenandel for kunne initiere internasjonale prosjekter basert på tilskudd fra andre kilder, 
for å få større effekt av kommunens innsatsmidler. 

 
Delmål 3 
Gran kommune skal gjennom gode tjenester og internasjonalt samarbeid synliggjøre og 
profilere kommunen og slik bidra til å styrke kommunens konkurranseevne og omdømme. 
 

Strategi 3.1 
Gran kommune skal søke å bistå næringsliv og frivillige organisasjoner som døråpner 
og stimulere til kontakt med våre samarbeidskommuner, eller prosjekter. 
 
Strategi 3.2 
Gran kommune skal ha tjenester som er godt tilrettelagt for å leve i en global verden, 
herunder helsetjenester og tjenesteinformasjon på engelsk og andre aktuelle språk. 
 
Strategi 3.3 
Gran kommune vil prioritere barn og unge. Dette er en gruppe som i stadig sterkere 
grad vil trenge internasjonale impulser og erfaringer for å møte morgendagens 
utfordringer.  
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