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KulturKraften Hadeland - Søknad om prosjektmidler for perioden 
2021-2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret avslår søknaden fra KulturKraften Hadeland om prosjektmidler for perioden 2021-
2023. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om støtte til KulturKraften Hadeland med prosjektbeskrivelse og budsjett Ja 
 
 

Oppsummering 
KulturKraften Hadeland er et samarbeidsprosjekt mellom de store festivalaktørene på Hadeland. 
Følgende festivaler deltar i samarbeidet – Operafest Røykenvik, Den norske potetfestivalen, 
Oktoberfest i Brandbu, Gigg i Gokk, VårYr, Randsfjordfestivalen, Høy på landet og Sagstokk.   
 
Hovedmålet med prosjektet er å sørge for en koordinert og god gjenåpning av festivalene på 
Hadeland sommeren 2021, styrke festivalenes økonomi og profesjonalitet i alle ledd og maksimere 
ringvirkningene av festivalene og festivalenes bidrag til å nå regionens felles målsetninger. For å 
gjennomføre dette ønsker de å ansette en prosjektleder i 50 % prosjektstilling over tre år og søker 
hver av hadelandskommunene om kr 30 000 pr. år i 2021, 2022 og 2023. 
 
Jevnaker kommune har innvilget tilskudd for 2021, med intensjon om videreføring i 2022 og 2023. 
De forutsetter at Gran og Lunner kommuner vedtar tilsvarende bevilgninger.  
Det er søkt Regionrådet for Hadeland om kr 200 000 i 2021, og signalene fra regionrådet er at de vil 
støtte prosjektet med midler i 2021.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
KulturKraften Hadeland har sendt likelydende søknad til Jevnaker, Lunner og Gran kommuner om 
støtte/midler til å drifte en 50 % prosjektstilling over tre år. 
Bakgrunnen for initiativet til pilotprosjektet Kulturkraften Hadeland er den usikre situasjonen 
bransjen står i som følge av Covid-19. I kortsiktig perspektiv skal pilotprosjektet arbeide for å 
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minimere negative konsekvenser som følge av dette og gjøre festivalene på Hadeland bedre rustet til 
å møte ekstraordinære utfordringer fram mot sommeren 2021. 
 
Videre ligger det et mer langsiktig utviklingsperspektiv i prosjektet, som har som hensikt å styrke 
sektorens profesjonalitet, ressursutnyttelse, verdiskapning, markedsføring og gjennomføringsevne. 
 
Hovedmålene for prosjektet er  

1. Sørge for en koordinert og god gjenåpning av festivalene på Hadeland sommeren 2021. 
2. Styrke festivalenes økonomi og profesjonalitet i alle ledd. 
3. Maksimere ringvirkningene av festivalene og festivalenes bidrag til å nå regionens felles 

målsettinger. 
 

Innsatsområder som vil være avgjørende for å styrke festivalenes måloppnåelse er  
- Strategi og finansiering 
- Kompetanseheving 
- Stedsutvikling og utstillingsvindu 
- Felles markedsføring og profilering av Hadeland 
- Bærekraftkriterier 
- Evaluering og ringvirkningsanalyse 

 
Hovedtiltaket det i denne omgang søkes støtte til er ansettelse av en prosjektlederstilling i 50 % over 
en treårsperiode. Organiseringen rundt dette er så langt ikke fastlagt, men det vil bli nedsatt ei 
styringsgruppe bestående av representanter fra festivalaktørene som skal ha den overordnede 
prosjektstyringen. Prosjektleders oppgaver vil tydelig forankres i prosjektets mål og innsatsområder.  
 
Jevnaker kommune har innvilget et tilskudd på kr 30 000 for 2021, med intensjon om videreføring i 
2022 og 2023. De forutsetter at Gran og Lunner kommuner vedtar tilsvarende bevilgninger. 
Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal har innvilget kr 750 000 til prosjektet og det er søkt 
om tilsvarende sum fra Sparebankstiftelsen Gran. 
 
KulturKraften Hadeland har søkt Regionrådet for Hadeland om kr 200 000 i 2021. Signalene derfra er 
at de er innstilt på å støtte prosjektet med midler i 2021. De kan imidlertid ikke garantere for 
ytterligere tilskudd i 2022 og 2023.   

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
Ingen  
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
I Gran kommune sitt kulturbudsjett er det avsatt et årlig beløp på kr 100 000 til støtte til ulike 
arrangementsrettede enkelttiltak som konserter, utstillinger, forestillinger etc. Øvrige tilskuddsposter 
er øremerket til ordinære driftstilskudd (kulturmidler) til frivillige lag og foreninger som har kultur og 
fritid som hovedmål for sin virksomhet.  
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Det er ikke avsatt midler i det ordinære kulturbudsjettet til å støtte opp om større prosjekter av 
denne typen.  
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Festivaler i ulike sjangere har de seinere år blitt en viktig leverandør av kulturopplevelser i Norge, da 
også i vår region. De viktigste festivalene i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner er Operafest 
Røykenvik, Den norske potetfestivalen, Oktoberfest i Brandbu, Gigg i Gokk, VårYr, 
Randsfjordfestivalen, Høy på landet og Sagstokk.  
 
Vi opplever det som positivt at festivalaktørene har funnet sammen for å arbeide i fellesskap for å 
løse utfordringer og oppgaver og ikke minst se på utviklingsmuligheter. De peker på flere områder 
hvor festivalene kan styrke hverandre, bl.a. gjennom markedsføring, kompetanse, innkjøpsfellesskap 
m.m. 
 
Festivalutvikling har tidligere vært et felt som blant annet Regionrådet for Hadeland har arbeidet 
med. KulturKraften Hadeland har derfor også søkt om midler til prosjektet derfra. De har søkt om  
kr 200 000 i 2021. Signalene fra regionrådet er at de vil støtte prosjektet med midler i 2021, men 
siden situasjonen for regionrådet er uklar, er det også uklart om de kan gi støtte i 2022 og 2023.  
 
Gjennom mål og strategier for KulturKraften Hadeland tar festivalsektoren selv tak i utviklingen for 
regionens festivaler, men med et ønske om et nær samarbeid og økonomisk bistand fra kommunene.  
 
Søknaden om støtte behandles parallelt i Lunner og Gran kommuner. Utredningen av saken er 
foretatt i fellesskap i de to kommunene, slik at konklusjon og innstilling i saken er likelydende.  
 
Alternative løsninger: 
 

1. Søknad om kommunalt tilskudd til delfinansiering av en 50 % prosjektstilling i 
KulturKraften Hadeland avslås. 
Både Lunner og Gran vurderer prosjektet KulturKraften Hadeland som et positivt tiltak for 
festivalaktørene i regionen. Det er viktig å samordne festivalenes arbeid med kommunene og 
reiselivsaktørenes, slik at destinasjonsutviklingen av Hadeland styrkes. Et slikt arbeid kunne 
vært et naturlig prosjekt i regi eller i tett samarbeid med regionrådet, men på grunn av at 
Jevnaker ikke er deltaker etter 2021, er ikke dette lenger aktuelt. 
 
Med utgangspunkt i signalene fra regionrådet om at de vil gå inn med midler, er det enighet i 
Lunner og Gran om at det ikke vil være riktig å støtte prosjektet ytterligere. Årsaken til dette 
er at Regionrådet delvis er finansiert med støtte fra kommunene og at prosjektet dermed 
ville få dobbel støtte fra kommunene.  
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Begrensede budsjettmidler medfører dessuten at en primært støtter tiltak i egen kommune 
med kommunale midler, mens regionale tiltak må finne sin finansiering i regionrådet og 
gjennom eksterne midler.  
Gjennom sin støtte fra Regionrådet, vil prosjektet indirekte støttes av kommunene.  
Prosjektstillingen i KulturKraften Hadeland må derfor finansieres gjennom andre 
støtteordninger. 
 

2. Søknad om kommunalt tilskudd til delfinansiering av en 50 % prosjektstilling i 
KulturKraften Hadeland innvilges og støttes over det ordinære kulturbudsjettet i Gran og 
Kulturfondet i Lunner.  
Rådmannen vurderer det som riktig at Gran kommune deltar som en aktiv 
samarbeidspartner i prosjektet, da også gjennom å være en finansieringspart. Det er viktig å 
samordne festivalene med kommunene og reiselivsaktørenes arbeid for å styrke 
destinasjonsutviklingen av Hadeland. Festivalene har både i kraft av seg selv og som 
leverandører til næringslivet ellers, et stort vekst- og utviklingspotensial. Prosjektets arbeid 
kan gi viktige ringvirkninger i den kulturbaserte næringsutviklingen og på lengre sikt gi økt 
vekst og utvikling. 
Da det ikke finnes egne midler til større kulturarrangement eller annen type 
prosjektstøtte/stimuleringsmidler, må et eventuelt tilskudd til prosjektet belastes det 
ordinære kulturbudsjettet i Gran. For Lunner sin del vil tilskuddet innvilges over avsatte 
midler i Kulturfondet.  
Dette vil kunne medføre at andre mindre prosjekter og kulturarrangement som konserter, 
utstillinger, forestillinger o.l. som ordinært støttes gjennom disse ordningene, ikke innvilges 
tilskudd eller får mindre støtte. 
Det innstilles på å imøtekomme søknaden fra KulturKraften Hadeland med et tilskudd på kr 
30 000 for 2021, med intensjon om videreføring for budsjettårene 2022 og 2023. Tilskuddet 
forutsetter at Kultur deltar som en aktiv samarbeidspartner i prosjektet. 
Tilskuddet til KulturKraften Hadeland dekkes i Gran over det årlige kulturbudsjettet gjennom 
tilskuddsordningen for støtte til kulturarrangement og belastes 1473 5300 3850.  
I Lunner dekkes tilskuddet over Kulturfondet. 
 

Konklusjon: 
Med utgangspunkt i signalene fra regionrådet om at de vil støtte prosjektet med midler, og dermed 
indirekte støtte prosjektet fra kommunen, innstiller rådmannen på at søknaden fra KulturKraften 
Hadeland om ytterligere midler avslås. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak sendes søker og Lunner og Jevnaker kommuner. 
 

 
Dato: 17. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


