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Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til Kommunedelplan for kultur 
K-sak 22/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

Ja 
Ja 

K-sak 25/19 Utvalg for arbeidet med kommunedelplan for kultur – Oppnevning av 
nye representanter og valg av leder  

Nei  

 
 

Oppsummering 
Arbeidet med kommunedelplan for kultur startet våren 2019, etter at Kommunestyret vedtok 
planprosess for kulturområdet i møte 03.04.2019 (K-sak 22/19). Opprinnelig tidsplan tilsa en 
politisk sluttbehandling høsten 2020. På grunn av kommunevalget høsten 2019, koronasituasjonen 
og vakante stillinger på kulturkontoret, har dette arbeidet tatt noe lengre tid. 
Planarbeidet har foruten behandling i politisk utvalg, vært gjennomført med åpne innspills- og 
dialogmøter med representanter for det frivillige kulturlivet, kulturorganisasjoner og ansatte. 
Forslag til kommunedelplan for kultur vedlegges og rådmannen foreslår at planutkastet vedtas og 
legges ut til offentlig ettersyn og høring. Målet er å få en endelig politisk sluttbehandling i løpet av 
våren 2021.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret i Gran kommune vedtok 3.4.2019 (K-sak 22/19) oppstart av planprosess for 
kulturområdet. Ny kulturplan skal erstatte kommunedelplan for kultur (2006-2017) som ble vedtatt i 
kommunestyret 22.11.2006.  
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 10.03.2021 
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

           

Kommunestyret            
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Utvalg for arbeidet med kommunedelplan for kultur 
Kulturplanarbeidet ble startet i 2019 av daværende kultursjef Camilla Jarlsby som sammen med 
kulturrådgiver Else Lyngstad Hagen ledet den administrative prosessen. Videre ble det vedtatt 
opprettet en politisk styringsgruppe som bestod av Randi Eek Thorsen (AP), Anne Margrethe Knarud 
(SP), Hilde Smerud (FrP), Helge Tryggeseth (De Grønne) og Øyvind Kvernvold Myhre (Gran 
Bygdeliste).  
Etter kommunevalget høsten 2019 ble styringsgruppa endret til et utvalg bestående av Pål-Arne 
Oulie (SP), Øyvind Kvernvold Myhre (Gran Bygdeliste), Iver Stieng (Høyre), Gunn Elisabeth Thoresen 
(AP) og Jul-Tore Kittelsen (FrP). Pål-Arne Oulie ble valgt til leder av utvalget. 
 
Camilla Jarlsby sluttet som kultursjef i mars 2020 og ansettelse av ny kultursjef ble satt på vent.  Else 
Lyngstad Hagen ble konstituert som kultursjef og sammen med kulturskolerektor Anders Blystad ble 
det besluttet at de skulle lede kulturplanarbeidet videre. Hele 2020 ble dessuten sterkt preget av 
koronapandemien. Disse forholdene har vært utfordrende og arbeidet med den nye kulturplanen har 
derfor tatt lengre tid enn den opprinnelige fastsatte framdriftsplanen.  
 
MØTER OG MEDVIRKNING 
Det har vært gjennomført følgende møter i prosessperioden: 
Åpent oppstartsmøte 23.5.2019  
Workshop med ansatte på kultur 4.9., 18.9. og 10.10. 2019 
Møter med frivillige lag – og foreninger 2.12 og 9.12.2019 
12 møter i politisk utvalg i perioden juni 2019-januar 2021 
Møte med Randsfjordmuseet 28.1.2021 
Møte med Stiftelsen Gran frivillighetssentral 2.2.2021 
 
INNHOLD 
I mandatet til kulturplanarbeidet ligger det føringer på at den nye kommunedelplanen for kultur skal 
følges opp og suppleres med temaplaner og egne saksfremlegg der det er hensiktsmessig. Dette har 
vært et viktig moment i hvordan plandokumentet er utformet. Kommunedelplan skal derfor være et 
overordnet styringsdokument med langsiktige mål og strategier, og den skal være et springbrett i 
utviklingen av fremtidens kultur i Gran kommune.  
Oppsettet for kulturplanen har vært gjennom flere grundige diskusjoner både internt på 
kulturkontoret og i den politiske styringsgruppa.  
Resultatet har blitt et dokument med balanserte overordnede mål og strategier som strekker seg 
over en 10-års periode.  
De kommende temaplanene skal følge opp kulturplanens mål med konkrete tiltaksplaner som går 
over kortere perioder.  
Det er satt fokus både på kulturens egenverdi og betydning for menneskelig utvikling, samt på 
samfunnseffekter som økt bolyst og tilflytting, næring og arbeidsplasser.  
Videre så vektlegger planen mer samskapning, medvirkning og tverrsektorielt samarbeid blant alle 
aktører i kulturlivet.  
 
Norsk kulturindeks for 2019 viser at Gran ligger på 56 plass, og skårer bra på felt som Den kulturelle 
skolesekken (DKS), bibliotek og konserter. På feltene der kommunen skårer dårligst er kulturskolen 
og kino. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og 
foreninger. En økt satsing på kulturfeltet vil kunne gjøre Gran til en av landets beste 
kulturkommuner. 
 
KULTURLOVA  
I følge kulturlova skal kommunen sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre 
relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for ett brett spekter av 
kulturvirksomheter regionalt og lokalt, og sørge for at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår. 
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Jamfør kulturlova ligger det et særskilt ansvar i å skape rom for ytring, kulturutveksling, og 
møteplasser i kulturlivet. 
 
Kommunedelplan for kultur er Gran kommunes grunnlag for strategisk utviklingsarbeid og 
kommende prioriteringer på kulturfeltet. Den skal styrke kulturens rolle i en bærekraftig utvikling av 
lokalsamfunnet, som bidrar til gode oppvekstsvilkår, gode liv, mangfold og inkludering.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kulturlova 
Plan og bygningsloven  
Opplæringslova  
Biblioteklova  
Kulturminnelova 
 
 
Eksisterende planer 
Kommunedelplan for kultur (2006-2017) 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Budsjett- og økonomiplan 2021-2024  
«Mangfold og fordypning» Nasjonal rammeplan for kulturskolen 
 
- 
 
Gjeldende vedtak 
Oppstart av planprosessen (K-sak 22/19) 
 
Økonomi 
Kommunedelplanen for kultur er et overordnet styringsdokument som viser langsiktige mål og 
strategier.  
Det forventes at planen følges opp med særskilte temaplaner med konkrete tiltak, samt egne 
utredninger og politiske saker der det er hensiktsmessig. Nærmere beskrivelse av økonomiske 
konsekvenser vil framkomme gjennom dette arbeidet og budsjettmessige konsekvenser vil søkes 
innarbeidet i budsjett- og økonomiplaner.   
 
Bemanning 
-Ingen kjente konsekvenser. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunedelplan for kultur legges ut på høring slik den foreligger i dag, eller den sendes tilbake til 
styringsgruppa for ytterligere bearbeidelse.  
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Vedlagte forslag til ny kommunedelplan for kultur er grundig utredet internt og enstemmig godkjent 
av oppnevnt politisk utvalg.  
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på at forslag til ny kommunedelplan for kultur vedtas lagt 
ut til offentlig ettersyn og høring iht. plan- og bygningslovens §  11-14. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om høringen blir offentliggjort gjennom lokalavisa Hadeland og via kommunens nettsted 
og digitale kommunikasjonskanaler. 
 

 
Dato: 24. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


