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Forord til planen 

 

Gran kommune skal ha en næringsplan som skal stimulere til ny næringsaktivitet, men som også 

skal underbygge det godt etablerte næringslivet som allerede finnes i kommunen. 

 

Planen skal bygge på kommunens allerede vedtatte planer og inneholde tydelige prioriteringer 

med mål og tiltak. Det er viktig at det følger ressurser med tiltakene slik at de er realiserbare. 

 

Planen skal underbygge og forsterke kommunens særpreg og fortrinn. 

Mål og tiltak i planen skal vise at kommunen ønsker en bærekraftig utvikling som tydelig 

framkommer i kommuneplanen generelt og i kommunedelplanen for energi og klima, spesielt.  

 

Mål og tiltak i planen skal bestrebe å ta ut potensialet som ligger i vår nærhet til hovedstaden og 

hovedflyplassen. Kommunens plassering i NHOs nærings-NM og attraktivitetsbarometer,(16 

plass av 432 kommuner) viser kommunens potensiale. 
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Adresse  Rådhusvegen 39, 2770 Jaren 

Telefon  61 33 84 00 
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1. Hvorfor næringsplan for Gran kommune 

Gran kommune har i Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt en ønsket årlig befolkningsvekst på 

1,5 %.  For å oppnå en slik vekst og få den til å vare over tid, kreves det kommunal planlegging 

og tilrettelegging på flere områder. Næringsplanen skal ha et innhold som stimulerer til og 

tilrettelegger for et variert næringsliv. Planen bør også inneholde føringer og strategier som gir 

forutsigbarhet og langsiktighet. 

 

Tiltakene i næringsplanen legger opp til at Gran kommune skal utnytte sin geografiske 

beliggenhet, og trekke positive veksler på at vi hører til i Osloregionen. 

 

Virkningene av en god næringspolitikk vil øke arbeidsplassdekningen og kunne redusere 

byrdefull pendling. 

 

2. Historikk og utviklingstrekk 

Befolkningsutvikling 

Gran kommune er, sammen med bykommunene, den kommunen i Oppland som de siste årene 

har hatt størst vekst i befolkningen. Fra 2000 til 2010 er befolkningen økt fra 12877 til 13431, 

en økning på 4,3 %.  Sammenlignet med mange kommuner i Osloregionen har Gran kommune 

en mer beskjeden vekst. 

Statistikk fra SSB viser at befolkningsøkningen de siste årene skyldes netto  

innflytting, mens det har vært fødselsunderskudd i samme periode. Blant kommunene på 

Hadeland er det Gran som har den prosentvis eldste befolkningen.  

 

Etter hvert som boligområdene nær hovedflyplassen fylles opp, er det sandsynlig at 

boligsøkende vil vurdere å etablere seg på Hadeland. Dette betinger at det er tilstrekkelige 

tomteområder der folk vil bo. 

 

Arbeidsplassdekning 

Arbeidsplassdekningen i kommunen er økende. I tidsrommet 2000–2010 er økningen på hele 

9 %.  Dette har den positive konsekvens at antall pendlere til Oslo også er synkende.   

 

Til tross for den korte reiseavstanden til Gardermoen har innbyggerne i Hadelandskommunene 

hittil i liten grad fått del i det store arbeidsmarkedet som er utviklet i nærområdet til flyplassen. 

Gjennom etableringen av RV35 og et godt utbygd kollektivtilbud vil det stadig voksende 

næringslivet på Romerike tiltrekke seg flere arbeidstakere fra Hadeland. En slik arbeidsreise bør 

ikke karakteriseres som byrdefull pendling. 

 

Regionsamarbeid 

Regionrådet for Hadeland er et viktig redskap for kommunene til å løse fellesutfordringer. Bo- 

og etablererregion Hadeland er et slikt fellesprosjekt som skal stimulere bosettere og etablerere 

til å velge Hadeland.  
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Gran kommunes medlemskap i Osloregionene er med på å knytte næringslivet tettere til Norges 

største marked. Gjennom Areal og transportstrategi for Osloregionen vil en kunne få vekst i 

bolig- og næringsutviklingen også i de omliggende regioner.  

 

Sentrumsutvikling 

I Kommunedelplan for Gran sentrum ble det vedtatt å utvikle Gran som regionsenter med sterk 

vekst. Innenfor planområdet legges til rette for en betydelig næringsutvikling. Etableringen av 

samlokaliserte Hadeland Videregående skole underbygger det offentliges ønske om Gran 

sentrum som et regionalt senter for Hadeland. 

 

Områderegulering for Brandbu sentrum legger opp til økt næringsutvikling også her. 
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3. Føringer for planarbeidet. 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2007 – 2019 

I Kommuneplanens samfunnsdel står det blant annet følgende om næringsutvikling:  

 

Gran kommune skal drive et allsidig og målrettet arbeid for å stimulere til positiv 

næringsutvikling i kommunen. Dette innebærer en mer aktiv rolle fra kommunens side enn det 

som var lagt til grunn i tidligere overordnet mål om at Gran skal være en næringsvennlig 

kommune. 

 

Gran kommune skal ha et tett samarbeid med det etablerte næringslivet for å utvikle strategier 

og arenaer som kan bidra til framtidig næringsutvikling. 

 

Arbeidsplasser og næringsutvikling: 

MÅL: 

 Arbeide for å øke arbeidsplassdekningen og halvere byrdefull pendling innen 2017 

 Ha en tydelig næringspolitikk som nedfeller klare mål og tiltak for ønsket utvikling 

 Ha et tett samarbeid med eksisterende næringsliv 

 Fortsette å bidra til at Hadeland er en ledende region for anvendelse av bioenergi 

 Stimulere til at landbruket kan opprettholde sitt produksjonsomfang innen tradisjonelt 

landbruk og legge til rette for utvikling av tilleggsnæringer innen landbruket 

 

STRATEGIER: 

 Stimulere til nyetableringer og møte nye næringsinitiativ med effektiv kommunal 

behandling 

 Arbeide for å redusere ulempen ved å pendle til og fra Gran kommune 

 Stimulere til kommersiell utnytting av bioenergi gjennom samarbeid med 

landbruksnæringen og Oppland fylkeskommune 

 Utarbeide mål og strategier for ønsket utvikling innenfor handels- og servicenæringene 

 Satse langsiktig på etablererveiledning og næringshage som virkemidler for 

bedriftsetableringer 

 

3.2 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel, som fastlegger kommunens arealbruk for årene framover, ble 

vedtatt av Gran kommunestyre 17 juni 2010. I arealdelen legges det til rette for en videre 

utvikling av Mohagen som kommunens viktigste næringsområde, ved at ca 350 dekar legges ut 

som nytt næringsområde sør for eksisterende næringsområde. 

 

Kommuneplankartet viser at i tillegg til utbyggingsområder i og rundt Brandbu og Gran 

sentrum, er det en konsentrasjon av ulike typer næringsarealer i området Jaren – Mohagen – 

Moen. 

 

Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt av Gran kommunestyre i juni 2007. I denne 

planen legges det til rette for en betydelig utvidelse og styrking av sentrumsområdet, med nye 
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næringsarealer i området sør for eksisterende tettsted. I tillegg legges det til rette for nærings- og 

boligbygging både i selve sentrum og de sentrumsnære områdene. 

 

3.3 Kommunedelplan for energi og klima 2009 – 2014 

I Kommunedelplan for energi og klima, vedtatt av kommunestyret 02.04.09 er det tydelige mål 

og strategier for å redusere kommunens energibruk og klimagassutslipp. Gran kommune og 

næringslivet må samarbeide slik at næringsplanen blir et redskap for å oppnå målene i klima- og 

energiplanen. Nedenfor er listet opp noen av de viktigste målene i energi og klimaplanen som 

har klar relevans til næringsutviklingsarbeidet: 

 

 Areal og transportplanlegging skal gi redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport 

og aktiv transport 

 Legge til rette for at flere velger å sykle eller gå til jobb, skole og fritidsaktiviteter 

 Tilrettelegge og stimulere til mer bruk av fjernvarme/nærvarme 

 Stimulere til miljøsertifisering av bedrifter 

 Doble bruken av bioenergi i Gran i perioden 2007 -2014 fra 24 til 50 Gwh 

 

3.4 Budsjett og Økonomiplan 2010 – 2013 

I den årlige budsjett og økonomiplanen vedtas bevilgninger for å oppnå kommunens årsmål slik 

at de samsvarer med mål og tiltak i næringsplanen. 

 

3.5 Kommunedelplan for kultur 2006 – 2017 

Kommunedelplan for kultur, vedtatt av kommunestyret 22.11.06. Kultur og kulturbaserte 

næringer spiller en viktig rolle i lokal og regional utvikling. Hovedelementene i planen for 

kultur skal implementeres i næringsplanen. Nedenfor er listet opp de viktigste elementene: 

 

 Utvikle attraktive miljøer for profesjonelle kulturaktører, kulturnæringer og kulturbaserte 

næringer 

 Fokus på kultur som resurs i utviklingen av levende, attraktive og konkurransedyktige 

sentrumsområder og grender i Gran kommune 

 

4. Nasjonale og regionale trender 

Bo- og flyttemønster 

Både i Norge og internasjonalt er det en økende tendens til urbanisering i samfunnet. Dette 

medfører at flere mennesker søker til byene. Særlig unge mennesker flytter til byene både for å 

finne de beste utdanningsinstitusjonene, men også for å få lettere tilgang til byens opplevelses- 

og servicetilbud og et mer mangfoldig arbeidsmarked. 

 

Veksten har vært størst i privat sektor innenfor de såkalt kunnskapsintensive næringene. 

Etterhvert som de unge stifter familie og får barn vurderer mange å flytte til roligere og mer 

landlige omgivelser. Da er det viktig at det foreligger variert og allsidig jobbtilbud der de ønsker 
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å etablere seg. Velutdannede mennesker vil ofte søke til et område eller en region som har 

urbane kvaliteter med gode tilbud både for voksne og barn. Viktige elementer er: 

 

 Gode jobbtilbud 

 Gode skoler/barnehager 

 Gode bo-muligheter 

 Gode kommunale tjenester 

 Gode kollektivtransporttilbud 

 Gode handels- og servicetilbud 

 Gode idretts, fritids og aktivitetstilbud 

 Gode kunst- og kulturtilbud 

 

Yngre mennesker vil erfaringsvis også søke til kommuner som etterstreber fornybare 

energikilder og med mulighet for å leve et liv i takt med naturens tåleevne. 

Arbeidsstedet/arbeidsplassdekning 

Det er en utpreget tendens at næringsutviklingen er størst i og nær de store byene. Kommunene 

rundt Oslo har i de seinere årene hatt et betydelig press på både bolig- og næringstomter. Størst 

har presset vært på de kommunene som ligger på aksen mellom Oslo og Gardermoen. Som 

eksempel kan nevnes at befolkningsveksten på Øvre Romerike de siste 10 år har vært på over 

17000 innbyggere. Bare Ullensaker kommune alene har i samme periode hatt en vekst på 8000 

innbyggere.  

 

Det er sannsynlig at Hadelandskommunene, på grunn av sin nærhet til både Oslo og 

hovedflyplassen, i overskuelig framtid vil få del i denne utviklingen. 

Vekst innen kultutbaserte næringer 

Kultur- og kulturbaserte næringer er en av de største vekstnæringene både i Norge og 

internasjonalt. De spiller også ofte en viktig rolle i lokal og regional utvikling, både direkte og 

indirekte som innsatsfaktorer i andre næringer. Den iderikdommen som finnes i kulturlivet, kan 

i stor grad komme næringslivet generelt til gode, og bidra til produktutvikling og et mer 

omstillingsdyktig næringsliv. En viktig egenskap i kulturnæringene er at de ofte er attraktive for 

unge mennesker, og at bedriftene gjennomgående er svært innovative. 

 

Bygda som vinner i framtidens reiseliv 

Det er en internasjonal trend at verdier og kvaliteter, som levende bygder kan tilby, er attraktive.  

Det unike og autentiske etterspørres og er definert som eget satsingsområde i Innovasjon Norges 

reiselivsstrategi. I tillegg til den tradisjonelle produksjonen av landbruksvarer og ivaretagelse av 

kulturlandskapet, ligger det her muligheter for produktutvikling som gjør bygdene til attraktive  

bosteder og interessante reisemål for turister.  

 

Pendling 

Pendling har tradisjonelt vært oppfattet som byrdefull. Dette har sammenheng med dårlig 

utbygd infrastruktur og lang reisetid. Bedre infrastruktur og gode/raske kollektivtilbud gjør 

pendling mindre byrdefull. 
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5. Strategier 

Gran kommune har en viktig rolle når det gjelder vekst og utvikling for nærings- og arbeidsliv i 

kommunen og i Hadelandsregionen. I en vekstperiode vil utbygging og etablering av nye 

virksomheter ha et sterkt fokus. Det er imidlertid viktig å ha en klar bevissthet om verdiene i det 

eksisterende næringsliv og stimulere til knoppskyting fra dette. 

 

5.1 Samarbeidsstrategi 

Næringsutvikling kan ikke skje i et vakuum, men i nært samarbeid med , eksisterende næringer, 

utbyggere/investorer, varierte kompetansemiljøer og kommunens planmyndighet. Det er også 

viktig å spille på lag med nabokommuner, Regionrådet for Hadeland, Oppland fylkeskommune 

og statlige forvaltningsorganer. Denne næringsplanens ulike satsingsområder må i størst mulig 

grad planlegges slik at de forsterker hverandre og gir positive synergieffekter. 

 

5.2 Lokaliseringsstrategi 

Mohagen industriområde er Gran kommunes mest betydelige område for etablering av 

industrivirksomhet og generelt plasskrevende næringer. Kjøpet av det 356 dekar store område 

Gjefsenmoen, (Mohagen sør) gir muligheter for å tiltrekke seg flere næringsaktører og 

underbygger muligheten for klyngedannelser. Klynger virker forsterkende på utviklingen og gir 

åpenbare logistikk-fordeler. I tillegg til Mohagenområdet er det også ledige, regulerte 

næringstomter i Jarenområdet. 

 

Handel og service skal i hovedsak utvikles i sentrumsområdene Gran og Brandbu. Kultur og 

reiselivsnæringer er egnet til å utvikles også utenfor sentrumsområdene. 

 

5.3 Strategi for infrastruktur 

Gran kommune er sentralt plassert innenfor timesirkelen fra Oslo og Gardermoen. Utbyggingen 

av RV-4 gjennom Viggadalen, med planlagt oppstart 2013, og en sterk satsing på Gjøvikbanen, 

med kortere reisetider,  er de viktigste infrastruktur-tiltakene for Gran kommune. RV 35 til 

Gardermoen har også stor betydning med kort aksess til resten av verden.  

 

5.4 Marked- og informasjonsstrategi 

Den teknologiske utviklingen gir stadig bedre mulighet for samhandling mellom kommune og 

innbyggere. Gran kommune må stadig utvikle kompetanse, ha ressurser og systemer til å utnytte 

disse mulighetene. I den harde konkurransen om næringsetablerere og bosettere blir det viktig å 

synliggjøre de mange kvaliteter kommunen kan by på med et klart og tydelig budskap.  
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6. Mål og tiltak 

Gran kommune ønsker å fokusere på noen spesifikke innsatsområder med tydelige mål og tiltak. 

Som grunnleggende prinsipp for alle mål og tiltak skal det ligge en ambisjon om bærekraftig 

utvikling. Arbeidsplasser og økt arbeidsplassdekning skal også vektlegges i mål og tiltak. 

 

Det må vurderes om Gran kommune skal utarbeide egen strategi for reiseliv, turisme og 

overnattingsmuligheter. Dette kan innarbeides i første revisjon av næringsplanen, eller 

utarbeides som eget strategidokument. 

6.1 Mohagen – kommunens viktigste område for næringsutvikling  

Delmål 

 Få flere IKT –bedrifter til å etablere seg i Mohagen 

 Klyngeutvikling av IKT-bedrifter i Mohagen 

 Sørge for klyngeutvikling av bilrelaterte virksomheter i Mohagen 

 Få flere grundere og småbedrifter til å etablere seg i Mohagen 

 Få flere miljøsertifiserte bedrifter i Mohagen 

 Infrastruktur ferdig utbygd i løpet av 2012. 

 Trinnvis utbygging av Mohagen sør 

 Individuell tomtestørrelse i Mohagen sør 

 

Tiltak 

 Påbegynne bygging av infrastruktur i Mohagen sør i 2011 

 Tilby salg av tomter i Mohagen sør fra 2012, gjennom aktiv markedsføring 

 Understøtte eksisterende næringliv og knoppskyting fra dette 

 Fortsette effektiv og rask plan- og enkeltsaksbehandling. 

 Understøtte etableringer som vektlegger god byggeskikk 

 Understøtte bruk av fjernvarme og øvrige energibesparende løsninger 

 Samarbeide tett med etablererveileder og Hadelandshagen AS 

 Bidra til gode kollektivtilbud til/fra Mohagen 

 Etablere et lokalt næringsforum for Mohagen 

 

 

6.2 Gran Sentrum 

Hovedmål 

 

Gran sentrum skal videreutvikles som regionsenter for Hadeland. Regionsenteret skal 

preges av gode og varierte handels-, servicetilbud og opplevelsestilbud i et trivelig 

småbymiljø, som tiltrekker seg nye og komplementære næringer. Sentrumsnære boformer 

skal underbygge veksten og legge til rette for mindre bilbruk. 
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Delmål 

 Utvide handels, service og opplevelsestilbudet 

 Utnytte det regulerte sentrum med fortetting i eksisterende bebyggelse for å gi plass til 

nye næringsdrivende og flere boenheter 

 Nybygg skal ha en arkitektur som hensyn tar og utvikler særpreget i det eksisterende. Tre 

skal være det førende byggemateriale. 

 Etablere gode og framtidsrettede veg-løsninger som følge av RV-4 utbyggingen 

 Etablere gatestruktur i det regulerte sentrum og bedre forholdene for myke trafikanter 

 Bedre parkeringsmulighetene nær kollektivknutepunktet Gran stasjon 

 Utnytte etableringen av Gran Idrettspark til helserelatert næringsvirksomhet 

 Sikre allmennhetens tilgang til Sagatangen 

 

Tiltak  

 Ferdigstille Gran torg med beplantning og forskjønning 

 Arbeide for å etablere gågate i deler av Storgata 

 Etablere flere parkeringsplasser med lademuligheter for EL-bil 

 Benytte Hadelandshagen AS sine ressurser, kompetanse og kontaktnett 

 Benytte etablererveileder i støtte til nyetablerere 

 Samarbeide med Gran Handel og Håndverk i videreutviklingen av Gran sentrum 

 

6.3 Brandbu sentrum 

 

Hovedmål: 

 

Brandbu sentrum skal videreutvikles som handels- og servicesenter. Sentrumsnære 

boformer skal opprettholde det gode handels og servicetilbudet og videreutvikle 

landsbymiljøet i sentrum 

 

Delmål 

 Utvide handels, service og opplevelsestilbudet 

 Arbeide for fortetting i eksisterende bebyggelse for å gi plass til nye næringsdrivende og 

flere boenheter 

 Øke næringsaktiviteten på Brandbu torg og vurdere utvidelse av torgarealet 

 Bedre tilgjengeligheten til Bergstjernet og området langs Vigga. 

 Utnytte etableringen av idrettsanleggene til helserelatert næringsvirksomhet 

 

Tiltak 

 Ferdigstille reguleringsplan for Brandbu sentrum 

 Benytte Hadelandshagen AS sine resurser, kompetanse og kontaktnett 

 Benytte etablererveileder i støtte til nyetablerere 
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 Samarbeide med Brandbu og Omegn Handel og Næring i videreutviklingen av Brandbu 

sentrum 

 Arbeide for at kommunalt eide arealer blir utbygd/bedre utnyttet 

 Vurdere samarbeidsformer og stimuleringstiltak for å bidra til at utbyggingsprosjekter for 

nærings- boligformål kan bli gjennomført. 

 

6.4 Øvrige områder 

Jarenområdet 

I Jaren-området er det i eksisterende reguleringsplan også regulert inn privat eide næringsareal 

og arealer til boligformål som ennå ikke er utbygd. Det er en målsetting at disse arealene skal 

bebygges.   

Totalt sett er det betydelige næringsarealer i området Jaren – Mohagen – Moen.  

Mohagen industriområde er behandlet særskilt i denne planen. 

 

Bjoneroa 

For å stimulere til bo- og næringsutvikling i Bjoneroa videreføres “Småsamfunnsprosjektet i 

Bjoneroa”. En egen arbeidsgruppe i prosjektet er nedsatt for både å motivere, men også å være 

kontaktpunkt for private som vil etablere næring i Bjoneroa. 

 

6.5 Landbruk 

Produksjon av råvarer for mat, bygningsmaterialer, energi og opplevelser er fundamentet for all 

verdiskapning i landbruket. I denne primærproduksjonen blir bonden i hovedsak styrt av statens 

landbrukspolitikk og sentrale økonomiske rammer. Lokalt engasjement og initiativ er også 

avgjørende for utviklingen av landbruket. 

 

Gran kommune vil gjennom planverk stimulere til å opprettholde primær-produksjonen og 

arbeide for knoppskyting og tilleggsnæringer innenfor jordbruk og skogbruk. Et levende 

landbruk er en viktig faktor for både å bevare og utvikle kommunens vakre kulturlandskap. 

 

Hovedmål 

 

Landbruket skal på en offensiv, bærekraftig og effektiv måte utnytte hele 

produksjonsgrunnlaget til størst mulig verdiskapning i lokalsamfunnet  

 

Delmål 

 Gran kommune skal være en nyttig medspiller og inspirator for de som vil utvikle 

landbruket og starte nye næringer knytta til jord- og skogbruk 

 Overordnede planer og enkeltvedtak skal sørge for at landbrukets viktige 

produksjonsarealer skånes for unødvendig nedbygging 

 Gran kommune skal, så langt lov om offentlige anskaffelser tillater det, i størst mulig 

grad å benytte lokale råvarer og foredlede varer til egne kjøkken og kantiner. 
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 Gran kommune skal bidra til at Hadeland blir ledende innenfor næringssatsinger knyttet 

til bioenergi.  

 Gran kommune skal være en pådriver for utvikling av konseptet Inn på tunet og stimulere 

til bruk av tjenester fra disse. 

 Gran kommune skal stimulere til videreutvikling av reiselivssatsingen i primærnæringen.  

 

Tiltak 

 Kommunen skal gjennom samarbeid med Landbrukets fagråd for Hadeland og på annen 

måte stimulere til kompetanse- og næringsutvikling i landbruket. 

 Kommunen skal ha en administrativ kapasitet slik at vilkårene for å drive landbruk blir 

gode. 

 Kommunen skal bidra til at gode veier og annen infrastruktur gir muligheter for 

næringsutvikling med basis i landbrukseiendommene. 

 Stimulere til foredling av lokale råvarer gjennom for eksempel understøttelse av Mat fra 

Hadeland og Jøtt godt-prosjektet 

 Stimulere til etablering av produsentringer av lokal mat 

 Stimulere til etablering av flere gårdsbutikker 

 Understøtte prosjektet “Hadelandsbonden 2020” 

 Aktivt understøtte produktutvikling knyttet til pilgrimsatsingen og annet grønt reiseliv 

 

6.6 Kultur og opplevelsesbaserte næringer 

Definisjon på kultur og opplevelsesbaserte næringer: Mennesker og bedrifter som har som 

hovedoppgave å skape, levere og selge opplevelser med kreativiteten som base: 

 

Kulturnæringen utgjør 3,5 % av totalt sysselsatte i Norge, og er en av de største vekstnæringene. 

Dette er også en internasjonal trend. Kultur og kulturbaserte næringer spiller en viktig rolle i 

lokal og regional utvikling. Disse næringene er identitetsbyggende og har tiltrekningskraft på 

potensielle tilflyttere og nyetablerere, og er attraktive for unge mennesker. 

 

Hovedmål 

 

Utvikle attraktive miljøer for profesjonelle kunstnere, kulturaktører og kulturnæringer. 

 

Delmål 

Strategisk bruk av kulturelle resurser skal benyttes aktivt i nærings- og stedsutvikling. 

Tiltak 

 Bidra aktivt til realisering av Glasslåven på Granavollen 

 Følge opp øvrige relevante tiltak fra kulturbasert utviklingsprosjekt Granavollen – 

Tingelstadhøgda, for eks. Pilegrimssenter, Sted for samvirkekunst og Historiske 

Hadeland. 

 Aktivt utnytte potensialet som følge av etableringen av nye Hadeland videregående skole 
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 Tilrettelegge for samhandling mellom kulturnæringene, øvrig næringsliv, reiseliv, 

kompetansemiljøer og virkemiddelapparat 

 Gi tilskudd til større enkeltarrangement 

 Medvirke til aktiv bruk og formidling av profesjonell kunst- og kulturkompetanse i 

lokalmiljø 

 Etablere møteplasser mellom kultur- og etablerte næringsmiljøer 

 Arbeide aktivt for bruk av kunst i offentlige rom 

 Tilrettelegge for at amatørmiljøene får utvikle seg 


