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Vedlegg 1 – sak 19/00187-1 

Planprogram for planprosess for Gran kommune innenfor kulturområdet 

Innledning 

Kulturområdet er et tverrfaglig virksomhetsområde som samspiller med andre kommunale 

tjenester. I tillegg har Kultur et nært samarbeid med andre, som frivillige lag og foreninger, 

andre kulturaktører, organisasjoner og næringsliv.  

Virksomhetene og tjenestene som ligger under Kulturkontoret («Kultur») har et vidt og ofte 

ikke målbart resultatkrav, og har i liten utstrekning lovpålagte tjenester som styrer 

tjenesteinnholdet, tjenestenivået eller kvaliteten på tjenesteproduksjonen.  I tillegg har 

Kultur hele befolkningen som målgruppe. Gjennom et godt samarbeid med private aktører 

og finansieringskilder, skiller Kultur seg også ut fra den tradisjonelle tjenesteproduksjonen i 

kommunen. 

Den gjeldende kommunedelplanen for kultur (2006-2017) ble påbegynt i 2003 og ferdigstilt i 

2006. Den er ikke revidert siden den ble vedtatt. Mange av visjonene, målene og tiltakene er 

fortsatt aktuelle, mens andre bør revideres eller endres. Det er også vedtatt en 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (2012-2023). Denne rulleres årlig slik at 

kommunen har en prioritert handlingsplan for anleggsutviklingen, i tråd med kravene som 

stilles til søknader om spillemidler. 

Kulturkontoret peker nedenfor på noen sentrale utfordringer og behov innenfor Kultur som 

helhet. 

En kommune i omstilling  

Kommunens behov for omstilling har særlig rammet kultursektoren og gitt reduserte 

rammer for drift av kommunens egne tilbud og støtte til lag for foreninger for deres 

aktivitet. I sum innebærer det at kommunens innbyggere opplever et kulturtilbud i endring. 

Mange vil mene at tilbudet forringes både i omfang og kvalitet som følge av dette.  

Kulturkontoret jobber hardt for at omstillingstiltakene i minst mulig utstrekning skal ramme 

befolkningen og tilbudene, og at vi gjennom samspill og samarbeid med andre sektorer i 

kommunen og ikke minst aktører utenfor kommunen skal kunne gi et godt og variert tilbud 

med høy kvalitet til våre innbyggere også i fortsettelsen.  Færre midler til disposisjon stiller 

uansett større krav til tydelige prioriteringer i tiden fremover, både administrativt og politisk. 

 

Allerede igangsatte prosesser 

Kulturkontoret er involvert i to igangsatte politiske prosesser som begge har sitt utspring i 

interpellasjoner. Det gjelder arbeidet med Gran kommunes frivillighetspolitikk (K-sak 52/18) 

og en plan for den videre utviklingen av Granavollen (K-sak 56/18). Det er oppnevnt politiske 

styringsgrupper for begge.  

- Styringsgruppa for Gran kommunes frivilligpolitikk (K-sak 52/18) støtter forslaget om 

å legge arbeidet med frivilligpolitikk inn i arbeidet med en kommunal plan for hele 
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kulturområdet dersom kommunestyret støtter dette forslaget. Dette krever en 

endring av tidligere kommunestyrevedtak i denne saken, og fremgår av 

saksfremlegget.   

- Styringsgruppa for den videre utviklingen av Granavollen (K-sak 56/18) viderefører 

sitt arbeid i henhold til opprinnelig plan og forventer derved å fremlegge sine forslag 

og prioriteringer for kommunestyret før sommeren 2019. Resultatet av 

styringsgruppas arbeid innlemmes i en eventuell plan for hele kulturområdet dersom 

kommunestyret støtte forslaget om å igangsette et slikt arbeid.  

Tidligere i år ble det satt i gang et internt arbeid på Kulturkontoret for å vurdere behovet for 

en egen plan for kommunens arbeid med Barn og Unge innenfor Kultur (dvs. fritid). Dette 

arbeidet er foreløpig satt på vent slik at det kan ses i sammenheng med den overordnede 

planprosessen for kommunen og en vurdering av behovet for en plan for hele 

kulturområdet. 

Som ledd i kommunens pågående arbeid med å vurdere salg av Huset i Brandbu (politisk 

sak), utreder Kulturkontoret også hvilke handlingsalternativer som finnes, enten Huset i 

Brandbu beholdes i kommunalt eie eller selges.   Dette arbeidet hører også naturlig inn i en 

plan for hele kulturområdet.  

Problemstillinger for videre vurdering 

Ved oppstarten av en planprosess i Gran kommune vil det være behov for å avklare om og 

eventuelt hvordan Kultur skal synliggjøres i kommunale planer.  Kombinasjonen av lite 

lovregulering og få politiske styringssignaler fører til uforutsigbarhet og uklarhet rundt 

kommunens langsiktige prioriteringer innenfor Kultur. 

Noen sentrale utviklingstrekk innenfor Kultur: 

1. Ungdom og fritid – Fritid for alle 

UngHadeland skal bidra til å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og 

integrering. Gjennom arbeidet med UngHadeland og det som tidligere var prosjektet 

Fritid for Alle (FFA), som nå er en del av UngHadeland, erfarer vi både betydningen av 

og fremveksten av et økt fokus på å skape åpne og inkluderende arenaer hvor 

familiers privatøkonomi ikke er avgjørende for deltakelse.  

 

Fritidskontakttjenesten ble i sin helhet overført fra Helse og Omsorg til Kultur i 2017. 

Ordningen omfatter personer i alle aldre som trenger et tilrettelagt fritidstilbud. 

 

UngHadeland ivaretar fokuset på fritid i et helsefremmende og forebyggende 

perspektiv. Tverrfaglig samarbeid med skole, helse, barnevern og NAV står sentralt 

for å ivareta helheten. UngHadeland favner i hovedsak Gran kommune og Lunner 

kommune.   

 

I dag er det mangel på egnede lokaler for ungdomsarenaer sentralt i Gran og i 

Brandbu. Det er behov for lokaler hvor ungdommen kan være «førstebrukere» og 

derved kan delta i utformingen av deres egne møteplasser og arenaer.  
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Utlånsportalen BUA gir tilbud om gratis lån av sports- og fritidsutstyr til hele 

befolkningen. BUA har vært et viktig bidrag for å øke innbyggernes deltakelse i 

fritidsaktiviteter, og bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller. BUA er foreløpig 

prosjektfinansiert ut 2019.  Kommunen må derfor i løpet av 1. halvår 2019 ta stilling 

til om prosjektet skal innlemmes i ordinær drift, på samme måte som det ble gjort 

med FFA. 

 

Kulturkontoret er i samarbeid med Frivillig Ung i gang med å vurdere etableringen av 

en ungdomsarena i Brandbu, samtidig som tilbudet i Gran evalueres (jfr. K-sak 

112/18).   

 

Kulturkontoret jobber også med etablering av en ungdomsbedrift knyttet til BUA. 

Dette skjer i nært samarbeid med skole og NAV. Det vil bli søkt økonomisk støtte til 

prosjektet utenfor kommunen (privat og offentlig).  

 

Alle disse elementene inngår naturlig i kommunens satsning på barn og unge 

(fritidstilbud) og bør fanges opp i en plan for hele kulturområdet. 

2. Frivillige lag og foreninger  

Oppstart av arbeid med utarbeidelse av Gran kommunes frivillighetspolitikk ble 

vedtatt i  K-sak 52/18 og er i gang. Hvordan kommunen kan understøtte og samspille 

med frivillig sektor står svært sentralt i alt arbeid innenfor Kultur, og også for andre 

deler av kommunens tjenester. 

 

3. Idrett og fysisk aktivitet - Folkehelse 

Idrett og fysisk aktivitet og folkehelse er også en del av Kulturs tjenesteområde. I 

tillegg til rammer gitt i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, er dette 

fagområdet viktig når det skal utarbeides en frivillighetspolitikk for Gran kommune.  

I tillegg til arbeidet med tradisjonell anleggsutvikling, er utviklingen av andre former 

for arenaer og møteplasser et viktig tema innenfor dette fagområdet. Dette for å 

kunne gi alle muligheten til å delta i en eller annen form for fysisk – og sosial - 

fritidsaktivitet.  Utviklingen av tilbud og arenaer som både favner det organiserte 

tilbudet i regi av lag og foreninger, og den egenorganiserte aktiviteten, står derfor 

sentralt i utviklingsarbeidet innenfor denne delen av Kultur. 

4. Kulturskolen 

Kulturskolen er en av få lovpålagte tjenester innenfor Kultur. Det jobbes for tiden 

med å gjennomføre omstillingstiltakene som ble vedtatt av kommunestyret i 2017. 

Etter at denne prosessen er gjennomført er det naturlig at kulturskolen gjennomfører 

en strategiprosess sammen med resten av kulturområdet for å sikre gode 

fremtidsplaner. Tverrfaglige tilnærminger grenser særlig opp mot skole, ungdom og 

fritid. 
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Granvang som eiendom er i kommunens eie og er delvis pusset opp. Det er fortsatt 

behov for oppussing og oppgradering slik at hele huset kan tas i bruk. Bruken av 

Granvang må først og fremst dekke kulturskolens egne behov, men kan dekke flere 

behov. Behov, ønsker og egnethet bør utredes nærmere slik at det kan legges en plan 

for den videre utviklingen av Granvang.  Oppstart av rammeplanarbeidet i 

Kulturskolen i februar 2019 vil også gi nyttige innspill til dette arbeidet.  

5. Kulturarv og kunst 

Gran kommune har en rik kulturhistorie og mange verdifulle kulturminner. 
Planprosesser, vedtatt Kulturarvplan og enkeltsaker kan bidra til å sikre 
kulturminnene. Byggeskikkprisen er med på å sette god byggeskikk i fokus. Gjennom 
målrettede tiltak og økt synliggjøring kan vår historie spille en aktiv rolle i 
identitetsbygging og stedsutvikling i kommunen. 
 
Kommunen setter av midler til kunstnerisk utsmykking til store, offentlige bygg. Dette 
sikrer at profesjonell kunst blir tilgjengelig for mange, enten det er skole, sykehjem 
eller andre offentlige bygg. 
 
Vi ønsker også å være aktører ved andre kunstprosjekter. Kommunens deltakelse i 
Prosjekt Tankeplassen er et eksempel på dette. 
 

6. Kulturnæringer 

Gran kommune har over lang tid prioritert utviklingen av et mangfoldig og rikt 

kulturliv. Det har på ulike måter gitt en rekke aktører muligheten til å gjøre kultur til 

sitt levebrød. Dette foregår i samspill med kulturskolen, bibliotek, kultursal og 

kulturtilbud organisert innenfor rammen av frivillige lag og foreninger, f.eks. 

teatergrupper og korps.  

På nasjonalt plan er det en sterk og positiv trend på dette området, hvor typiske 

kulturnæringer er i vekst, og hvor offentlige finansieringsordninger øker. Dette er et 

viktig utviklingsområde som også berører spørsmål om kulturarenaer, bosetting og 

arbeidsplasser. 

 

7. Kultursalen 

Hadeland kultursal har nå passert femårsjubileet og står overfor prosesser knyttet til 

fornying og videreutvikling. Dette skjer i samarbeid med Oppland Fylkeskommune 

som eier av bygget.  

I tiden fremover må det forventes økte kostnader til reparasjoner og investeringer i 

nytt teknisk utstyr.  Kostnadene med dette fordeles i hht. gjeldende fordelingsnøkkel 

med 60 % på Oppland fylkeskommune og 40 % på Gran kommune.   

Kultursalen møter tydelige forventninger fra et engasjert publikum. Det innebærer 

også forventninger om å imøtekomme behov som salen vanskelig kan dekke. Det blir 

derfor viktig å legge en langsiktig plan for kultursalens rolle og funksjon, og se dette i 
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sammenheng med hvilke andre kulturarenaer og forsamlingslokaler vi har og ønsker 

å ha fremover. 

Samarbeidsavtalen med Oppland Fylkeskommune innebar et engangstilskudd fra 

Gran kommune (anleggsbidrag) til kultursalen på kr. 7,5 millioner, i tillegg til årlig 

andel av FDV kostnader (40 %, 446 kvm). Avtalen er uoppsigelig frem til 15.8.2022 og 

er deretter gjensidig oppsigelig med 1 års varsel. Samarbeidsavtalen vedrørende 

kultursalen må vurderes i lys av fremtidig utviklingsbehov og – ønsker og bør løftes 

inn i  arbeidet med en plan for hele kulturområdet.   

8. Kulturarenaer 

Kulturområdet blir stadig oftere pekt på som sentralt for stedsutviklingsprosjekter 

over hele landet. Den igangsatte prosessen med å se på videreutvikling av en god 

utendørsarena i Størenslunden er et eksempel på dette. Kulturlivets plass i en 

fremtidig utvikling av Gran Sentrum/Sagatangen-prosjektet er et annet eksempel.  

Ønske om å utvikle Bygg F på Brandbu Ungdomsskole til et kulturbygg med gode 

øvingsfasiliteter for Brandbu Skolekorps er et tredje eksempel. 

Hvordan kommunen velger å se på Granvang, Huset i Brandbu og andre bygg som 

kulturarenaer i tiden fremover står også sentralt med tanke på kulturens rolle i 

stedsutviklingsprosjekter.  

8.1. Spesielt om Folkets Hus i Brandbu og kinoen 

Kommunen eier Folkets Hus i Brandbu («Huset»). I byggets 1. etasje har det de siste 
årene vært leid ut lokaler til restaurant og selskapslokale. Denne leiekontrakten er nå 
avviklet og erstattes av en kortsiktig leieavtale med 6 måneders oppsigelse. Det gir 
kommunen en anledning til å vurdere videre disponering av disse lokalene og Huset 
som helhet.   

 
Kommunestyret har tidligere fått seg forelagt Huset som en av flere kommunale 
eiendommer som kan selges.  
 
I kommunestyrets sak 59/17 (16/00108) vedr. Huset ble følgende vedtatt: 

«4.  Kommunestyret ber rådmannen avklare muligheter for salg av Huset i 
Brandbu, Godshuset Røykevik (Café Oscar), Gran brannstasjon og 
Bjørklund og komme tilbake til kommunestyret med forslag. 
Vurderingen må også inkludere alternativ med salg av hele Bjørklund 
med langsiktig leieavtale for barnehagen og salg av Huset med 
langsiktig leieavtale for kino. Kommunestyret ønsker ikke å selge 
tomt/strandlinje i Røykenvika. Huset i Brandbu er i en særstilling som 
et møtested for Brandbu og hele kommunen i form av kino, jazzklubb 
m.v. Et eventuelt salg av dette må derfor vurderes ut fra særskilte 
kriterier.» 

 
Det er et vedlikeholdsetterslep på Huset som primært knytter seg til vanninnsig i 
kjelleren som fører til fukt, råte og soppdannelse i bygget som helhet.  For øvrig 
trenger bygget normal oppussing og modernisering. Kostnadene forbundet med 
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dette, og evt. alternativer, må utredes nærmere. Og sist men ikke minst trenger 
Huset en avklaring av eiers ønsker og prioriteringer med tanke på å fylle Huset med 
attraktivt innhold /aktivitet.   
 
Huset kan bli en fremtidig kulturarena /kulturbygg i Brandbu dersom det er politisk 
vilje til det. Det gjelder uavhengig av eierskapet til bygget.  
 
Noen grep for å fylle Huset med aktivitet kan gjøres uten større investeringer og 
relativt raskt, uten at det nødvendigvis forplikter kommunen langt inn i fremtiden.  
Andre grep vil kreve større investeringer og krever forpliktende beslutninger for å 
kunne iverksettes.  
 
Eierskap og innhold må uansett utredes nærmere, og relevante aktører og brukere 
må involveres i arbeidet.   
 

En vurdering av fremtidens kinotilbud i kommunen inngår i en slik vurdering, og må 
ses i sammenheng med kinoens behov for en kostnadseffektiv driftsmodell, 
moderniseringsbehov og investeringsbehov i 1-2 års perspektiv.   
 

Om og hvordan Huset kan bli et fremtidig kulturbygg, reiser også en større 

problemstilling rundt kartlegging og vurdering av alle kulturarenaer i kommunen, det 

være seg offentlige eller foreningseide lokaler.   

9. Bibliotek 

Bibliotek er en annen av de få lovpålagte oppgavene innenfor Kultur. Utviklingen i 

biblioteksektoren de siste årene har vært formidabel. Det har blant annet gitt seg 

utslag i bibliotekenes aktive og uavhengige rolle som arena for arrangementer, 

offentlig samtale og debatt.  

Det skjer også en rivende utvikling på teknologifronten som åpner for ubemannet, 

utvidet åpningstid («meråpent bibliotek»). Det reiser spørsmål om lokalenes 

funksjonalitet. Leieavtalen og samarbeidsavtalen med Oppland Fylkeskommune for 

hovedbiblioteket på Hadeland vgs. er premissgivende i denne sammenheng.    

Biblioteket i Brandbu har vært en svært vellykket satsning.  Hvordan dette tilbudet 

kan videreutvikles i årene fremover beror på politiske prioriteringer.  

Biblioteket i Gran er i dag Gran kommunes hovedbibliotek samtidig som det er 

skolebibliotek for Hadeland Videregående skole.  

o Leieavtalen med Oppland Fylkeskommune løper frem til 15.08.2032, men har 

en klausul om justering av utviklingskostnader etter 10 år, dvs. per 

15.08.2022. Det kan medføre en økning i årlige FDV-kostnader tilsvarende 5 % 

av Gran kommunes andel av investeringskostnadene (= kommunens 

anleggsbidrag på kr. 10 millioner prisjustert fra 09.2006).   Vi betaler i dag en 

andel av faktiske kostnader ved leiestart, beregnet til kr. 554.400,- for 

bibliotekets 770 kvm.  
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o Samarbeidsavtalen vedr.  biblioteket innebar et engangstilskudd 

(anleggsbidrag) fra Gran kommune på kr. 10 millioner. Samarbeidsavtalen er 

uoppsigelig frem til 15.08.2022, og er deretter gjensidig oppsigelig med 1 års 

varsel. 

Ved vurdering av kommunens fremtidige bibliotekbehov og - tilbud må gjeldende 

avtaler med Oppland Fylkeskommune vurderes. 

Konklusjon 

En fellesnevner innenfor Kultur er arenautvikling. Dette gjelder både for allmenn kultur, 

idrett og fysisk aktivitet, tverrfaglig ungdomsarbeid og tilrettelegging for et godt samspill 

med frivilligheten. Mens arbeidsplasser, bomuligheter og infrastruktur ofte er avgjørende for 

f.eks. tilflytting, er idrett, kultur og foreningsliv ofte sterkt medvirkende til gode oppvekst- og 

levevilkår.  

Kulturfeltet preges i like stor grad som andre samfunnsområder av økende krav til 

profesjonalisering, men også av publikums og de frivilliges økende forventninger til 

attraktivitet.  

Kulturfeltet er sårbart for skiftende prioriteringer innad i kommuneøkonomien og hos 

offentlige og private finansieringskilder. Kulturfeltet har derfor særlig stor nytte av et 

langsiktig planverk. Av samme grunner er det et særlig behov for medvirkning fra både 

publikum, samarbeidspartnere og politikere, slik at det skapes en godt forankret kommunal 

kulturpolitikk, og stor grad av enighet om det fremtidige tjenestenivået. 

Kulturkontoret anbefaler følgende framdriftsplan for arbeidet 

Aktivitet/Formål Tidspunkt/Frist  
Møte i oppnevnt styringsgruppe Uke 15 – 16 2019 
Høring av planprogram Uke 15-22 2019 
Informasjonsmøte/oppstartsmøte med frivillighet og andre aktører 
Velge arbeidsgruppe(r) 

Uke 17-18 2019 

Arbeid internt med innspill fra tidligere kartlegging av frivillighetssektoren  
og innspill fra informasjonsmøter/arbeidsgruppenes arbeid 

T.o.m. uke 36 2019 

Temamøter for prioriterte saker Uke 37 – 52 2019 
Første politiske behandlingsrunde (Rådene, PU, FSK, KST) Februar 2020 
Høring  Mars – april 2020 
Intern behandling av innspill fra høringen (inkl. styringsgruppe, arbeidsgrupper) Mai – juni 2020 
Sluttbehandling politisk (Rådene, PU, FSK, KST) Høsten 2020 

 

 

Jaren, 4. februar 2019 
Camilla Jarlsby 

Kultursjef for Lunner og Gran 
 


