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1 Sammendrag 
  

Kommunedelplan Kultur og Frivillighet 2017-2020 tar utgangspunkt i Lunner kommunes 
planstrategi 2016 – 2019 og de utfordringer og muligheter kommunen har området kultur 
og frivillighet.   

Planen er også kommunens plan for Idrett og friluftsliv.  

Planen konsentrerer seg om 4 strategiske satsningsområder for området kultur og 
frivillighet:  

 Rom for kultur og idrett – nært innbyggeren 

 Bredt og inkluderende kulturliv 

 Frivillighet 

 Folkehelse 

Innenfor hvert av de strategiske satsningsområdene er det satt mål med tilhørende tiltak. 
Det er innenfor hvert satsningsområde definert måleindikatorer og ambisjoner, som vil 
kunne vise om vi er på rett vei.     

Det er innbyggerne som er kulturlivet og frivilligheten i kommunen. Denne planen legger 
derfor hovedvekten på hvordan kommunen kan tilrettelegge for at lag, organisasjoner og 
enkelt mennesker kan være med å skape kultur kommunen Lunner.     

Planen er derfor blitt til i nært samarbeid med lag, foreninger og idrettsrådet. 
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2 Plan og overordnet strategi for området 

2.1 Planens struktur 
Kommunedelplan Kultur og frivillighet tar utgangpunkt i kommuneplanens samfunnsdel, og 
er en delplan under denne. Den viser mål og strategier for en helhetlig innsats rettet mot 
kultur og frivilligheten i kommunen. Kommunedelplanen konkretiseres og følges opp i en 
handlingsplan som i Lunner kommune har i et 4-årsperspektiv. Denne rulleres årlig og 
revideres hvert 4. år eller ved behov.  

Oppfølging av mål og strategier i kommunedelplanen skjer gjennom tiltak i handlingsplaner 
og virksomhetsplaner. 
 
Planen gir også indikasjoner/føringer for andre aktører og tjenesteområder som berøres av 
dette området. Samarbeid med frivillige organisasjoner, statlige-, fylkeskommunale- og 
kommunale tjenesteområder samt private samarbeidspartnere, er viktig for å lykkes med 
målsettingene. 

2.2  Sentralt lovverk, satsninger og omstillinger 
Kulturområdet reguleres i hovedsak av:  

 Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova). 

 Lov om kulturminne.  

 Lov om folkebibliotek. 

 Barnehagelova § 2 og Rammeplan for barnehager omhandler barnehagen som 
formidler av kultur og kreativitet.  

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-6 
omhandler musikk- og kulturskoletilbudet.  

 Barnekonvensjonen (FN) artikkel 31, omhandlar retten barn har til å delta i 
kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 

 Folkehelseloven   
 
I stortingsmelding 14 (2014-2015) «Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner» 
vurderer departementet at ordningen med tilskudd til frivilligsentraler er så utbredt at det 
vil være hensiktsmessig å overføre ansvaret for å gi tilskudd til frivilligsentraler til 
kommunene. I kommuneproposisjonen 2017 er dette foreslått gjennomført ved at midlene 
fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode på fire år. 
Fordelingen av midlene for 2017 vil bygge på Kulturdepartementets fordeling i 2016. 
Kommunene vil få overført midler uten å sende søknad. Kommuner som oppretter eller 
nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil bli bedt om å rapportere om dette til 
Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for dette i fordelingen av midler i 
påfølgende år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden.  
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2.3 Sammenheng mot kommunens planstrategi 
Satsningsområder fra 
kommunal planstrategi 

Kulturområdets bidrag: 

Barn og unges oppvekstforhold Skape arenaer og aktiviteter som fremmer tilhørighet, 
mestring og god psykisk og fysisk helse 

Skape arenaer og aktiviteter som forebygger rusbruk, 
radikalisering og kriminalitet 

Likestilling, inkludering og 
integrering  

Skape bredde i kulturtilbudet som favner alle innbyggere, 
samt bidra til universell utforming av alle kulturarenaer 

Ivareta innbygger og frivilliginitiativet ovenfor asylsøkere, 
flyktninger og innvandrere.  

Skape aktiviteter som ivaretar de som faller utenfor det 
ordinære fritidstilbudet 

Offentlig støtte må knyttes til utvikling av økt tilgjengelighet 
og universell utforming 

Tettstedsutvikling og 
næringsutvikling 
 

Legge til rette for entreprenørskap innen kultur og frivillighet  

Utvikle kulturtilbudet i nærmiljøet 

Skape og videreutvikle gode møte- og aktivitetsarenaer i 
nærmiljøet.  

Tabell 1 Sammenheng mot kommunens planstrategi 

2.4 Utviklingstrekk for området 
Kultur og frivillighet er viktig i kommunens folkehelse- og inkluderingsarbeid.  
Kommunen vokser og det er et mål at den skal fortsette å vokse. Kommunen har og vil 
fortsette å få en økende andel innvandrere og flyktninger. Inkludering er derfor et viktig 
satsningsområde. Et tett samarbeid med kultur, lag, organisasjoner og andre frivillige, er 
avgjørende for å lykkes med inkludering og integrering. Dette gjelder både for inkludering 
av fremmedkulturelle, men også andre innflyttere og alle innbyggere i kommunen.  

En økende andel eldre stiller økte krav til utforming av informasjon, tilgjengelighet og 
universelt utformede anlegg og møteplasser. Å arbeide med tilrettelegging uavhengig av 
kjønn, alder, etnisitet og sosial bakgrunn blir viktig.  

Analysen av folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland 2014, sier noe om hvilke type 
grupper som bruker de ulike møteplassene og deltar, andel med funksjonsnedsettelse etc. 
Resultatet viser at det er store sosial ulikhet i deltagelse på møteplasser i aktiviteter og i 
frivillige organisasjoner vært nevnt.  

Kultur og frivillighet er arenaer som bidrar til mestring, tilhørighet og fremmer 
derigjennom god psykisk og fysisk helse. I kommunens folkehelseprofil pekes det på 
utfordringer innenfor vekt, fysisk aktivitet, barn og unges psykiske helse og alkoholforbruk 
og rus. Satsing på kultur og frivillighet kan være med på å forebygge flere av disse 
utfordringene.  

Utenforskap fra kultur- og friluftsliv rammer oftere og i større grad befolkningsgrupper 
med flere og sammensatte utfordringer i hverdagen. Dette krever at kommunen selv har et 
sterkere fokus på tiltak for utjevning og like muligheter, men betinger og at frivilligheten 
utfordres og inspireres til et slikt fokus. 
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Frivilligheten er i endring og det er en trend at medlemstall i organisasjoner går ned. 
Utviklingen går også i retning av støttemedlemskap, heller enn aktivt engasjement. 
Oppslutningen om de frivillige organisasjonenes arbeid er likevel stor, og mange ønsker å 
være frivillige. Mange av de frivillige ønsker å utføre en aktivitet uten å være medlem av 
en organisasjon. Individuell selvrealisering ser i større grad ut til å være kjernen i vår tids 
frivillighet. Den har en mindre forpliktende og tidkrevende form, hvor engasjementet ikke 
er mindre langsiktig. 

Framtidens utfordringer innen velferd, oppvekst og integrering krever et tettere samarbeid 
med frivilligheten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserte i september 2015 
et inspirasjonshefte om hvordan kommunene og frivillige organisasjoner kan samarbeide 
bedre. Heftet inneholder blant annet veiledning for kommunene om framgangsmåten for å 
inngå samarbeidsavtaler med frivillige foreninger og lag.  Kommunen må utfordre og 
inspirere lokale frivillige lag og organisasjoner til å delta i utviklingen av nye tjenester som 
tilskudd og alternativ til tradisjonelle tjenester.   

2016 tok kommune i bruk “Tilskuddsportalen”.  “Tilskuddsportalen” er en 
informasjonstjeneste for aktivt arbeid med tilskudd. Her kan kommunen, lag og foreninger 
få oversikt over mulige tilskudd for sin aktivitet. Kulturkontoret for Lunner og Gran bærer 
lisenskostnaden, Frivilligsentralen bistår lag og foreninger i å bruke den.  

 Kulturkontoret for Lunner og Gran  2.4.1
Det ble i 2013 gjennomført en evaluering av det interkommunale samarbeidet om 
kulturkontor med Gran.  

I utredningen anbefales det å videreføre det interkommunale samarbeidet på området. 
Dette fordi det bidrar til bedre og flere tjenester til innbyggerne, og et bredere og mer 
attraktivt fagmiljø. Det var også ønskelig å få til et fullverdig samarbeid. Slik situasjonen 
var, og er, inngikk ikke et område som kulturvern i samarbeidet, og Lunner kommune har 
heller ingen ressurser/kompetanse på området. 
 
Den økonomiske situasjonen i 2013 hadde som konsekvens at det var urealistisk å øke 
bevilgningene til kulturområdet for å etablere et fult ut likeverdig samarbeid i et felles 
kulturkontor. Resultatet ble derfor at Kulturkontor for Lunner og Gran ble videreført i sitt 
daværende omfang. 
 
De ble også igangsatt administrative tiltak for å bedre samarbeidet. Som eksempler kan 
nevnes, at kulturkontoret i en periode, enkelte dager hadde kontor på Lunner rådhus.  
Å sikre tettere administrativ dialog er en forutsetning for å få maksimalt utbytte av 
interkommunale samarbeider. 
 
Det er fremdeles ønske om et mer fullverdig samarbeid, spesielt på kulturvern, kulturskole 
og nye prosjekter som for eksempel, “Fritid for alle”.  
 
Det er også viktig å opprettholde og skape et godt samarbeid i og mellom kommunens 
kultur og frivillighet aktører; som bibliotek, kulturkontoret og frivilligsentral. 
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 Kulturskolen 2.4.2
Det er utarbeidet en utviklingsplan for Hadeland kulturskole i Lunner 2015 – 2018. 
Kommunestyre har tatt planen til etterretning. Opptrappingsplanen er ikke fulgt opp så 
langt, da bevillinger til kulturbudsjettet ble redusert i 2015.  
 
Hovedstrategier i Opptrappingsplanen 2015 -2018: 
  
Undervisningstilbud i Lunner  
Starte undervisning i andre kunstfag enn musikk og drama: visuelle kunstfag  

 Starte undervisning i band, sang, trommer, strykeinstrumenter, barnekor og 
musikklek. 

 Redusere ventelistene/utvide eksisterende tilbud i hht. etterspørsel  

 Sørge for at Skolekorpset i Lunner og FABU har nødvendige undervisningsressurser  

 
Organisering, arbeidsforhold og utstyr  
1. Bedre undervisningsforholdene for elevene og arbeidsforholdene for lærerne:  

 Finne egnede lokaler for kulturskoleundervisning i Lunner kommune 

 Etablere kulturskolesentra i Lunner kommune 

 Tilpassing av lokaler 

 Innkjøp av utstyr og instrumenter  
 
2. Tydelig informasjon om kulturskolen utad 

 Gode hjemmesider på Internett og aktiv bruk av Facebook  

 Utforming av visjon, pedagogisk plattform og fagplaner  

 Utarbeide informasjonsmateriell som brosjyrer, bilder, videoer og flyers  
 
3. Samarbeidsavtaler med samarbeidspartnere 
  
Skissert opptrappingsplan: 
2015 Oppstart av undervisning i sang og band på Harestua. Videreføring av 
kulturskoletimen gjennom et samarbeid med grunnskolene (allerede fra høst 2014).  
2016 Oppstart av undervisning i visuelle kunstfag og fiolin. Redusere ventelister. Evt. 
justering av tjenestesalg etter behov fra Skolekorpset i Lunner og FABU.  
2017 Oppstart av undervisning i trommer (knyttet til band) og barnekor. Utvidelse av 
undervisningen i visuelle kunstfag. Redusere ventelister. Evt. justering av tjenestesalg 
etter behov fra Skolekorpset i Lunner og FABU.  
2018 Oppstart av undervisning i cello og musikklek. Redusere ventelister. Evt. justering av 
tjenestesalg etter behov fra Skolekorpset i Lunner og FABU. 
 

 Bibliotek 2.4.3
Det kom i 2014 ny biblioteklov, som legger vekt på biblioteket som møteplass i 
lokalsamfunnet og aktiv formidler. Det har derfor vært og bør fortsette å være en satsning 
å utvikle biblioteket som møteplass og kulturarena. 

Kommunedelplan Kultur 2013 – 2016, har i seg flere strategiske valg som følge av utredning 
av bibliotekstrukturen i Lunner kommune 2012. De av disse som ikke er realiser er:   
 

 Nytt folkebibliotek på Harestua; lokalisert i Sagparken. 
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 Nytt folkebibliotek på Roa. 
 
Nytt folkebibliotek på Roa er planlagt inn i Helhetlig Frøystad.  

 

Det er vedtatt regional bibliotekplan for Hadeland 2013 -2017. Biblioteket jobber etter 
denne.   

 Status for idrett og friluftsliv 2.4.4
Utviklingen i Lunner har vært god innenfor enkelte anleggsområder for idrett og fysisk 

aktivitet. Bl.a. er det etablert kunstgressbaner på Harestua og Frøystad, samt at det 

planlegges kunstgressbane på Grua. Det er imidlertid behov for andre typer 

aktivitetsanlegg, både for organisert og egenorganisert aktivitet og idrettshus. 

Både eksisterende og nye idretts- og friluftarealer må ha universell utforming og tilgang 

for alle. Der dette mangler må kommunen utfordre og inspirere til slik utvikling. Offentlige 

økonomisk støtte må knyttes til vilkår om universell utforming. 

2.4.4.1 Fysisk aktivitet i lag/foreninger 

Lunner Idrettsråd, paraplyorganisasjonen for idrettslagene i kommune, har pr. d.d. 16 

medlemslag. Dessuten er det flere Hadelands-foreninger som står som medlem i Gran 

idrettsråd, men som naturlig har medlemmer også fra Lunner kommune. F.eks. Hadeland 

O-lag, Hadeland Kampsportklubb, Hadeland Kvinnefotballklubb og Hadeland Sportsskyttere 

m.fl. 

 

Oppslutningen om lag/foreninger innen idrett og fysisk aktivitet har tradisjonelt vært stor 

i Lunner kommune.  Tall hentet fra Norges Idrettsforbund viser imidlertid at det har vært 

en nedgang i antall medlemmer og antall aktive under 19 år siden 2010. En gjør imidlertid 

oppmerksom på at registreringen i Norges Idrettsforbund er lagt om og det er gjort flere 

tiltak for å sikre at registreringene er mer korrekte. Dette er en klar medvirkende årsak til 

nedgangen. 

Tabellen under viser medlemsutviklingen fra 2010 fram til 2015.  

 

Tabell: Oversikt over utviklingen i idrettslagene/skytterlagene 

 2010 2013 2015 

Antall lag/foreninger 20* 17 16 

Antall medlemmer totalt 4423 3907 3638 

Antall aktive under 19 år 2240 1621 1449 

* Flere foreninger har siden 2010 slått seg sammen, her kan nevnes Harestua 

Hestesportsklubb og Hadeland Ride- og Kjøreklubb, Hadeland Fotball/Lunner Fotballklubb 

m.fl. 
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2.4.4.2 Offentlig bading i Lunner kommune 

Lunner kommune har svømmebasseng på Harestua og Frøystad. 

Harestua Skole (8,5 m x 12,5 m) 

Frøystad (10,5 m x 12,5 m) 

 

2.4.4.3 Friluftssentralen for Lunner og Gran 

Kulturkontoret for Lunner og Gran har arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet 
blant barn og unge har kommunen og har i den forbindelse satset på å utvikle en 
friluftssentral. Friluftssentralen driftes av Norsk Folkehjelp Hadeland og basen på Volla er 
også benyttet som lager for sentralen, her finnes det ulikt friluftsutstyr som kan leies av 
skoler, barnehager, lag/foreninger, familier og privatpersoner. 

2.4.4.4 Status over anlegg 

Med utgangspunkt i Kulturdepartements register over områder for idrett og fysisk aktivitet 
(idrettsanlegg.no) oppsummeres anleggssituasjonen i Lunner kommune gjennom følgende 
oversikt: 
 

2.4.4.4.1 Ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg: 

Idrettshaller - Lunner har til nå kun hatt en idrettshall, dvs. Lunner Idrettshall. I 2016 sto 
Harestua Arena, med flerbrukshall, basishall for turn og hall for bordtennis klart.  

Fotballanlegg – Gjennom utbyggingen av Harestua Idrettspark, Frøystad og 
Grua/Granlybanen er det etablert tre kunstgressbaner i kommunen. I tillegg er det 
registrert 9 naturgress- og grusbaner, noen av disse er mindre baner og/eller i svært dårlig 
forfatning og ikke egnet for organisert fotball. 

Friidrettsanlegg – I forbindelse med utbygging av Harestua Idrettspark ble det også 
etablert et delanlegg friidrett, dette omfatter 400m løpebane m/fast dekke, kulestøt og 
lengdegrop. Det er dessuten løpebaner rundt kunstgressbanen på Frøystad.  

Gymnastikksaler – Alle gymsalene ved skolene i Lunner benyttes i stor grad på 
ettermiddag/kveld av frivillige lag/foreninger til ulike aktiviteter.   

Svømmeanlegg - Kommunen har to basseng, Harestua skole 8,5 m x 12,5 m, og Frøystad 
10,5 m x 12,5 m. Disse benyttes av skolene på dagtid, og til folkebadordningen på 
kveldstid. 

Skateanlegg – Det finnes flere aktivitetsanlegg for skating, dvs. anlegg definert som 
nærmiljøanlegg, i Lunner. Grua, Harestua og Nordre Oppdalen har slike anlegg.  

Skianlegg – Det finnes ingen langrennsanlegg (med stadion, traseer osv.) i Lunner. Det 
finnes imidlertid både lysløyper (Svea, Harestua og Nordre Oppdalen), oppkjørte 
skiløypetraseer (ikke definert som ordinært anlegg) og anlegg for alpin og hopp (Grua). 
Sistnevnte er definert som nærmiljøanlegg og det er også planer om å videreutvikle disse 
anleggene. 

Orienteringskart - Det er et stort og aktivt orienteringsmiljø i Hadeland O-lag og kart 
holdes kontinuerlig oppdatert. 
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Skyteanlegg – I følge oversikten finnes det kun et utendørs skyteanlegg i Lunner, dette er 
på Kjevlingen. Anlegget er imidlertid under avvikling. Det finnes en innendørs bane på 
Frøystad.   

Motorsportsanlegg – Lunner Motorsport har et svært aktivt motorsportmiljø på sitt anlegg 
på Stryken.  

Trenings/helsestudioer - Det finnes trenings/helsestudioer i kommunen, disse er alle i 
privat regi. 

Rideanlegg - Det finnes et rideanlegg på Harestua, dessuten finnes noen private tilbud.  

Idrettshus – Flere av idrettslagene har egne klubbhus, garderobehus og/eller hus for 
vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell. Noen av anleggene holder imidlertid ikke dagens 
krav. 

Lysløyper – Svea, Harestua og Nordre Oppdalen har lysløyper.  

Nærmiljøanlegg – Flere skoler har gode anlegg for fysisk aktivitet, dvs. nærmiljøanlegg. 
Anlegg som ballbinger, aktivitetsområder, skileikanlegg med mer er etablert.  Disse 
anleggene eller områdene er utformet for egenorganisert fysisk aktivitet – primært for 
barn og unge - og skal være fritt allment tilgjengelige.  

2.4.4.4.2 Anlegg og områder for friluftsliv 

Anlegg og områder for friluftsliv er mange og varierte i Lunner kommune. De fleste av 

disse er imidlertid på privat grunn, i enkelte tilfeller leier og drifter kommunen 

anleggene/områdene.    

Badeplasser – I samarbeid med frivillige lag/foreninger drifter kommunen to badeplasser. 

Bøhrentangen ved Harestuvannet og badeplassen ved Svea.  

Gang- og sykkelstier - Det er gode muligheter for sykling i Lunner – både på ordinære 

gang/sykkelstier, gutuer, stier o.a. Det mangler imidlertid sammenhengende 

sykkelvegnett, skilting og kart, se også turstier/turveger. 

Skiløyper – Nærmere 400 km skiløyper blir i vinterhalvåret preparert for allmenn ferdsel i 

Lunner kommune. Skiforeningen og Mylla Løypeforening er de som utfører mest kjøring, 

men også andre lag/foreninger preparerer mange kilometer med skiløyper for allmenn 

ferdsel.  

Turstier – Det finnes et meget stort og variert turstinett i Lunner kommune (både i 

nærmiljøet og i utmark). Hadeland Turlag er en viktig aktør, som både kartlegger, merker 

og gjennomfører turer.   

Friluftsliv i utmark – I Lunner kommune finnes rikelig med utmarksområder med gode 

muligheter for sommer- og vinteraktiviteter.  
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 Resultatvurdering av forrige plan.   2.4.5
I all hovedsak har kommunen gjennom forrige planperiode gjort mye godt arbeid for å 
tilrettelegge for Idrett og fysisk aktivitet.  

Utklipp fra forrige plan: 

 

Ut fra ambisjonen om å opprettholde 2013 – nivå på tilskudd til lag og foreninger, er ikke 
dette realisert. Kommunen har på den andre siden gjort mye godt arbeid for å realisere 
idrettsanlegg, men idrettsrådet mener fortsatt at tilskuddet bør økes, noe som vil komme 
alle lag og foreninger til gode. 

Strategier 

Kommunen har realisert arbeidet med regionalt samarbeid og temakart.  

Når det gjelder etterbruk av Frøystad og sikring av arealer og anlegg til idrett og fysisk 
aktivitet er dette nå en del av et større stedsutviklingsprosjekt på Roa, og det blir viktig å 
videreføre dette arbeidet. 

Strategien om videreføring av samarbeidet med Lunner Idrettsråd er godt ivaretatt, men i 
enkelte prosesser har idrettsrådet blitt for dårlig informert og kommet for sent med i 
prosessen.  

Håndtering og prioritering av spillemiddelsøknader 

Kommunen har i samarbeid med idrettsrådet årlig prioritert søknader om spillemidler og 
foretatt oppjustering av prioritert handlingsplan i henhold til intensjonen.  

 Vurdering av kort- og langsiktige behov for både anlegg og aktivitet.  2.4.6
Det er i dag god dekning av anlegg når det gjelder fotball, men i et lengre perspektiv må 
en også se bredere på idrettsfasiliteter i kommunen.  

Med nye Harestua Arena har det blitt et variert og godt tilbud for mange ulike idretter på 
Harestua. I tillegg er det viktig og støtte opp under arbeidet med å preparere skiløyper, 
rydde, merke og vedlikeholde stier for gang, løp og sykkel, dette gjelder for hele 
kommunen, som har en fantastisk beliggenhet i forhold til fysisk aktivitet ute i naturen. 

På Roa er det på kort sikt viktig å få på plass fasiliteter for Lunner Fotballklubb som mister 
sine arealer ifm veiutbygging. På lengre sikt er planene om et mulig regionalt 
svømmeanlegg svært positivt, både for Lunner og for hele Hadelandsregionen. 
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Det tettstedet i kommunen som det er færrest fasiliteter på er Grua, det blir viktig å 
vurdere hvordan en tilrettelegger for et allsidig idrettstilbud i dette område fremover.  På 
Svea er det per i dag svært stor skiaktivitet for barn og unge, det er viktig å ivareta de 
gode arealene vi har for skiidrett på så snøsikre steder som vi har i bygda vår. 
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3 Mål og strategiske valg 
På bakgrunn av analyse av tidligere utredninger, utviklingstrekkene ovenfor, faglige 
vurderinger, kommunens planstrategi og andre planprosesser, fremhever kommunedelplan 
Kultur og frivillighet følgende strategiske satsingsområder: 
 

 Rom for kultur og idrett – nært innbyggeren 

 Bredt og inkluderende kulturliv 

 Frivillighet 

 Folkehelse 

3.1 Rom for kultur og idrett – nært innbyggeren  
Med rom for kultur og idrett – nært innbyggeren, mener vi at kommunen skal legge til 
rette for:  

 Utvikling av kulturelltilhørighet 

 Gode øvingsarenaer og lokaler for idrett, musikk og annen kultur 

 Utnytte de kultur- og idrettsarenaene vi har 

 Utbedre og skape nye arena for kulturformidling på Harestua, Grua og Roa   

Mål for perioden:  

Vi vil … 

Tiltak: 

Vi skal … 

Eier 

Periode/ 

investering 

3.1.1 - styrke 
innbyggernes 
opplevelse av 
kulturkommunen 
Lunner 

 

3.1.1.1 - legge flere arrangementer til kulturarenaer i 

Lunner. 

2017 - 2020 

3.1.1.2 - invitere kulturlivet til å lage en samla 

oversikt og presentasjon av Kulturkommunen Lunner, 

og se dette i sammenheng med regionen Hadeland. 

Denne kan brukes i arbeidet med å markedsføre 

kommunen som bostedsregion og destinasjon. 

2018 

3.1.1.3 - støtte innbyggerarrangementer som 

Elvelangs, Roadagen og Sagstokkfestivalen. De er 

flotte innbyggerarrangementer som bidrar til å skape 

samhørighet og er identitetsskapende. 

2017-2020 

3.1.1.4 - øke kommunens satsing på kulturminnevern 

ved å ta dette inn i kulturkontoret for Lunner og 

Gran. Utarbeide kulturminneplan og etablere 

kulturminnefond der det avsette midler til 

synliggjøring, tilgjengelighet og vedlikehold. 

Stilling 
2017 
Plan 2018 
Fond 2019 

3.1.2 - videreutvikle 

biblioteket som 

kulturarena 

3.1.2.1 - investere i digitalutvikling som gjør 

biblioteket mer brukervennlig. 

2017 

3.1.2.2 – ha biblioteket som møteplass for 

minoritetsspråklige og tilby litteratur på mange språk 

2017 - 2020 

3.1.2.3 - ha egnede biblioteklokaler med sitteplass for 

besøkende 

2019/20 



   

Kommunedelplan Kultur og Frivillighet 2017-2020  Arkiv 16/295 - 45        Side 14 av 23 
 

3.1.2.4 - følge opp tiltak fra regional bibliotekplan  2017 -2020 

3.1.2.5 - videreutvikle samarbeidet med bibliotekene 

i regionen og etablere samarbeidsarena   

for kultursamarbeid i Lunner 

2018 

3.1.2.6 – Utrede bibliotekstruktur og lokalisering av 

bibliotek med det formål å se bibliotek som en del av 

kommunens behov for å skape flere kulturarenaer.  

 

3.1.3 - øke og 

videreutvikle de 

kulturelle 

møteplassene 

3.1.3.1 - utrede og lage en plan for kommunens 

kulturlokaler i nært samarbeid med kulturlivet, med 

fokus på universell utforming og tilgjengelighet for 

alle. 

2017 

3.1.3.2 - etablere ungdomshus på Grua 2018 

3.1.4 - ha gode 

fasiliteter for et 

godt idrettstilbud i 

Lunner 

3.1.4.1 - utrede regionalt svømmeanlegg 2018 

3.1.4.2 - forvalte, utnytte og utvikle eksisterende 

idrettsrom på en best mulig måte  

2017 – 2020 

Tabell 2 Mål og tiltak for området "rom for kultur og idrett -nært innbyggeren" 

Rapportering 

Måleindikator Ambisjonsnivå 
Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per 

innbygger 14 år og over 
>1,2 

Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per 

innbygger (Kostra) 
>1,0 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per 

innbygger 
>3,6 

Antall kulturaktiviteter arrangert i biblioteket   Økende 

Tabell 3 måleindikator og ambisjonsnivå for område "Rom for kultur og idrett - nært innbyggeren" 
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3.2 Bredt og inkluderende kulturliv 
Med «et bredt og inkluderende kulturliv» mener vi at kommunen skal legge til rette for at 
alle innbyggere får mulighet til å delta i kulturlivet. For å lykkes med dette må det både 
være en bredde i tilbudet som kan favne alle, og tilbudene må i seg selv være åpne og 
inkluderende.   

Mål for perioden:  

Vi vil … 

Tiltak: 

Vi skal … 

Eier 

Periode/ 

investering 

3.2.1 - øke bredden 

i kulturtilbudet 

3.2.1.1 - gjennomføre opptrapping i henhold til 

vedtatt utviklingsplan for Lunner i Hadeland 

kulturskole. 

2017 -2019 

3.2.1.2 - følge opp tiltak fra pågående 

integreringsprosjekt 

2017 – 2020 

3.2.1.3. - ta initiativ til å etablere et kulturråd etter 

modell av idrettsrådet 

2017 

3.2.2 - ha et levende 

korpsmiljø i Lunner 

3.2.2.1 - tilby gode øvingslokaler  2019 

3.2.2.2 – nedsette en arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra kommunen og korpsmiljøet for å se 

på mulige tiltak for å rekruttere til korpsmiljøet og 

legge forholdene bedre til rette  

2017 

3.2.3. - alle skal ha 

tilbud om idrett- og 

kulturaktiviteter, de 

kan delta på. 

3.2.3.1 - delta i prosjektet «Fritid for alle» i regi av 

kulturkontoret for Lunner og Gran 

2017 

3.2.3.2 - etablere «bli med dag» et samarbeid mellom 

frivilligsentral, Lunner idrettsråd, flyktningtjenesten, 

voksenopplæringen og frivillige lag.  

2017 

3.2.3.3 - øke bevillingen til den kulturelle 

spaserstokken  

2017 

3.2.3.4 - gi støtte til organisert fritidsaktivitet, for 

barn i integreringsperioden.   

2017-2020 

3.2.3.5 - videreutvikle samarbeidet med idrettsrådet  2017 -2020 

Tabell 4 mål og tiltak for området «bredt og inkluderende kulturliv» 

Rapportering 

Måleindikator Ambisjonsnivå 
Andel flyktningbarn i grunnskolealder i 
integreringstilskuddsperioden som deltar i 
organisert fritidsaktivitet 

> 75 %  

Tabell 5 måleindikator og ambisjonsnivå for området "Bredt og inkluderende kulturliv" 
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3.3 Frivillighet 
Med Frivillighet mener vi alt frivillig arbeid som utføres av lag, foreninger og 
enkeltstående frivillige. Å satse på frivillighet er å legge til rette for å ivareta 
frivilliginitiativet hos innbyggerne. Frivilligsentralen kan tilrettelegge oppgaver og ivareta 
den enkelte frivillige, være et bindeledd og jobbe på tvers av alle instanser og 
organisasjoner både kommunale og frivillige. 

Mål for perioden:  

Vi vil … 

Tiltak: 

Vi skal … 

Eier 

Periode/ 

investering 

3.3.1 - utarbeide en 
frivillighetspolitikk i 
dialog med frivillige 
lag og foreninger.  

3.1.1.1 - ta utgangspunkt for dette arbeidet i «De ti 
frivillighetspolitiske bud» utarbeidet av Frivillighet 
Norge 
 

2017 
 
 

3.3.2 - legge bedre 

til rette for lag og 

foreninger. 

3.3.1.1 - øke bevilgning til driftsstøtte til lag og 

foreninger. 

 
2017 

3.3.1.2 - drifte «Tilskuddsportalen».   2017 

3.3.1.3 - informere lag og foreninger om nyttige 

ordninger og løsninger, og om tilgjengelighet og 

universell utforming. 

2017 

3.3.1.4 - tilrettelegge for tilgjengelige lokaler, 

idretts- og parkanlegg for frivillig aktivitet. 

2017 -2020 

3.3.3 - ivareta 

frivilliginitiativet hos 

innbyggerne. 

3.3.2.1 - rekruttere frivillige bredt i befolkningen. 2017 -2020 

3.3.2.2 - styrke frivilligsentralen med flere ansatte for 

å kunne ivareta og organisere de frivillige. 

2017 

3.3.2.3 - etablere avdeling av frivilligsentralen, sør i 

bygda. 

2018 

3.3.2.4 - avsette årlig beløp til kulturaktiviteter. 2017 

3.3.2.5 - evaluere kulturfondets retningslinjer for å 

sikre at fondet stimulerer den frivillige innsatsen 

innen kultur og idrett.  

2018 

3.3.4 - inkludere 

flyktninger i 

frivilligarbeid 

3.3.3.1 - rekruttere frivillige fra minoritetsspråklige 

grupper. 

2017-2020 

3.3.3.2 - skape aktiviteter som fremmer inkludering i 

lokalsamfunnet.  

2018 – 2020 

3.3.3.3 - legge til rette for frivillig aktivitet inn mot 

asylmottak og omsorgssentre. 

2017 – 2020 

Tabell 6 Mål og tiltak for frivillighet 

Rapportering 

Måleindikator Ambisjonsnivå 
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr 
lag som mottar tilskudd 

>9442 (Kostra tall fra 2015) 
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Antall frivillige lag som mottar kommunale 

driftstilskudd 
>43 (Kostra tall fra 2015) 

Tabell 7 måleindikator og ambisjonsnivå for frivillighet 

3.4 Folkehelse  
Med folkehelse mener vi å synliggjøre kulturområdets bidrag til en bedre folkehelse på de 
områdene, folkehelseprofilen viser at kommunen har utfordringer på:  

 barn og unge og vekt/inaktivitet 

 rusmidler og tobakk  

 psykiske helse 
Samtidig er hele Kommunedelplan Kultur og frivillighet et bidrag til bedre folkehelse 

Mål for perioden:  

Vi vil … 

Tiltak: 

Vi skal … 

Eier 

Periode/ 

investering 

3.4.1 -legge til rette 

for økt fysisk 

aktivitet i 

befolkningen 

3.4.1.1 -utrede behovet for nye arenaer som 

fremmer aktivitet i befolkningen i tett samarbeid 

med idrettsrådet og andre kulturaktører.  

2017 

3.4.1.2 -videreutvikle nær-/skogsområdene rundt de 

store boområdene for ski, rulleski, terrengsykling og 

naturstier. 

2017-2020 

3.4.1.3 -etablering av BUA - en utlånsordning av 

sports- og fritidsutstyr - et samarbeidsprosjekt 

mellom frivilligsentralene på Hadeland og 

kulturkontoret 

2017 

3.4.2 -legge til rette 

for rusfrie 

arrangementer for 

barn og voksne 

3.4.2.1 - videreutvikle de rusfrie ungdomsarenaene 

og sørge for at ungdommene får god informasjon. 

  

2017-2020 

3.4.3 -bidra til god 

psykisk helse ved å 

skape arenaer for 

inkludering og 

mestring 

3.4.3.1 - videreutvikle ungdomsarenaene i nært 

samarbeid med ungdommen selv og trekke inn nye 

lag og organisasjoner i utviklingen av skoleferie 

aktiviteter 

2017 

3.4.3.2 - videreutvikle Frivilligsentralen, og dens 

samarbeid med helse, fengselsvesen og andre 

aktører.  

2017 

3.4.3.3 - utvide aktiviteter på Cafè Bergo 

seniorsenter. 

2018 

3.4.3.4 - etablere aktiviteter for seniorer sør i bygda. 2018 

Tabell 8 Mål og tiltak for folkehelse 
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Rapportering 

Måleindikator Ambisjonsnivå 
Andel som svarer «minst ukentlig» på spørsmålet: «Hvor ofte 

blir du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett» i 

Ungdata - undersøkelsen.  

Likt landsgjennomsnitt 
eller bedre (87 % - 2016) 

Andel som svarer «ganske mye» eller «veldig mye» plaget av 

ensomhet siste uke i Ungdata - undersøkelsen  

Likt landsgjennomsnitt 
eller lavere (18 % -2016) 

Andel som svarer «ganske mye» eller «veldig mye» plaget av 

depressivt stemningsleie siste uke i Ungdata- undersøkelsen.  

Resultatene skal være på 
landsgjennomsnitt eller 
lavere (12 % - 2016) 

Tabell 9 Måleindikatorer og ambisjonsnivå for folkehelse 

 

3.5 Idrett og friluftsliv 

3.5.1 Prioritert handlingsplan 2017 – 2020. 

Kommunedelplan kultur og frivillighet er også kommunens plan for idrett og friluftsliv. I 

denne skal inngå en prioritert handlingsplan som rulleres hvert år for å fange opp de 

planer/prosjekter som er klare til å søke om spillemidler. Når det gjelder de anleggene 

som ikke har utarbeidet søknader om spillemidler – er kostnadene og oppstartsår 

uavklarte. 
 

Lag og foreninger har kommet med innspill. Idrettsrådet har innstilt på hvem som bør 
prioriteres, de øvrige innspillene er tatt inn i uprioritert handlingsplan. Lag og foreninger 
inviteres årlig til å komme med innspill. Prioritert handlingsplaner rulleres årlig.    

3.5.1.1 Prioritert handlingsplan 2017-2020 

ORDINÆRE IDRETTSANLEGG 

Anlegg/tilrettelegging Søker Sted Ca. kostnad Kommuna

l andel 

Oppgradering til 

kunstgress m/lys, Grua 
Lunner kommune Granlybanen 7,7 mill. X 

Frøystad, Idrettshus – 
Klubblokaler inkl rom for 

møter og arrangementer 

Lunner Fotball Frøystad   
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Frøystad Idrettshus  - 

Garderober 
Lunner Fotball Frøystad   

Frøystad Idrettshus – 
Lokaler for vedlikeholds- 
drifts- og idrettsmateriell 

Lunner Fotball Frøystad   

Frøystad 9-er 
kunstgressbane 
m/undervarme og 

lysanlegg, Frøystad 

Lunner Fotball Frøystad   

Idrettshus m/klubb- og 
møtelokaler, garderober 
og lokaler for 
vedlikeholds-, drifts- og 
idrettsmateriell 

Harestua IL Harestua   

Oppdatering/nytegning O-
kart Brovold 

Hadeland O-lag Brovoll   

Tabell 10 prioritert handlingsplan ordinære idrettsanlegg  

3.5.1.2 Prioritert handlingsplan 2017-2020 

NÆRMILJØANLEGG 

Anlegg/tilrettelegging Søker Sted Ca. kostnad Kommunal 

andel 

Rehabilitering av 
hoppanlegget med K8 og 

K15 bakke 

Grua UIL Gamleskolen 
Grua 

  

Lysanlegg for hoppbakkene Grua UIL Gamleskolen 

Grua 
  

Nærmiljøanlegg – 
rehabilitering av skatepark 
og område rundt 

Tufteparken 

Grua UIL Grua   

Ball-binge  Lunner kommune Lunner 

barneskole 
740 000  

Tabell 11 Prioritert handlingsplan – nærmiljøanlegg  
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 Uprioritert handlingsplan (12 år) –  3.5.2

Innmeldte planer for perioden 2017 - 2029 

Type anlegg/Sted Nytt Re-
hab. 

Kostnad År 

Lysløype rund Noil Huset  X 50 – 100 000 2017/18 

Videreføre skiløype fra Dumpa 

(Vestbygda) til Haneknemoen 
    

Knytte eksisterende løypenett for ski 
mellom Romeriksåsen til Nordmarka ved 
en trase nord for Harestua. 

    

Skiløypa fra Samfunnshuset Harestua til 
Nordmarka bør utbedres til å bli en 

ski/sykkel og gangsti. 

    

Flisa – Gamlefeltet Harestua  X 600 000  

Børentangen (Wc – tuftepark- trimpark) X  1 300 000  

Børentangen (sitteplasser)  X  

Gråmerra – brygger, båtplasser X  300 000  

Hockeybane (Gapahuk – lagring) X  80 000  

Hockeybane (Vant)  X 

Harestua Stilag   X 200 000  

Rulleskibane X    

Tabell 12 uprioriterte planer - innmeldte planer for perioden 

 

4 Tiltaksplaner 

4.1 Milepælsplan investeringer 

Investeringsprosjekter  2017 2018 2019 2020 2021 
Kode Navn på prosjektet Budsjett/ 

anslag 

Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst 

V Folkebibliotek Roa     P2       
V Harestua – kultursal            
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V Bibliotek Harestua            
V Utvidelse av gravplass 

ved Grua kirke 
 P4          

V Granlybanen, kunstgress 
med lys 

 P5          

V Baneanlegg Frøystad  P4 P5        
 Helhetlig Frøystad trinn 1  P3/P4       
 Helhetlig Frøystad trinn 2     P3     

 Utrede regionalt 

svømmeanlegg 

    P1       

Tabell 10 Milepælsplaner investering 

 

4.2 Tiltaksplan investering 

Tiltak 2017 2018 2019 2020 Beskrivelse 

 
Harestua skole, kultursal 

 
540 

    

 
Rehabiliteringsprosjekter kirken 

 
400 

 
400 

 
400 

 
400 

 

 
Ulike digitale løsninger for 
bibliotek  

 
135 

   Nytt biblioteksystem på 
web, inkl. mobilapp. 

 
Bibliotek Roa ligger nå i helhetlig 
Frøystad 

     

 
Helhetlig Frøystad  

 
3000 

 
15000 

 
15000 

  

 
Utrede regionalt svømmeanlegg 

     

 
Utvidelse av gravplass Grua 

13 441     

 
Etablere ungdomshus på Grua 

    Finansieres ved salg av 
Malmgruben 

 
Bibliotek Harestua 

     

Tabell 11 Tiltaksplan investering  

  



   

Kommunedelplan Kultur og Frivillighet 2017-2020  Arkiv 16/295 - 45        Side 22 av 23 
 

4.3 Tiltaksplan drift 

 

Tiltak 2017 2018 2019 2020 Beskrivelse 

Opprette stilling i 
kulturkontoret for 
kulturminnevern Lunner 

370 000    50 % stilling, inkl. 
driftsmidler og 
overheadkostnader 

Opprette kulturminnefond    200 000  I 2018 kan det 
utarbeides plan for 
kulturminner  

«Fritid for all» 400 000    50 % stilling, inkl. 
driftsmidler og 
overheadkostnad 

Økt tilskudd til den kulturelle 
spaserstokken 

35 000    Økt aktivitet 

Utlåns pc 50 000 -50 000    

Opptrappingsplan Hadeland 

kulturskole 
130 000 155 000 95 000 95 000 Planen er utarbeidet 

for perioden 2015 – 
2018, men ikke 
påbegynt. Foreslås 
derfor påbegynt 2016  

øke driftsstøtten til lag og 

foreninger 
225 000    Kr 80 000: musikk, 

kor, dans og teater 

Kr 45 000: idrett, 
drift aktivitet 

Kr.100 000: idrett, 
drift anlegg (ny 

ordning) 

Øke antall ansatte ved 

frivilligsentralen 
300 000    50 % stilling, 

finansieres delvis av 
føringer i 
statsbudsjettet 

Årlige beløp til 

kulturaktiviteter 
75 000    Som fremmer 

innbygger initiativ, 
men ikke faller 
innenfor kulturfond 
og andre ordninger  

Tabell 12 Tiltaksplan drift  

Ingen av driftstiltakene er prioritert inn i Handlingsprogram/økonomiplan 2017-
2020 og årsbudsjett 2017. 
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5 Tilhørende dokumenter (elektronisk tilgjengelige) 
5.1 Bibliotekstruktur i Lunner kommune 
5.2 Evaluering av kulturkontoret organisert som interkommunalt samarbeid 
5.3 Hadeland kulturskole – Utviklingsplan for Lunner 2015 – 2018 
5.4 Dette forteller tall og statistikk 
5.7 Handlingsplan mot hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme 
5.8 Handlingsplan mot vold i nærerelasjoner (når denne foreligger)  
5.9 Kart med oversikt over lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, 
områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftsområder. 


