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Private og frivillige kunst- og kulturformidlere skal sikres 
forutsigbare vilkår og gode rammebetingelser

Offentlige kulturformidlere og den kulturelle grunnmuren  
styrkes og målrettes, og skal planmessig forankres politisk

Skolene/barnehagene/institusjonene er aktive dannings- og 
kulturformidlingsarenaer, i tett samarbeid med kultursektoren

Alle innbyggere skal sikres samme tilgang til et mangfold av 
kulturopplevelser, på ulike arenaer

• Enestående kunst- og kulturopplevelser, og et rikt kultur- og 
aktivitetstilbudtilbud, gjør Fjordlandsbyen Jevnaker til en 
attraktiv bo- og etablererkommune, og en nasjonal 
turistdestinasjon 

• Gode kulturopplevelser og aktiv formidling av vår felles 
kulturarv, historie og kultur styrker identitet og tilhørighet 
i et levende demokrati

• Alle innbyggere finner kulturopplevelser som oppleves 
relevante og meningsfulle.

• Jevnakersamfunnet preges av samarbeid, dugnadsånd , 
toleranse og et levende demokrati.

• Alle gis samme mulighet til å utvikle evner og talenter, og 
oppleve mestring, alene og sammen med andre

• Et rikt kulturliv styrker fysisk og psykisk folkehelse
• Offentlig, privat og frivillig sektor arbeider tett sammen, til 

det beste for alle innbyggere 
• Det er enkelt for alle å oppsøke kulturtilbud, også utenfor 

kommunens grenser
• Det oppleves enkelt å iverksette kulturtilbud

• Fjorden, naturen og historien gir Jevnaker unike fortrinn som 
utnyttes maksimalt.

• Et mangfold av opplevelsestilbud er til glede for både turister 
og innbyggere

• Et helhetlig oppvekstmiljø ivaretar alle innbyggere 
• Det er gode, relevante og tilpassede møteplasser for alle 

innbyggere, og alle slags aktiviteter og opplevelser. 
Eksisterende kulturarenaer fortettes og videreutvikles for 
møter mellom mennesker

• Det er enkelt å orientere seg i mangfoldet av kulturtilbud

Kommunen skal legge til rette for så enkle, forutsigbare og 
rettferdige vilkår for drift og utvikling av frivillig sektor som mulig

Alle innbyggere skal sikres enkel tilgang til et mangfold av arenaer 
og møteplasser for mestring, samhandling, danning og demokrati

Kultur og frivillighet skal være en bærende del av den  
kommunale primærforebyggende innsats for folkehelse

Gode kommunikasjonsløsninger skal sikre alle innbyggere å 
ta del i kommunale, regionale og nasjonale kulturtilbud

Kulturell infrastruktur skal styrkes og gjøres tilgjengelig, for å 
fremme nære kulturopplevelser og stimulere til aktiv deltakelse

Kultur skal være en viktig del av grunnlaget for planlegging av 
bo- og oppvekstmiljø, sentrumsutvikling og næringsutvikling

Kommunen skal underbygge, koordinere og samskape
med kulturlivet, og aktivt markedsføre kulturtilbud

Kommunens natur- og kulturgitte forutsetninger skal 
benyttes maksimalt for å styrke et levende kulturliv


