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1 Innledning
Kommunestyret i Løten vedtok 02.06.2021 oppstart av arbeidet med revidering av kommunens kulturplan. Dette 
er i tråd med kommunens vedtatte planstrategi. Forrige kulturplan hadde varighet fra 2016 til 2020.

Løten kommune skal ha en oppdatert kulturplan som angir mål og strategier for kulturarbeidet. Denne planen 
vil være det overordnede styringsdokumentet for kommunens arbeid innenfor kulturfeltet. Planen skal gi mål, 
retning og prioriteringer, og tenke utvikling innenfor kulturfeltet for Løten både som geografisk område og 
som organisasjon. Planen skal også underbygge mål i kommunens øvrige planverk, først og fremst definert i 
«Kommuneplanens samfunnsdel».

I følge «Store norske leksikon» kan vi skille mellom tre ulike kulturbegrep:
• det snevre, sektororienterte kulturbegrepet

• det utvidete kulturbegrepet

• det generelle kulturbegrepet

«Det sektororienterte kulturbegrepet betegner den sektor av samfunnslivet hvor visse uttrykksformer gis 
en grad av artistisk bearbeidelse, som «kulturlivet», «kunst og kultur», og så videre. Gjennom vurderinger 
omkring graden eller kvaliteten av slik bearbeidelse gjøres det her ofte et skille mellom såkalt «finkultur» på 
den ene siden og «folkelig kultur», eller «populærkultur», på den andre.

Det såkalte «utvidede kulturbegrepet» er basert på sektormodellen i den forstand at det innrømmes plass 
i kultursektoren for uttrykksformer eller aktiviteter som mange i utgangspunktet vil regne til andre sektorer, 
som folkefester, idrett og så videre.

Det generelle kulturbegrepet omfatter tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre på alle felter av 
samfunnslivet, uavhengig av om det finnes noen spesialisert kultursektor eller ikke.»

1.1 Avgrensninger
Kommunens kulturarbeid omhandler det utvidede kulturbegrepet, men i planarbeidet er to segmenter av dette 
begrepet skilt ut med egne planer. Det første er «kulturminner», som fikk sin egen plan i 2019. I tillegg har «idrett 
og fysisk aktivitet» en egen plan, som revideres parallelt med kulturplanen. Kulturminner og idrett vil derfor ikke 
inngå i denne planen.

1.2 Planens oppbygning
Planen vil innledningsvis beskrive føringer fra annet planverk, både nasjonalt, regionalt og kommunalt, samt 
resultatene siden forrige plan. Deretter starter hoveddelen av planen med vekt på følgende fokusområder:

• bibliotek

• kulturskole

• Munch

• lokalmat

• frivillighet

Innenfor hvert område vil det være en beskrivelse av nå-situasjonen, og et målbilde for planperioden med mål og 
strategier.
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2 Føringer

2.1 Nasjonale og regionale føringer
Planarbeidet styres av ulike overordna føringer. Her er et utvalg sentrale dokumenter og lover som gir nasjonale 
føringer innen kulturfeltet:

• Meld. St. 23 (2020–2021) – Musea i samfunnet – tillit, ting og tid

• Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og 
unge

• Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken

• Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig

• Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida

• Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 – Rom for demokrati og dannelse (Regjeringen, 2019)

• Strategi for kultur og reiseliv. Noreg som attraktiv kulturdestinasjon (Regjeringen, 2019)

• Kulturloven

• Kulturskoleloven

• Folkebibliotekloven

Fra Innlandet fylkeskommune er følgende planverk mest aktuelt: 
Kulturstrategi, 2022 – 2026  https://innlandetfylke.no/tjenester/kunst-og-kultur/kulturstrategi-for-innlandet/

2.2 Kommunale føringer
Det kommunale planarbeidet skal følge opp kommuneplanens samfunnsdel. Den har tre hovedmål som er 
styrende for alt vi gjør:

• Løtens fortrinn skal brukes til å skape vekst 
og utvikling.

• Løten skal være et naturlig bovalg for 
barnefamilier som etablerer seg i Innlandet.

• Løten skal være et samfunn preget av 
livskvalitet og mestring for alle.

Det er definert 10 delmål. Det mest relevante i denne 
sammenhengen er:

• Løten kommune skal legge til rette for et 
godt kulturtilbud-, idretts- og friluftsliv som 
bidrar til bolyst, trivsel og godt omdømme.

Planen beskriver også Løtens muligheter og 
utfordringer. Blant mulighetene nevnes gode 
nærmiljøanlegg, god dugnadsånd, godt kulturtilbud og 
at kommunen er geografisk plassert «midt i matfatet». 
Det nevnes ingen spesielle utfordringer knyttet til 
kulturfeltet i kommuneplanens samfunnsdel.
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2.3 Hvordan kan kultur bidra til å nå målene i samfunnsplanen?
Kultur er en del av all menneskelig samhandling, og må ikke reduseres til kun fritid og underholdning. Kultur 
handler om identitet og dannelse, om utvikling av kreativitet og de store samtalene. Kultur er limet i samfunnet og 
representerer et universelt språk som kan viske ut grenser og språkforskjeller. Kultur skaper fellesskap og bygger 
samfunn. Å forestille seg et samfunn uten kultur er umulig. Kultur har en egenverdi som ikke kan tallfestes, 
samtidig er verdien av kulturen i et samfunn så stor at den ikke trenger andre forklaringer for å rettferdiggjøres.

I tillegg til kulturens opplagte egenverdi, kan også kultur direkte eller indirekte bidra til å nå andre målsettinger.

Det første målet i kommuneplanens samfunnsdel er: «Løtens fortrinn skal brukes til å skape vekst og utvikling.»

Alle kommuner kjemper om flere innbyggere. Kultur kan være et virkemiddel for å skape økt oppmerksomhet og 
godt omdømme, noe som igjen påvirker kommunens attraktivitet som bosted. For høy aktivitet og god synlighet 
gir inntrykk av at Løten er et vitalt sted hvor det skjer mye, noe som bidrar til et mer positivt omdømme. For å 
være synlig må man ha en historie å fortelle, og Munchs tilknytning til Løten er en av våre viktige historier.

En slik positiv synlighet, uavhengig av hva som står bak, vil også kunne påvirke andre tiltak og aktører. 
Eksempelvis vil det gjennom et økt fokus på Munch også kunne bli et økt fokus på andre stedlige kvaliteter som 
lokalmat, turområder osv.

Når kommunen engasjerer seg i arrangementer og liknende, er det med tanke på omdømmebygging, økt 
aktivitet, attraktivitet og trivsel. Målsettingen er å bidra til stedsutvikling, gi økt tiltrekningskraft, samt å styrke 
identiteten. Kulturarrangementene skal bygge stolthet og vise fram både steder og mennesker. I takt med at 
innbyggernes stolthet over egen kommune vokser, er det også sannsynlig at den positive omtalen av kommunen 
øker, og dermed også kommunens attraktivitet både for innbyggere, besøkende og potensielle nye innbyggere. 
Kulturarrangement er en synlig og kostnadseffektiv måte å skape godt omdømme på. Et aktivt kulturliv øker 
deltagelsen, skaper gode opplevelser og styrker følelsen av stolthet og tilhørighet.

Løten har et rikt kulturliv og en aktiv frivillighet med stor dugnadsånd. Dette er utvilsomt to av Løtens store 
fortrinn, og viktige satsingsområder fremover for å skape økt vekst og utvikling, slik målsettingen sier.

Samfunnsdelens andre mål er: «Løten skal være et naturlig bovalg for barnefamilier som etablerer seg i 
Innlandet.» For å nå dette målet må flere områder spille på lag; blant annet barnehager, skoler, helsetilbud, 
boligmarked m.m. Kultur er også viktig her. Både fordi kultur, som nevnt ovenfor, kan bidra til å styrke kommunens 
omdømme, og dermed nå ut til barnefamilier og potensielle nye innbyggere, men også fordi barnefamilienes 
livskvalitet styrkes med et godt kulturtilbud. Bibliotek og kulturskole er viktige aktører for innbyggerne i denne 
kategorien. I tillegg er lag og foreninger innen kultur og idrett viktige for barnefamiliers trivsel, noe som igjen 
kan bidra både til at barnefamilier flytter hit og blir boende her. Nettverksbygging i lokalsamfunnet skjer like ofte 
gjennom fritidsaktiviteter som gjennom jobb og skole - kultur og idrett er derfor svært viktig.

Det tredje og siste målet er: Løten skal være et samfunn preget av livskvalitet og mestring for alle.

For å nå dette målet bør det legges til rette for møteplasser der folk kan møtes på tvers av alder, funksjonsevne 
og kulturell bakgrunn. Kulturarrangementer og kulturinstitusjoner som bibliotek og kulturskole, er viktige 
bidragsytere for å skape møteplasser, og for å bidra til god folkehelse. Kulturelle møteplasser virker samlende 
og øker aktivitetsnivået, noe som genererer positive synergier og øker verdiskapningen. Kultur kan bidra til 
å inkludere flyktninger og innvandrere, samle folk i ulike aldre og miljøer, og på den måten bidra til mindre 
ensomhet. Med tanke på at det blir stadig flere eldre i Løten er det også særdeles viktig med et godt kulturtilbud 
for denne gruppen, slik at de holder seg både aktive og sosiale – et viktig bidrag for både fysisk og psykisk helse. 
Kultur er utvilsomt med på å øke innbyggernes livskvalitet, og bidrar derfor direkte til å nå dette målet.

Summen av dette gjør at kultur blir et viktig satsingsområde for kommunen for å nå målene i samfunnsplanen.
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3 Resultater siden forrige plan
Forrige kulturplan, med undertittel «Midtpunkt med kulturelt mangfold», hadde en varighet fra 2016 til 2020. Det 
har skjedd mye innen kulturfeltet i Løten i perioden, og blant det viktigste kan følgende trekkes fram:

3.1 Arrangementsutvikling:
Kommunen ser arrangement som viktig for bolyst og trivsel, og for omdømme og profileringsarbeid. I tillegg til 
egenverdien i kulturelle opplevelser, og det å skape møteplasser, så bygger arrangementer både stolthet og 
samhold. De viser også Løtens positive kvalitet for omverdenen, og slik kan arrangementer indirekte være en 
medvirkende faktor til innbyggervekst.

Kommunen ønsker i hovedsak ikke å være en arrangør - heller enn tilrettelegger. Kommunen skal støtte opp om 
det som skjer, men aldri konkurrere med næringsaktørene. Derfor søker kommunen samarbeid med næringsliv og 
frivillighet, og målet er alltid å kunne tilby arrangementer som supplerer eksisterende tilbud, fremfor å konkurrere.

Den største nyvinningen innen arrangement i planperioden er Sommer i sentrum, som ble arrangert for første 
gang sommeren 2019. Sommer i sentrum har til hensikt å skape mer liv i sentrum på lørdager i sommerhalvåret, 
og bidra til økt omsetning for lokalt næringsliv. Arrangementet skjer i tett samarbeid med næringslivet og 
frivilligheten, og pengene kommunen bruker på arrangementet går i all hovedsak til lokale aktører. Lørdagene har 
ulikt program med tilbud og underholdning. Dette har vært svært vellykket, med stort oppmøte og en betydelig 
omsetningsøkning for sentrumsbutikkene. For å gi aktører innen kulturbasert næring utenfor sentrum noe av de 
samme muligheten har kommunen også bidratt til arrangementet Åpne gårder i Løten.

Kommunen har også videreutviklet sin egen store festkveld; Staskveld, i planperioden. Denne ble arrangert 
for første gang i 2015. På Staskveld hylles medaljevinnere innen kultur og idrett, samt vinnerne av kommunens 
kulturpris og ildsjelpris. Ildsjelprisen er opprettet i siste planperiode, og begge prisene har fått nye statutter og 
diplomer i perioden. Staskvelden, som arrangeres i Løten kino, byr også på underholdning fra lokale aktører. 
Kommunen forsøker å vise bredden i det lokale kulturlivet når programmet settes sammen.
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Munch er ett av satsingsområdene til kommunen, og det er derfor naturlig med arrangementsutvikling innenfor 
dette området. Camp Munch ble arrangert for første gang i 2016, helt i begynnelsen av forrige planperiode. 
Dette er en kunstleir for ungdom, som skal vise ungdom fra hele landet det Løten som Edvard Munch ble så glad 
i, samtidig som unge kunsttalenter får mulighet til å utvikle seg som kunstnere. Arrangementet har fått svært 
gode tilbakemeldinger fra deltakerne, god oppmerksomhet i media og sosiale medier, og bra med ekstern støtte. 
Etter første arrangement har det også blitt etablert en modell for arrangementet som gjør at arbeidsmengden 
for kommunen blir mindre. Dette er blant annet på grunn av et godt samarbeid med Fargefabrikken i Fredrikstad 
ved Nina Molven, som har det kunstneriske ansvaret for campen. Og ikke minst samarbeidet med Klevfos 
industrimuseum som står for lokaler m.m. under campen. Kommunen har også årlig markert Munchs bursdag 
den 12. desember. Munch vinterfestival ble arrangert på Budor for første gang i vinterferien 2019. Dette er en 
dagsfestival rettet mot barn og unge, med kreative aktiviteter i og utenfor Budor gjestegård. Gjestegården og 
Løiten Almenning er samarbeidspartnere. Hensikten er å øke kjennskapen om Munchs tilknytning til Løten, og 
vinterfestivalen er spesielt rettet mot hytteeiere og besøkende i kommunen.
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3.2 Stedsutvikling
Kultur er tett koblet til stedsutvikling og tiltak for økt bolyst og trivsel. I Løten kommune jobber flere virksomheter 
med dette, hovedsakelig innen plan, næring, kultur og teknisk.

Kommunens kulturavdeling er involvert i arbeidet med ny sentrumsplan.

Flere tiltak som kombinerer kultur, omdømmebygging og stedsutvikling er satt i gang. Blant annet gjennom 
prosjektet Sett farge på sentrum – Munchs fargepalett. Her har kommunen, gjennom et samarbeid med 
Fargerike, utviklet en egen Munch-fargepalett. Eiere av næringsbygg i sentrum har fått tilbud om å være med i 
prosjektet, og fått malt byggene sine i fargekombinasjoner satt sammen fra Munch-paletten. Fargerike har sett 
prosjektet som så spennende at de har stilt opp gratis, og valgt å markedsføre Munch-paletten i sine kanaler.

I planperioden har det også blitt etablert en Munch-inspirert lekeplass og en aktivitetsplass med dekke i 
Munch-farger.

Kommunen har jobbet for å utvikle konsepter rundt advent og jul, spesielt i sentrum. Julegateåpning med 
kulturelt innslag er en fast tradisjon. Etter at dette ble flyttet til den nye lekeplassen i sentrum har Løten 
kulturskole overtatt ansvaret for det kulturelle innholdet. Arrangementet skjer i samarbeid med Løten 
næringslivsforening. Kommunen har i tillegg tatt initiativ til mer pynting i sentrum. I tett samarbeid med 
næringslivet og frivillige er det pyntet på bakkeplan med halm, trær, malte sparker osv. I 2020 ble det i tillegg 
investert i ny julegate, med lyslenker i flere trær og girlandere over gatene.

Kommunen er også initiativtaker til pynting i sentrum både sommer og høst, i tett samarbeid med næringslivet. 
Dette har blant annet ført til sykler lakket i spreke farger, med blomsterkurver som pynt, i hele sentrum.
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3.3 Kulturlokaler
Lag og foreninger ønsket i forrige kulturplan flere og bedre kulturlokaler, samt større lagerplass, og det er i 
planperioden tatt grep for å oppfylle disse ønskene. Blant annet er det bygget et tilbygg til Løten ungdomsskole 
som brukes som lager av korps. Dette gjør det mulig å utvide bruken av aulaen ved Løten ungdomsskole/Løten 
kulturskole som øvingslokale, noe som demper presset på Løten kino. Utfordringen med lagerplass anses som 
løst, men det er fortsatt utfordringer med scenestørrelse for kommunens største korps.

På slutten av planperioden ble det etablert et nytt privat kulturlokale i Løten; Godshuset. Dette er et konsertlokale 
i det gamle godshuset ved Løten stasjon.

3.4 Bibliotek
Biblioteket er i planperioden noe preget av langtidssykemeldinger og bytte av biblioteksjef. Dette har påvirket 
mulighetene for utviklingsarbeid og arrangementer. Daglig drift er godt ivaretatt. På slutten av planperioden 
startet arbeidet med å planlegge for meråpent bibliotek – en løsning som gir brukerne tilgang til lokalet gjennom 
eget kort. I tillegg startet arbeidet med bytte av biblioteksystem.

3.5 Kulturskole
Kulturskolen fikk egne lokaler ved Løten ungdomsskole i starten av planperioden, i 2016. Samme år ble det satt 
opp en bandbinge utenfor. I planperioden er det økt satsing på gruppetilbud, og kulturskolen har fått et nytt 
tilbud innen dans, samt et barnekor. Kulturskolen har i samarbeid med biblioteket tilbudt babysang, finansiert av 
eksterne prosjektmidler.

Kulturskolen ble høsten 2019 deltakere i prosjektet «Full pakke» fra Pascal Norge. Målet er oppstart av tilrettelagt 
musikkundervisning for mennesker med spesielle behov. Prosjektet består av kursing av lærere, veiledning 
og at kulturskolen har fått en del spesialtilpassede instrumenter. Siste del av veiledningen skulle foregått 
våren 2020, men er utsatt pga. korona. Kulturskolen mangler ressurser til lønn for å sette i gang et tilpasset 
undervisningstilbud.
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3.6 Kunst i offentlig rom
Kommunen har tatt initiativ til flere prosjekter for kunst i det offentlige rom. Blant annet gjennom Munch-
inspirert street art på flere bygg. Noen av Norges beste street art-kunstnere har fått lage sine egne tolkninger 
av Munch, og ett av verkene er gitt som gave til Løten av Visit Norge. I tillegg til kunstverket ble det også lagd en 
reklamefilm om Løten rettet mot det utenlandske markedet. Inspirert av dette har også en privat gårdeier fulgt 
opp med veggkunst. Kommunen har også, etter ønske fra innbyggerne, dekket kostnadene med å dekorere to 
fotgjengerunderganger.

Før åpningen av ny riksveg 3/25 ble kommunen utfordret av Statens vegvesen til å utsmykke en av de nye 
rundkjøringene ved Brennerikrysset. Det ble da utlyst en begrenset kunstkonkurranse med temaet «lokale mat- 
og drikketradisjoner». Kristine Sandøy vant konkurransen med verket Fire, som er inspirert av drikkehornet i 
kommunevåpene. Dette ble montert i rundkjøringen i 2019.

Løten kommune fikk også en flott kunstgave av Sparebanken Hedmarks kunstfond, som resulterte i statuen 
«Alma Mater» av Birthe Marie Løveid. Statuen er inspirert av Edvard Munchs verk med samme navn og plassert 
på lekeplassen i sentrum.
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3.7 Munch
I forrige plan var det et mål at Løten kommune skulle jobbe aktivt for å synliggjøre seg som Edvard Munchs 
fødested, og spre kunnskap om Munchs tilknytning til Løten. Dette er i høyeste grad gjort i perioden. Flere av 
tiltakene er allerede nevnt under «arrangementsutvikling», «stedsutvikling» og «kunst i offentlig rom».

Det nasjonale Munch-nettverket, som Løten er en del av, jobber for å bygge opp et helhetlig reiselivsprodukt 
gjennom Østlandet basert på Edvard Munch sitt liv. Det nye Munchmuseet i Oslo gjør at det forventes en 
tredobling av turister som vil besøke Oslo og Norge i anledning Munch. Nasjonalt er det framhevet en sterkere 
kobling mellom kultur og reiseliv, og landsdelsselskapet Visit Oslo Region har kultur som sin nye satsing, med 
Munch i forsetet. De to Munch-stedene nord for Oslo; Løten og Vågå, har kommet kortere i sin produktutvikling 
enn stedene sør for Oslo. For å utvikle potensialet og ta sin andel av turistbesøket, ble det i 2017 etablert et 
samarbeid mellom Løten og Vågå under navnet «Munch – den nordlige ruten».

Gjennom dette nettverket har Løten fått et stort Munch-informasjonsskilt som er satt opp ved lekeplassen i 
sentrum. Tilsvarende skilt er plassert på alle de åtte Munch-stedene, og binder disse stedene sammen. Det er 
også gitt midler fra nettverket og det regionale prosjektet til å utvikle en ny Munch-sti m.m. ved Klevfos. Dette 
førte til bygging av ny bru over Svartelva sommeren 2021.

I tillegg er Munch valgt som en av tre drivere for reiselivsarbeidet i vår region.

Klevfos industrimuseum og Munchsenteret er sentrale i Løtens satsing på Munch. Kommunen jobber tett med 
Anno museum for å få realisert et nytt Munchsenter på Klevfos. I planperioden har det foregått et forstudie, og 
det er startet opp et forprosjekt.

Tor Karseth lagde både syngespillet «Mens Edvard tegner» og «Edvard Munch og Bjarne Falk» i forrige 
planperiode. På slutten av planperioden ga kommunen støtte til utvikling av et tredje syngespill med arbeidstittel 
«Edvard Munch 1882».

I planperioden har det på Ådalsbruk også blitt etablert en ny veg, som har fått navn etter Edvard Munchs 
barnepike, Oline Fløtholen.

Lokalt næringsliv er oppfordret til å bruke Munch til å utvikle nye produkter, og det har i planperioden ført til at 
Papirbruget har lagd lokale Munch-kort, Hørsand bakeri (rett over kommunegrensa) har utviklet Munch-bollen, 
Løiten lys jobber med å lage et eget Munch-rom og Løten Nærstasjon har utviklet en Munch-meny som er brukt i 
forbindelse med arrangement, visningsturer og møter.

Det er også i planperioden utviklet et grafisk uttrykk for Munch i Løten, nettsider for Munch i Løten og en strategi 
og handlingsplan for denne satsingen. Det vises til denne planen for ytterligere detaljer.
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4 Trender og utviklingstrekk innen kultur og fritid
Nordmenns medievaner har vært under utvikling gjennom flere år. Tradisjonelle medier synker til fordel for de nye 
digitale flatene. Blant annet har andelen som leser en papiravis på en gjennomsnittsdag sunket fra 84 prosent i 
1991 til 24 prosent i 2020. Lydmedier, videomedier og internett øker og hele 92 prosent av befolkningen bruker 
internett på en gjennomsnittlig dag. Disse trendene forsterket seg gjennom koronapandemien og det var en 
økning både i bruk av digitale flater og varigheten på bruken. I desember 2020 ble det i snitt brukt nesten tre 
kvarter mer tid daglig på internett enn samme måned året før (Kilde: SSB).

Boka holder stand i folks liv. I 1991 ble bøker lest av 24 prosent på en gjennomsnittsdag, mens tilsvarende tall for 
2020 er 23 prosent.

Det er ennå tidlig å få den fulle oversikten over hvordan koronapandemien har påvirket kulturlivet og hva som 
er de kortsiktige og langsiktige virkningene. Kulturforeningene i Løten melder imidlertid om en nedgang i antall 
medlemmer og utfordringer i rekruttering av nye. Om dette snur etter pandemien gjenstår å se. Kulturbasert 
næring har opplagt vært skadelidende gjennom pandemien. Noe økonomisk tap er kompensert gjennom ulike 
sentrale ordninger, men slike ordninger dekker ikke alle tap og alle aktører. Lokale aktører innen lokalmat melder 
at de er hardt økonomisk rammet. Kulturrådet har startet på en utredning om pandemiens konsekvenser for 
kulturlivet. Så langt viser den at publikum kommer til å vende tilbake, at de har høy tillit til arrangørene og at 
de er positive til digitale tilbud. Spesielt museumspublikumet har stor tro på digitale tilbud i tillegg til det mer 
tradisjonelle tilbudene.

«Kultursektoren er ifølge kunnskapsgrunnlaget blant de næringene i samfunnet som har opplevd de største 
negative effektene av de innskrenkende tiltakene som ble iverksatt som følge av pandemien. Samtidig 
er det forskjeller innad i sektoren. I de deler av kultursektoren som baserer seg på et fysisk publikum, 
som scenekunst, museer og musikk, har inntektstapet vært størst. I noen tilfeller har enkelte deler av 
kulturbransjene hatt en økonomisk opptur og oppdaget nye inntjeningsmuligheter. Dette gjelder i hovedsak 
litteratur, og da særlig digitale bokhandlere, i tillegg til strømming av film, TV, dataspill og musikk».

Nasjonalt og internasjonalt er det en utviklingstrend at vi blir en stadig mer integrert verden. Markeder knyttes 
sammen på ulike nivåer, fra regionalt til globalt plan. Dette skaper gjensidig avhengighet og tilsvarende sårbarhet. 
Konkurransen øker, det samme gjør effektivitetskravet og kravet om miljøvennlige løsninger. Bærekraft er et 
sentralt stikkord og dette gjelder både sosialt, økonomisk og miljømessig. Den raske teknologiske utviklingen 
fortsetter og dette gir nye forutsetninger innenfor de fleste områder. Den tjenesteytende sektor er også i vekst, 
mens den vareproduserende minker.

Andelen eldre øker sterkt og den såkalte «eldrebølgen» vil snart merkes. Det faktum at flere av oss lever stadig 
lengre med god helse, gir oss også en stor gruppe med eldre som er å anse som en ressurs i samfunnet. Frivillig 
arbeid har lenge stått sterkt i Norge og det holder seg på et stabilt høyt nivå. Frivilligheten blir ikke mindre viktig 
i årene som kommer. Det vil bli et økt fokus på samskapning og samarbeid. Måten kommunen jobber på er i 
endring og frivilligheten er en sentral part i denne endringsprosessen.
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5 Prosess og medvirkning
Planprogram for «Kommunedelplan for kultur og fritid 2022-2030» ble endeling vedtatt av kommunestyret 2. 
juni 2021. Planprogrammet hadde da ligget ute til høring i tråd med regelverket. Det kom ingen høringsinnspill til 
planprogrammet.

Arbeidet med planen har vært ledet av virksomheten Kultur og kommunikasjon. Kultursjef, kulturrådgiver, 
kulturskolerektor og biblioteksjef har vært sentrale i arbeidet.

Både bibliotek og kulturskole har hatt interne prosesser med egne ansatte for å få innspill til planarbeidet, og 
dette danner grunnlaget for kapitlene om bibliotek og kulturskole under ”satsingsområder”.

Samarbeidsutvalget for kultur og kommunikasjon har vært viktig i planarbeidet, og hatt planarbeidet oppe som 
sak i alle sine fire møter i 2021.

Musikkrådet er en annen sentral samarbeidspartner i planarbeidet. Rådet har kommet med innspill til planen, 
både direkte og gjennom sin representasjon i samarbeidsutvalget. Musikkrådets tilbakemeldinger kommer til 
uttrykk i kapittelet om frivillighet under «Satsingsområder».

Ungdom er invitert til å komme med innspill til 
planen gjennom et åpent møte på Ungdommens 
hus 21. oktober 2021, og gjennom behandling i 
Ungdomsrådet 16. november 2021. Ungdommene 
er fornøyde med kulturtilbudet i Løten, men ønsker 
seg flere uformelle møteplasser både innen- og 
utendørs.

Eldrerådet i Løten ga innspill til planen i sitt møte 
10. november 2021. De eldre er godt fornøyde 
med kulturtilbudet i Løten, og ga svært positive 
tilbakemeldinger på tiltakene som er gjort i 
sentrum.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
ga innspill til planen i sitt møte 21. november 2021.

Kommunen har også i flere måneder hatt et 
skjema på sine nettsider der innbyggerne har hatt 
mulighet til å komme med innspill til både kultur- og 
idrettsplan.

Innspill fra alle nevnte grupper er tatt med i 
planarbeidet og innarbeidet i planen.
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6 Statistikk om kultur i Løten
Tallgrunnlaget i dette kapitelet er hentet fra SSB og gjelder for 2020. KOSTRA står for kommune-stat-
rapportering. Kommunene er delt inn i grupper, sammen med andre kommuner som ligner i størrelse og 
demografi.

Løten kommune bruker 3 prosent av driftsbudsjettet sitt til kultur (inkludert idrett), noe som er på linje med 
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen vår, men under snittet for landet utenom Oslo.

Løten bruker mindre penger på kulturfeltet per innbygger enn sammenlignbare kommuner. Vi bruker i snitt 
1777 kroner per innbygger, mens snittet for KOSTRA-gruppen vår er 1929 kroner. For landet utenom Oslo er 
tilsvarende tall 2529 kroner per innbygger. Disse tallene gjelder hele det utvidede kulturfeltet. Også når det 
gjelder kun allmennkultur ligger Løten under, med 731 kroner per innbygger, mot KOSTRA-gruppens 915 kroner, 
og landet utenom Oslo med 1174 kroner per innbygger.

Løten kommune har ikke kulturhus, men utgifter til kulturarena i form av Løten kino. I tillegg er det flere lokaler 
som brukes av kulturaktører, men som ikke føres som kulturarenaer, f.eks. skolelokaler. Et eksempel på dette 
er aulaen ved Løten kulturskole, som er tilrettelagt med lagerlokaler for å kunne brukes som kulturarena. 
Kulturaktørene får låne kulturlokalene gratis til øvelser.

Løten kommune har kinodrift gjennom avtale med Bygdekinoen. Snittet for besøk per forestilling er på 65,4 
personer. Dette er betraktelig høyere enn snittet i KOSTRA-gruppen vår, som er 17,2 og landet utenom Oslo som 
ligger på 15,8 personer.

Tall for bibliotek, kulturskole og frivillighet vil presenteres i egne kapitler.
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KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo3
3

4

Netto driftsutgifter til kultursektoren 
(%)
av kommunens totale netto driftsutgifter (%)



KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo731
915

1174

Netto driftsutgifter til allmenn kultur
kroner per innbygger



KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo260
661

1350

Brutto investeringsutgifter til 
kultursektoren
kroner per innbygger 



KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo65,4
17,2

15,8

Besøk per kinoforestilling
besøkende (antall)



KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo

1929

2529

Netto driftsutgifter til kultursektoren
kroner per innbygger
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7 Satsingsområder

7.1 Bibliotek
Her er vi:
Løten bibliotek fungerer både som folkebibliotek og som skolebibliotek for Løten ungdomsskole, og kalles derfor 
et kombinasjonsbibliotek. Det er ikke øremerkede ressurser til skolebiblioteket over bibliotekbudsjettet, da dette 
er skolens ansvarsområde på linje med de øvrige skolebibliotekene. Tidligere var 30 prosent av skolebibliotekar-
stillingen dekket over skolenes budsjett, men dette ble kuttet tidlig i planperioden. Barne- og ungdomsbibliotekar 
er derfor nedjustert til en 70 prosent stilling. Vedkommende har imidlertid tett samarbeid med skolebibliotekene, 
og driver noe formidling ute på skolene. Biblioteket betjener også barneskolebibliotekene med utlån av 
bokkasser. Løten bibliotek har tre ansatte fordelt på 2,2 årsverk. Det har nå startet en prosess mot meråpent 
bibliotek. 

Fine og funksjonelle lokaler med sentrumsnær plassering, høy aktivitet og godt omdømme er blant Løtens 
biblioteks fremste styrker. Bibliotekets største utfordring er stramme økonomiske rammer som går ut over 
innkjøpsbudsjettet. Det er også utfordrende å nå ut til de yngre generasjonene. En annen konsekvens er uklare 
ansvarsforhold og mangelfullt samarbeid mot skolene/skolebibliotekene. 

Bemanningsmessig ligger Løten bibliotek lavt. Hvert årsverk må betjene 3488 innbyggere. Dette er flere enn 
snittet i KOSTRA-gruppa vår og for snittet i landet. Også når det gjelder åpningstid kommer Løten dårligst ut, 
sammenlignet med de nevnte gruppene. Biblioteket betjener også ungdomsskolebiblioteket og er ansvarlig for 
utviklingen av samlingen også her. Åpningstider for ungdomsskolebiblioteket kommer i tillegg til vanlig åpningstid 
i folkebiblioteket. 

Løten har en stor boksamling, noe som skyldes at det har vært for liten tid til kassering av bøker og oppdatering 
av kataloger. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med innføring av nytt biblioteksystem i 2022. Samlingen 
består i for stor grad av utslitte og utdaterte bøker og det er behov for en oppdatering. Løten ligger noe lavt både 
på utlånstall og besøk i biblioteket. 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger er for Løtens del 288 kr. Dette er tett på snittet for KOSTRA-
gruppa vår, og lavere enn snittet nasjonalt. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til tallene da det varierer hvordan 
f.eks. utgifter til bygg, renhold o.l. rapporteres. Biblioteket opplever at de har svært trange rammer. De fleste 
budsjettpostene ligger fast, og det er bok/mediebudsjettet som må brukes når det kommer uforutsette utgifter, 
eller ved prisvekst de årene dette ikke kompenseres. Dette gjør at Løten ligger lavt på mediebudsjettet, til tross 
for at denne posten ble økt i forrige planperiode. Det finnes ikke midler til arrangementer i bibliotekets budsjett, 
selv om arrangementer er forventet å være en del av bibliotekets kjernevirksomhet.

Overordnet mål:
Løten folkebibliotek er en formidler av litteratur, kunnskap og kultur, og en attraktiv, allsidig, aktuell, sosial og 
kulturell møteplass for barn, unge og voksne.

Strategier for å nå målet:
• Utvikle en skolebibliotek-plan for å klargjøre satsingen på skolebibliotek, og ansvarsfordeling 

mellom bibliotek og skole.

• Etablere meråpent bibliotek.

• Øke mediebudsjettet for å bli et relevant og oppdatert bibliotek.

• Søke ekstern prosjektstøtte der det er hensiktsmessig.

• Samarbeide tett med frivillige, kulturlivet og andre kommunale virksomheter om 
arrangementer.

• Videreutvikle god formidling, både i biblioteket og på digitale plattformer.
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KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo288
290

295

Netto driftsutgifter til folkebibliotek
kroner per innbygger



KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo2,33
2,93

2,8

Besøk i folkebibliotek 
per innbygger (antall)



KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo1,73
2,19

2,11

Utlån bøker
per innbygger (antall)



Landet utenom Oslo

2912

KOSTRA-gruppe

3488
3149

Antall innbyggere pr årsverk i 
biblioteket

KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo13
37,67

29,32

Antall timer per uke med betjent 
åpningstid ved hovedbiblioteket
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7.2 Kulturskole
Her er vi:
Løten kulturskole har 124 elever (skoleåret 21/22) og 10 ansatte. Ingen av stillingene er fulle. Det gis undervisning 
innen blåseinstrumenter, slagverk, sang, gitar, bassgitar, piano, keyboard, strykeinstrumenter, dans, kor og visuell 
kunst.

Kulturskolens styrke er dyktige og høyt utdannete pedagoger. Disse har fagkunnskap som utfyller hverandre, noe 
som gjør det mulig å ha et bredt undervisningstilbud. Kulturskolen har også et tett samarbeid med lokale aktører 
som kor, korps, bibliotek, kirken, Løten Nærstasjon med flere. Tettest og mest formalisert er samarbeidet med 
Løten skolekorps. Deltakerne i korpset er elever i kulturskolen, og korpset kjøper dirigenttjenester av kulturskolen.

Kulturskolen fikk i 2016 egne lokaler i Løten ungdomsskole. Dette ga en markant forbedring, men fortsatt 
er det utfordringer med tanke på lokalene. Lokalene er for små, og siden lokalene brukes både til kontor og 
undervisning er det i tillegg en del støyproblematikk. Etter at kulturskoletimen forsvant fra statsbudsjettet i 2014 
har det også blitt vanskeligere for Løten kulturskole å nå ut til potensielle elever. Rekrutteringen er for dårlig 
og Løten ligger lavt når det gjelder antall elever. Rekruttering og synlighet nevnes derfor som utfordringer fra 
kulturskolens ansatte.

I tillegg er det en utfordring med mange små stillinger, fordi dette gjør det vanskeligere å drive utviklingsarbeid i 
personalgruppa. Tilhørigheten til Løten blir også mindre for ansatte som har mange arbeidsgivere. Kulturskolen 
opplever dessuten stramme budsjetter, selv om KOSTRA-tall viser at Løten bruker mer penger på kulturskole enn 
det elevtallet skulle tilsi.

Hit vil vi:
Kulturskolen anno 2030 er et kulturelt ressurssenter. Elevtallet øker jevnt og trutt, og kulturskolen er en synlig 
aktør i lokalsamfunnet. Kulturskolen samarbeider tett med barnehager, grunnskolen og frivilligheten. Kulturskolen 
er også en mer integrert del av skolehverdagen, og lærerne der brukes også som lærere innen musikk, kunst og 
kultur i grunnskolen. Kulturskolen har gode lokaler som er velegnet for virksomheten.

Overordnet mål:
Løten kulturskole skal være et lokalt ressurssenter med fokus på høy faglig kvalitet og tett samarbeid med 
grunnskole og det frivillige kulturlivet.

Strategier for å nå målet:
• Tettere samarbeid med grunnskolen.

• Fokus på synlighet og rekruttering.

• Utvikle prosjekter og gruppetilbud for å nå nye elever.

• Arbeide for større stillingsstørrelser.

• Tett samarbeid med nabokommunene.

• Utarbeide en utviklingsplan for kulturskolen

KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo12
17,9

13,6

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole
tall i prosent
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7.3 Frivillighet
Her er vi:
Løten kommune har et aktivt og variert kulturliv. Dette skyldes blant annet at det frivillige organisasjonslivet 
står sterkt i kommunen. Vi har et stort antall lag og foreninger som sørger for et mangfoldig tilbud innen 
fritidsaktiviteter. Disse spenner vidt fra idrett, sang og musikk for barn og unge til velforeninger, politiske partier, 
religiøse og humanitære foreninger. I 2020 mottok 22 foreninger i Løten kommunalt driftstilskudd. I snitt mottar 
hver forening 19.954,50 kroner, noe som er lavere enn snittet for Norge (31.473,90 kroner) og Innlandet (36.384 
kroner), men noe høyere enn snittet for KOSTRA-gruppen vår (19.367,90 kroner).

Løten har svært aktive og dyktige kor og korps, og Ådalsbruks musikkforening hevder seg blant de beste 
korpsene i landet. Korene og korpsene samarbeider om de årlige arrangementene «Samklang» og «Vi synger og 
spiller julen inn», og de er viktige bidragsytere til 17. mai. I tillegg arrangeres det flere konserter gjennom året. 
Lagene er organisert i Løten musikkråd. Løten har også et aktivt teatermiljø for både ungdom og voksne, som 
også med i musikkrådet. Musikkrådet er høringsinstans i kommunale saker som omhandler kultur, og rådet er 
representert i samarbeidsutvalget for kultur og kommunikasjon.

En rekke av kommunens lokaler brukes til kulturaktiviteter. Attraktive og tilgjengelige lokaler er viktig både for 
rekruttering til lagene, og for at kommunen skal framstå som en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Tilrettelagte 
lokaler med god standard øker også sjansen for at regionale, nasjonale og også internasjonale arrangementer 
kan legges til Løten. Lokalene fungerer som møteplasser både i sentrum og ute i bygdene, og legger til rette for 
aktiviteter og arrangementer som skaper tilknytning og identitetsfølelse til stedet. Gjennom forrige planperiode 
ble det gjort forbedringer når det gjelder øvingslokaler og lagerplass. Ådalsbruk musikkforening ønsker 
seg imidlertid fortsatt en større scene. De melder også om utfordringer knyttet til økonomi og rekruttering. 
Koronapandemien rammet kulturforeningene i Løten hardt.

Hit vil vi:
Kulturlivet i Løten fortsetter å være rikt, vitalt og mangfoldig, og anses for å være en viktig faktor for bolyst, 
trivsel og attraktivitet. I 2030 samarbeider kommunen, foreningslivet og næringslivet til det beste for både 
innbyggere og besøkende. Kommunens rolle er først og fremst som tilrettelegger og koordinator. Rekrutteringen 
til frivilligheten er god, og de økonomiske rammene er forutsigbare. Det er høy aktivitet i grendehus og andre 
aktuelle kulturlokaler. Kommunen fortsetter å arbeide for gode lokaler for øving og arrangementer. For å unngå 
at alle drifter egne lokaler alene samarbeider foreningslivet om lokalene. Folk fra ulike miljøer og grupperinger i 
Løten har også gode, kulturelle møteplasser der de samles.

Overordnet mål:
Løten kommune skal ha et tett samarbeid med frivilligheten 
med mål om et rikt og mangfoldig kulturtilbud.

Strategier for å nå målet:
• Gode møteplasser og muligheter for samarbeid.

• Kommunen utvikler en arrangementspakke/mal som 
lag og foreninger kan nyttiggjøre seg ved større 
arrangementer.

• Kommunen vurderer og videreutvikler sine 
virkemidler rettet mot frivilligheten. Dette kan være 
tilskudd, lokaler, nettverk, arrangementsutvikling, 
kompetanseformidling, kvalitetssikring, 
markedsføring, utleie av utstyr og innovasjon, og 
nytenkning gjennom prosjekter og planer.

• Kommunen bidrar til at kulturlivet får lokaler som er 
godt egnet til øvelser og arrangementer, og bidrar 
som en del av dette til å realisere en utendørs 
scene i sentrum og på Fløta.
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7.4 Munch
Her er vi:
Edvard Munch ble født på Ådalsbruk 12. desember 1863. Familien Munch flyttet til Oslo da Edvard var bare ti 
måneder gammel, men familien beholdt den gode kontakten med sine venner i Løten livet ut. Edvard tilbrakte 
somrene 1875 og 1882 i Løten, allerede da aktiv med blyant og skisseblokk. Hele 36 bevarte tegninger med 
menneskeskildringer og naturmotiver fra Løten og omegn, er datert sommeren 1882. Blant de mange hendelser, 
bekjentskaper og steder som har formet personen og kunstneren Edvard Munch er glade barndomsminner fra 
Løten med hopping i høyet, fisking i Svartelva og bruk av skisseblokken her.

Som fødested eier Løten en helt unik del av Munch-historien, og kommunen har i mange år jobbet for å 
synliggjøre denne. Som beskrevet tidligere er det allerede utviklet en rekke tiltak for å nå dette målet, hvorav det 
største tiltaket ved inngangen til denne planperioden er planen om bygging av et nytt Munchsenter/besøkssenter 
på Klevfos.

Fortsatt ligger det et stort potensiale i å gjøre Munchs tilknytning til Løten mer kjent - både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. En undersøkelse gjennomført i 2019 viser at flertallet av Løtens befolkning er positive til 
kommunens satsing på Munch.

Utfordringene innenfor Munch-satsingen handler om å forankre Munch-historien hos lokalbefolkningen slik at de 
blir gode ambassadører, samt å få næringslivet til å se mulighetene som ligger i merkevaren Munch. For å bli et 
attraktivt sted å besøke for Munch-turister må det også skje en ytterligere produktutvikling i Løten. Det faktum 
at fødestedet er i privat eie, og utilgjengelig for publikum, er en annen utfordring. Løten har dessuten dårlig 
overnattingskapasitet, men dette anses som en mindre utfordring da det er kort vei til nabokommunene.

Munch er definert som ett av kommunens satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel, og i kommunens 
næringsplan.
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Hit vil vi:
Målet er at Løten skal bli et like kjent Munch-sted som Åsgårdstrand og Kragerø, og at besøkende til 
Munchmuseet i Oslo like gjerne tar turen hit. I 2030 er nytt Munchsenter på Klevfos realisert, og målet om 50.000 
besøkende Munch-turister i året er nådd. Dette vil gi flere arbeidsplasser og ringvirkninger for andre bedrifter/
næringer lokalt. Lokalbefolkningen ser hvor mye positivt som kommer ut av Munch-satsingen, og de er stolte 
ambassadører for historiene om Munchs tilknytning til Løten. Det lokale næringslivet ser potensialet i Munch og 
flere nye - og kvalitativt gode - tiltak under Munch-navnet har dukket opp. Alle skoleunger i Løten er gjennom 
et undervisningsopplegg om Munchs lokale tilknytning. Det er også etablert overnattingsplasser, galleri og 
kunstnerbolig i Løten. Kunstnere ønsker å bo her både fast og midlertidig, og det er etablert en «kunstnerkoloni» 
på Ådalsbruk. Tidligere Camp Munch-deltakere snakker varmt om Løten, flere kommer tilbake på besøk eller for å 
bosette seg her, og noen av dem slår gjennom som kunstnere.

Overordnet mål:
1. Edvard Munchs tilknytning til Løten er godt kjent.

2. Merkevaren Edvard Munch er med på å skape aktivitet og attraktivitet i Løten.

3. Løten kommune er bevisst sitt ansvar som fødested for en av verdens mest kjente kunstnere, og tar 
vare på denne arven.

Strategier for å nå målet:
• Utvikle produkter som øker Løtens attraktivitet for besøkende.

• Arbeide videre mot realiseringen av nytt Munchsenter.

• Fortsette å bekjentgjøre Munch-tilknytningen lokalt for å skape stolthet.

• Utvikle et undervisningsopplegg om Munch for barnehager og skoler.

• Fortsatt tett samarbeid med andre Munch-steder og Munch-museet for å bli et attraktivt og 
relevant sted å besøke for Munch-turister. 

• Tilrettelegge for at lokalt næringsliv ser potensialet i merkevaren Munch.

• Arbeid i tråd men «Munch i Løten – strategi- og handlingsplan».
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7.5 Lokalmat
Løten kommune har definert lokale mat- og drikketradisjoner som ett av sine satsingsområder. Temaet inngår i 
kulturbaserte næringer og utgjør en relevant del av kulturplanen.

Innlandet er Norges største matregion, og med sitt 45 000 dekar store jordbruksareal og sine 120 bønder, er 
Løten en attraktiv og aktiv landbrukskommune. Matprodusentene fra Løten har fått utmerkelser og priser for 
både smak og godt stell med dyrene sine, og satt Løten på kartet som en viktig landbrukskommune.

I Løten har vi p.t. 2021 minimum tolv gårder som produserer kortreist mat. Produktene som produseres lokalt er 
diverse kjøttprodukter, dyreskinn, egg, bringebær, honning, ost og noe grønnsaker/poteter. Det meste selges 
på Bondens Marked, i tillegg har også Løten Nærstasjon og Joker-butikkene et lite utsalg. Den største lokalmat-
produsenten i Løten, Bakken Øvre, selger også mye på bensinstasjonen «Bolleland» på Espa, og på Bondens 
marked i Oslo. Etterspørselen etter Løten-produktene er stor, og utfordringen er å skaffe nok arbeidskraft til å få 
produsert opp nok varer. Noen av små-produsentene i Løten selger også varene sine via «REKO-ringen Hamar».

Bondens Marked er i dag å finne på om 
lag 20 ulike steder i landet. I fjor omsatte 
Bondens Marked nasjonalt for cirka 70 
millioner kroner, hvorav Løten-produktene 
alene solgte for cirka 10 millioner, og dermed 
sto for over 14 prosent av det totale salget.

De årlige «Pultost- og akevittdagene» har vokst 
seg stadig større siden oppstarten i 2008. I 
tillegg til å synliggjøre og markedsføre Løten som 
en viktig matprodusent, og bygge lokal stolthet, 
engasjerer arrangementet mye frivillig innsats. 
Pultost- og akevittdagene er blitt en viktig 
sosial møteplass for både lokalbefolkningen og 
tilreisende som er opptatt av matkultur.

Løten har også stolte tradisjoner med fremstilling 
av akevitt på Løiten Brænderi, og Løiten Linie-
akevitten er fortsatt et ettertraktet produkt på 
Vinmonopolet. Forretningsforetaket Hedmark 
Alkemiske destilleri AS planlegger å starte opp 
igjen produksjonen av akevitt og annen sprit i 
Løiten Brænderi i 2022.

Løten har også flere sommeråpne gårdskafeer, 
gårder med tilleggsnæringer knyttet til 
arrangement, galleri mm og «Inn På Tunet»-
gårder. Høsten 2021 arrangerte disse gårdene, i 
samarbeid med kommunen, en «Åpen gård»-helg 
som ble en stor suksess. Denne ønskes videreført.
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Hit vil vi:
Løten skal fortsette å være et sted som forbindes med stolte mattradisjoner og kortreist mat og drikke av høy 
kvalitet. I 2030 produseres det enda mer mat her, og Løten-produktene utgjør en større andel av omsetningen til 
Bondens Marked. «Pultost- og akevittdagene» har utviklet seg til et enda større arrangement med primærfokus 
på Løten-produktene, og tilbyr aktiviteter som matkurs.

I 2030 har Løten etablert minimum ett lokalt utsalg med et godt utvalg av kortreiste produkter. Matprodusentene 
selv ønsker å bygge videre på etablerte arrangementer og utsalgssteder i Løten, fremfor å etablere nye, og de 
støtter initiativet til Joker-butikken i Brenneriroa om å satse ytterligere på salg av lokal mat når den nye butikken 
står ferdig våren 2022. Dette utsalget vil gjøre Løten-produktene mer synlige, kanskje kan det også fungere som 
en slags «mat-turistinfo» ved hjelp av digital teknologi?

I neste planperiode samarbeider matprodusentene i Løten tettere. Kanskje har de klart å utvikle en «Løten-
rett» som kan fungere som en felles merkevare? Håpet er at flere kulturelle satsingsområder kombineres i 
produktutviklingen, slik at vi kan tilby f.eks. «Munch-matkasser» med lokale produkter.

I 2030 produseres det igjen akevitt og sprit med lokale råvarer på Løiten Brænderi. Turister fra fjern og nær 
kommer til brenneriet for å lære om Løtens stolte spritproduksjon. Det arrangeres også selskaper og bar-kvelder 
på brenneriet med servering av lokal mat og lokalt drikke.

Overordnet mål:
Lokale mat- og drikketradisjoner skal være en av Løtens tydelige og prioriterte merkevarer.

Strategier for å nå målet:
• Jobbe for et fortsatt godt samarbeid mellom kommune, arrangør, næringsliv og frivillighet 

om videreutvikling av «Pultost- og akevittdagene», «Landbruksdagen» under «Sommer i 
sentrum», «Åpne gårder» og andre arrangement med fokus på lokal mat og drikke.

• Støtte opp om og tilrettelegge for næringsaktører innen lokalmat.

• Oppfordre til økt samarbeid mellom produsentene av lokal mat og lokalt drikke.

• Bidra i markedsføringen av lokal mat og lokalt drikke fra Løten.
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8 Handlingsplan
Mål:

• Løten folkebibliotek er en formidler av litteratur, kunnskap og kultur, og en attraktiv, allsidig, 
aktuell, sosial og kulturell møteplass for barn, unge og voksne.

• Løten kulturskole skal være et lokalt ressurssenter med fokus på høy faglig kvalitet og tett 
samarbeid med grunnskole og det frivillige kulturlivet.

• Løten kommune skal ha et tett samarbeid med frivilligheten med mål om et rikt og mangfoldig 
kulturtilbud.

• Edvard Munchs tilknytning til Løten er godt kjent og merkevaren Edvard Munch er med på å 
skape aktivitet og attraktivitet i Løten. Løten kommune er bevisst sitt ansvar som fødested 
for en av verdens mest kjente kunstnere, og tar vare på denne arven.

• Lokale mat- og drikketradisjoner skal være en av Løtens tydelige og prioriterte merkevarer.

Strategier:
• Utvikle en skolebibliotek-plan for å klargjøre satsingen på skolebibliotek, og ansvarsfordeling 

mellom bibliotek og skole.

• Etablere meråpent bibliotek.

• Øke mediebudsjettet for å bli et relevant og oppdatert bibliotek.

• Biblioteket søker ekstern prosjektstøtte der det er hensiktsmessig.

• Biblioteket samarbeider tett med frivillige, kulturlivet og andre kommunale virksomheter om 
arrangementer.

• Videreutvikle god formidling, både i biblioteket og på digitale plattformer.

• Tettere samarbeid mellom kulturskole og grunnskolen.

• Fokus på synlighet og rekruttering til kulturskolen.

• Utvikle prosjekter og gruppetilbud i kulturskolen for å nå nye elever.

• Arbeide for større stillingsstørrelser i kulturskolen.

• Tett samarbeid mellom kulturskolen og nabokommunene.

• Utarbeide en utviklingsplan for kulturskolen.

• Tilrettelegge for gode møteplasser og muligheter for samarbeid.

• Kommunen utvikler en arrangementspakke/mal som lag og foreninger kan nyttiggjøre seg ved 
større arrangementer.

• Kommunen vurderer og videreutvikler sine virkemidler rettet mot frivilligheten. Dette 
kan være tilskudd, lokaler, nettverk, arrangementsutvikling, kompetanseformidling, 
kvalitetssikring, markedsføring, utleie av utstyr og innovasjon, og nytenkning gjennom 
prosjekter og planer.
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• Kommunen bidrar til at kulturlivet får lokaler som er godt egnet til øvelser og arrangementer, 
og bidrar som en del av dette til å realisere en utendørs scene i sentrum og på Fløta.

• Utvikle Munch-produkter som øker Løtens attraktivitet for besøkende.

• Arbeide videre mot realiseringen av nytt Munchsenter.

• Fortsette å bekjentgjøre Munch-tilknytningen lokalt for å skape stolthet.

• Utvikle et undervisningsopplegg om Munch for barnehager og skoler.

• Fortsatt tett samarbeid med andre Munch-steder og Munch-museet for å bli et attraktivt og 
relevant sted å besøke for Munch-turister.

• Tilrettelegge for at lokalt næringsliv ser potensialet i merkevaren Munch.

• Arbeid i tråd men «Munch i Løten – strategi- og handlingsplan».

• Jobbe for et fortsatt godt samarbeid mellom kommune, arrangør, næringsliv og frivillighet 
om videreutvikling av «Pultost- og akevittdagene», «Landbruksdagen» under «Sommer i 
sentrum», «Åpne gårder» og andre arrangement med fokus på lokal mat og drikke.

• Støtte opp om og tilrettelegge for næringsaktører innen lokalmat.

• Oppfordre til økt samarbeid mellom produsentene av lokal mat og lokalt drikke.

• Bidra i markedsføringen av lokal mat og lokalt drikke fra Løten.
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9 Vedlegg

9.1 Kulturforeninger i Løten

• Barnas turlag Løten

• Dunderbakken sag BA

• Eldretreffen

• Eldretreffen Nordbygda

• Fototreffen Løten

• Godshuset Løten

• Hamar og Hedemarken 
Turistforening avd. Løten

• Klevfos venner

• Klokkergardsringen

• Lions Club Løten

• Løiten Musikforening

• Løiten Sangforening

• Løiten-Akevittens Venner

• Løten Bridgeklubb

• Løten Bygdeungdomslag

• Løten Frivilligsentral

• Løten Hagelag

• Løten Ride- og Kjøreklubb

• Løten Historielag

• Løten Husflidslag

• Løten Kunst- og 
Håndverksforening

• Løten Musikkråd

• Løten Natur og Ungdom

• Løten Skolekorps

• Løten Storband

• Løten Pensjonistforening

• Løten Røde kors

• Løten Sjakklubb

• Løten Speidergruppe

• Nordbygda Sangforening

• Nordbygdarevyen

• Løten ungdomsteater

• Oljeskvætten veteranklubb

• Rotary i Løten

• Seniordansen

• Skjolds Venner

• Stiftelsen Fløta

• Torsdagsklubben

• Ådalsbruk Framlag

• Ådalsbruk Musikkforening

• Ådalsbruk Musikkforenings 
støtteforening

• Stiftelsen Klokkergården
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9.2 Kulturbygg og -anlegg i Løten kommune
Kulturbygg defineres her som forsamlingslokaler, menighetshus, utendørs festplasser, selskapslokaler, museer, 
turisthytter o.l. I tillegg kommer skoler, barnehager og idrettslokaler, deriblant klubbhus som også leies ut som 
selskapslokale. Stier og kulturminneplasser kommer i tillegg.

NAVN EIER TYPE

Auditoriet på ungdomsskolen Løten kommune Skolelokale

Aula på ungdomsskolen Løten kommune Skolelokale

Budor Gjestegård Løiten Almenning Turisthytte, kurs og selskapslokale 

Bøndernes Hus Bøndernes Hus BA Samlingshus

Fjellhaug Vestre skogbygd vel Forsamlingshus

Fløta Stiftelsen Fløta Friluftsområde 

Furasaga festplass Furusaga grendelag Friluftsområde 

Godshuset Løten Godshuset Løten Konsertlokale

Hammaren Speiderleirsted Hedmark speiderkrets Forsamlingshus

Håndverkshuset Løten kunst og 
håndverksforening (leier)

Utsalg av håndverk

Jonsbu Oset vel Forsamlingshus

Jønsrud aktivitetslokale Jønsrud aktivitetslokale AL Forsamlingshus

Kilde Gjestgiveri Løiten Almenning Selskapslokaler

Klevfos Industrimuseum Anno museum Museum, konsert-, teater- og selskapslokaler

Klokkergarden Stiftelsen Klokkergarden Menighetshus og forsamlingshus

Løiten Brænderi Løiten Brænderi Museum, selskapslokaler og 
forretningslokaler

Løten bibliotek Løten kommune Bibliotek

Løten frivilligsentral Løten frivilligsentral Konsertlokale, forsamlingshus

Løten kino Løten kommune Konsertlokale/kinosal

Løten kirke Løten menighetsråd Kirke, konsertlokale

Løten Nærstasjon Gerd Sletmoen (leier) Kafé, konsertlokale, utsalg

Møteplassen LHL Løten (leier) Forsamlingshus

Myklegard Myklegard Selskapslokaler

Målia Turisthytte Hamar og Hedmarken 
turistforening

Turisthytte

Rokosjøen camping Sævar Hansson og Valdis 
Brynjolfsdottir

Selskapslokaler

Røde Kors hytta på Budor Løten Røde kors Hytte

Skjold Skjolds venner Forsamlingshus

Solbakken Solbakken vel Forsamlingshus

Ungdommens hus Løten kommune Ungdomshus, Kurs og selskapslokale

Ådalsbruk Arbeidersamfund Ådalsbruk Arbeidersamfund AL Forsamlingshus
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9.3 Tilskuddsordninger og priser innen kultur

Summene er pr 2021. I tillegg kommer kulturmidler (drift og anlegg) til idrett på totalt 197.000 kr.

HVA MOTTAKER BELØP

Generelle kulturmidler Organisasjoner m.fl. etter gitte kriterier 232.000

Folkehelsemidler Organisasjoner m.fl. etter gitte kriterier 30.000

Kulturmidler sang og musikk Løten skolekorps 54.000

Kulturmidler grendehus Grendehus i Skogbygda 30.000

Driftstilskudd Pultost og akevittfestivalen 50.000

Driftstilskudd Munch-senteret – Klevfos industrimuseum 150.000

Driftstilskudd/besøksavtale Klevfos industrimuseum 60.000

Driftstilskudd Hedmarksmuseet 47.000

Driftstilskudd Hedmarken symfoniorkester 12.000

Driftstilskudd Lautin – Løten historielag 15.000

Driftstilskudd Løten kirkelige fellesråd 3.030.000

Hallvard Trætteberg stipend Deles ut annethvert år etter søknadsprosess 33.000

Kulturpris Deles ut til den/de som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i 
kommunen 

12.000

Ildsjelpris Deles ut til den/de som har gjort en særlig innsats innen frivillig 
arbeid i kommunen 

12.000

Gavesjekk og Løtengave Medaljevinnere kultur (beløp gjelder per person) 1.000
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9.4 Skriftlige innspill i planarbeidet
1. Referat fra innspillsmøte med Løten eldreråd

Kultur og kommunikasjon, ved kulturrådgiver Hanne Mette Walhovd Paulsen, hadde 10.11.2021 et møte med 
eldrerådet i Løten for å få deres innspill til revidert kultur- og idrettsplan. Generelt sett er de eldre meget godt 
fornøyde med både fasiliteter og underholdningstilbudet i Løten. Eller direkte sitert; «det har skjedd mer i Løten 
de siste 10 åra, enn på de 40 åra før det».

Under står punktvis temaene vi snakket om:

Sentrum: De fem fremmøtte fra eldrerådet poengterte at det spesielt de 2-3 siste årene har skjedd mye bra 
i sentrum med både maling, pynting, julelys og sommer-arrangementer. De var all over veldig fornøyde med 
utviklingen i sentrum, og de syntes det var moro at kjente utenbys fra kommenterte at det var så fint pyntet 
i sentrum. På spørsmål om hva vi kan bruke Dalby-bygget til ble det foreslått «byttedager» av sommer- og 
vinterutstyr. Kanskje kan vi to ganger i året, før skisesongen og sommersesongen, arrangere byttedag av 
idrettsutstyr?

Kino: De er fornøyde med kino-tilbudet, men foreslo å teste ut dagkino for eldre, slik Hamar visstnok har, med 
filmfremvisning i 13-14-tiden på dagen. Her ønsket de seg både aktuelle filmer og «filmer uten så mye støy». 
Eldrerådet skulle høre hva pensjonistforeninga tenkte om et slikt tilbud.

Munch: Veldig positive til «Sett farge på sentrum»-prosjektet, ellers ingen store tanker rundt Munch-satsingen.

Arrangementer: Eldrerådet er meget godt fornøyd med eldretilbudet, og sier det er mer enn nok å finne på i 
Løten. De kunne imidlertid ønsket seg flere arrangementer på Helsetunet, og at kommunen pyntet der også. 
Kanskje kan kulturskolen underholde beboerne der? Kanskje kan vi kjøre de samme arrangementene som vi 
har under «Sommer i sentrum» på Helsetunet? Det ble også nevnt at kulturavdelingen tidligere var ansvarlig for 
tema/aktivitetskvelder hver mandag på Helsetunet. De ønsker seg gjerne kurs/temakvelder med for eksempel 
opplæring i mobilbruk, sosiale medier og app-er som Vipps. Kanskje er det også mulig å bruke moderne teknologi 
som AR/VR for å underholde de eldre?

Eldrerådet håpet også at Godshuset vil bestå som kulturscene til tross for naboprotester.

De mener også at Pultost og akevitt er veldig viktig for Løten.

Trim/trening: Eldrerådet kunne ønske seg et mer tilpasset tilbud på treningssenteret, og de kommer til å ta 
kontakt med Tren Løten for å høre om det er mulig med gruppetimer for eldre til en god drop in-pris. Ellers har 
de ingen tanker eller ønsker om andre fasiliteter, haller, baner eller lignende. De er veldig opptatt av å synliggjøre 
kvalitetsreformen «Leve hele livet».
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2. Referat fra møte i Løten ungdomsråd
Ungdommenes ønsker og innspill til kulturplanen:

• Utvide kulturskolen, og synliggjøre tilbudene der bedre.

• Flere kinoforestillinger.

• Munch-paletten i sentrum er fin. Kommunenes egne bygg bør også vurderes inn i dette 
prosjektet.

• Biblioteket bør holde åpent før og etter skoletid, fordi det er fint å sitte der med lekser og 
forberedelser til tentamener og eksamener.

• Diskotek i Løtenhallen for ungdom én gang i måneden.

• Mer aktivitet og større voksentetthet på Ungdommens hus.

3. Innspill fra skjemaet på nett
• Så vidt jeg kan se etter er kjapt Google-søk finnes det ikke noe rockeverksted for ungdom 

i kommunen. Et slikt tilbud, gratis for alle musikkinteresserte unge som har lyst til å spille i 
band m.m. tror jeg hadde vært et godt tilskudd. Se f.eks. til Nord-Odal og deres URO. Det at 
det skal være gratis er viktig, da det er mange lavinntektsfamilier i distriktet.

• Vi i Løten Skolekorps ønsker økt fokus på samarbeid mellom skole, kulturskole og frivillige 
organisasjoner for barn og ungdom. Prosjektet mellom barneskolene i kommunen og Løten 
kulturskole er et flott tiltak som bør forlenges og bli en permanent del av musikkopplæringen 
på barnetrinnet i kommunen. Et tilsvarende prosjekt rettet mot barnehager bør også 
vurderes. Vi ønsker en justering i satser for tilskudd til frivillige organisasjoner for barn og 
ungdom. Dette har stått stille i mange år nå. Skolekorpset kjøper tjenester fra kulturskolen, 
som årlig øker sine satser. Vi ønsker bedre harmoni mellom tilskudd fra kommunen og 
kulturskolens satser for kjøp av tjenester. Vi ønsker også en gjennomgang av kommunens 
gebyrregulativ for leie av haller og arealer, slik at kulturarrangementer (f.eks. lokale kor og 
korps) sidestilles med idrettsarrangementer.

• At Godshuset Løten blir lagt inn i Kulturplanen, som en viktig del av kulturlivet i Løten. En slik 
konsertscene/kulturarena i sentrum, vil gi innbyggere og andre et tilbud som ikke finnes i 
Løten i dag. Det vil være med å sette Løten enda mer på kartet, også innen kultur. I tillegg vil 
en slik arena også øke trivselen hos folk, og dermed folkehelsen. Vi trenger alle påfyll iblant.

• Gjøre scenen på Løten kino tilgjengelig og egnet for kor og korps ved å fjerne omrammingen. 
Dette vil innebære en større kostnad, men det kan søkes om spillemidler på lik linje som til 
idrettsanlegg. Videre ønsker vi oss en utescene, gjerne plassert der Dalby-bygget står i dag.

• Ådalsbruk Velforening har ønsket en videre oppgradering av det historiske gangstinettverket 
i området vårt. Vi tillater oss derfor å fremme forslag om en «Klangsti» på strekningen 
fra Fløta og ned mot Klevfos Industrimuseum. Denne stien er ment tilrettelagt for store 
og små turgåere. Vi tror den også kan få et ekstra informasjonsaspekt, dersom vi finner 
metallgjenstander fra aktivitet og produksjon tilknyttet både tidligere Ådalsbruk Jernstøperi 
og Klevfos. Disse elementene er tenkt hengt opp i utfordrende høyder med varierende 
klangnivå. Gjenstandene kan alternativt være hva som helst, bare det klinger, men om de 
har en historie å fortelle, kan de jo også merkes med QR-koder. Kanskje noen i Ådalsbruk 
Musikkforening kunne bistå med klangvalget? Turistforeningen er jo aktive på begge sider av 
Svartelva og kan kanskje bidra her også.
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