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SAKSPROTOKOLL 

 
Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om tillatelse og tilskudd til oppgradering av bygg/nybygg, 
samt inngåelse av avtale om leie, forvaltning, drift og vedlikehold av byggene i Størenslunden 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 15/19 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Rune Meier (H) 
Ordfører Willy Westhagen 
Leif Arne Vesteraas 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag: 
Forslag til punkt 5 i tillegg til innstillinga: 
5. Kommunestyret ser svært positivt på utvikling av Størenslunden, og vil vurdere en ny søknad ut fra 
denne holdningen når søknad om spillemidler også foreligger.» 
 
Votering 
Ved votering ble tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble innstillingen med den vedtatte endringen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Søknad fra Størenslunden Park om kommunalt tilskudd til etablering av nytt serviceanlegg 
m/toalett (sanitæranlegg) i Størenslunden behandles og tildeles midler på ordinær måte 
gjennom søknad om spillemidler og kommunal andel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  
Kommunalt tilskudd fastsettes ut fra godkjent kostnad og størrelsen på spillemiddelandelen.  

2. Kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg behandles når søknad om midler 
over ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland foreligger. Størrelsen på et eventuelt 
kommunalt tilskudd til sceneanlegget, vil bli vurdert i forhold til planer og kostnader ved 
anlegget.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå midlertidig avtale med Størenslunden Park om disponering 
av Størenslunden og leie av servicebygget med en ramme for driftskostnadene på maksimalt kr 
65 000. De økte kostnadene på kr 50 000 innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020 – 
2023.  
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4. Endelig avtale mellom Gran kommune og Størenslunden Park om forvaltning, drift og 
vedlikehold av de nye anleggene i Størenslunden, inngås når alle anleggene er ferdigstilt og de 
totale FDV-kostnadene er utredet. Det utarbeides også nye leievilkår, retningslinjer og priser for 
leie av byggene. 

5. Kommunestyret ser svært positivt på utvikling av Størenslunden, og vil vurdere en ny søknad ut 
fra denne holdningen når søknad om spillemidler også foreligger. 

 
 


