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Retningslinjer for utleie av de kommunale 
formålsbyggene i Gran kommune 

Gjeldende fra 01.08.2020 

 

Generelt 
 Alle kommunale formålsbygg, som oppfyller gjeldende brannkrav, 

kan stilles til disposisjon til faste aktiviteter, kurs/seminarer og 
helgeleie med og uten overnatting for frivillige lag og foreninger i 
Gran kommune. Helgeleie gjelder også for lag og foreninger utenfor 
kommunen. 

 Egen drift og aktivitet i formålsbyggene har førsteprioritet. Byggene 
kan stilles til disposisjon for frivillige lag og foreninger utenom 
brukstid og når kommunen selv ikke har behov for å disponere 
lokalene. 

 Følgende kommunale formålsbygg ommfattes av prinsippene:  
skoler, barnehager og Hjertebo. Oppvekst har utarbeidet en oversikt 
over hvilke rom ved det enkelt formålsbygg som kan stilles til 
disposisjon ved faste aktiviteter, kurs/seminarer og helgeleie med og 
uten overnatting. 

 Leder ved det enkelte formålsbygg er ansvarlig for å administrere 
leieforholdet og for evt. å fakturere i henhold til retningslinjer/priser. 

 Eventuelt leie av utstyr ved bygget gjøres etter avtale. 
 Dersom det skjer uforutsette hendelser slik at noen må rykke ut, 

eksempelvis utløsing av brannalarm, tilkommer et gebyr på 1500,-. 
 

Fast leie 
 Gjelder lag og foreninger som hører hjemme i Gran kommune. 
 Søknad må sendes inn årlig innen 1. juni for det påfølgende skoleåret. 
 Søknaden sendes rektor/styrer/leder ved gjeldende formålsbygg. 
 Det er gratis leie. 
 Det må betales depositum på kr 1 000,- for nøkkel. Dette ordnes ved 

betaling til Gran kommunes konto. Depositumet betales tilbake ved 
innlevering av nøkkel. Dersom nøkkel mistes i løpet av leieperioden, 
må nytt depositum innbetales for å få utlevert ny nøkkel. Innbetalt 
depositum går til innkjøp av ny nøkkel. 



 
 
 

 

 

Leie av lokaler til kurs  
 Pris på leie er kr 200,- per time. 
 Gratis utleie til studieforbund/medlem av studieforbund. 

o Det må dokumenteres at man er knyttet til et studieforbund. 
 All bruk i henhold til voksenopplæringslovens § 7 skal være gratis. 

o Det må dokumenteres at virksomheten er godkjent som 
opplæringsinstans etter lov om voksenopplæring. 
 

Leie av lokaler til bursdager 
 Pris på leie er kr 200,-. 
 Overnatting er ikke mulig. 
 Foresatte kan søke til skolen om gratis leie. Dette gjelder kun for 

skolens elever. 
 

Helgeleie med overnatting 
 Pris på helgeleie er kr 1 000,- kr per døgn(pris per forening). 
 Informasjon om brannrutiner og henting av nøkkel gjøres etter 

avtale innenfor arbeidstid. 
 Vær oppmerksom på at ikke alle formålbygg er egnet for 

overnatting. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


