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Saksliste 

 
 
 
#3 Oppjustering av handlingsplan - innrullering i kommunal plan 
Viser til saksdokument “Kommunal plan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - innrullering og 
Spillemidler 2021 Prioritering”, kapittel om “Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - 
Oppjustering av prioritert handlingsplan 2020-2024” 
 
Innrullering av anlegg som søker spillemidler. For å søke om spillemidler må man være innrullert i 
kommunal plan først. Søknader om innrullering vil ikke automatisk få godkjent kommunal andel.  
 
Det er 3 ordinære anlegg og 2 nærmiljøanlegg som har søkt nå som ikke er innrullert tidligere. 
 

Dato og sted  11. november 2020 på Teams (digitalt) klokka 20 til 2135 

Deltagere 
 
Ikke tilstede 

Else, Sindre, Stian, Thor Erik, Ingunn og Gudbjørg 
 
Turid 

Referent  Gudbjørg 

Sak 
# 

Beskrivelse av sak  Gjennomgått 
i møtet? 

1  Godkjenning av innkalling og saksliste  Ja, ok 

2  Godkjenning av møtereferat fra forrige møte (er lagt ut på Teams)  Ja, ok 

3  Oppjustering av handlingsplan  Ja 

4  Søknad om spillemidler - Info ved Else  Ja 

5  Notat til politikerne ifm sak til Formannskapet / Kommunestyret om "kommunale 
midler ifm anleggsutbygging" (se sak under innlegg, fint om alle leser dette før møtet) 

Ja 

6  Kort info fra regionalt møte om anlegg (Gjøvik og Hadeland regionen)  Ja 

7  Eventuelt  Ja 



 

Idrettsrådet anbefaling er alle de 5 søknadene om innrullering i kommunal plan godkjennes. Det vil 
ikke automatisk bli tildeling av kommunal andel (dersom denne videreføres) selv om anleggene er 
innrullert. Det er mange og kostbare søknader og med de begrensede midlene som er tilgjengelig så 
vil det måtte gjennomføres streng prioritering på fordeling av kommunal andel. Temaplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv ønskes gjennomgått i 2021, dette vil gi føringer for hvordan innrullering 
og fordeling av eventuell kommunal andel vil skje fremover. 
 
#4 Spillemiddelsøknader, info ved Else 
Viser til saksdokument “Kommunal plan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - innrullering og 
Spillemidler 2021 Prioritering”, kapittel om “Spillemidler 2021 - Prioritering av søknader for anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg”. 
 
Det ble diskutert hvordan søknadene skal prioriteres og det som legges til grunn er:  

● Prioritet 1 - frivillige idrettslag går foran kommune og fylkeskommune 
● Prioritet 2 - prioritering mellom frivillige idrettslag brukes anleggets nedslagsfelt, hvor mange 

får glede av anlegget 
 
 
Prioritert rekkefølge på ordinære anlegg: 

1. Størenslunden Park – Servicebygg/sanitæranlegg (fornyet søknad) 
2. Gran IL – rehabilitering av kunstgressbane I, Gran Idrettspark (ny søknad) 
3. Hadeland Ride- og Kjøreklubb – rehabilitering av ridebane, Hadeland Landbane (ny søknad) 
4. Hadeland Ride- og Kjøreklubb – bygging av utstyrsbod/lager, Hadeland Landbane (ny 

søknad) 
5. Gran IL – rehabilitering av tennisbaner, 2 stk., Gran Idrettspark (ny søknad) 
6.  Gran IL – rehabilitering av kunstgressbane II, Gran Idrettspark (ny søknad) 
7.  Gran IL – rehabilitering av 7’er kunstgressbane, Gran ungdomsskole (ny søknad) 
8.  Gran IL – rehabilitering av dagsturhytte, Sagvollstallen (ny søknad) 
9. Gran kommune – Rosendalsbanen, rehabilitering av lysanlegg (LED-lys) (fornyet søknad) 
10. Oppland fylkeskommune – Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland 

videregående skole (fornyet søknad) 
(Gran IL har sendt inn sine ønsker for prioritering blant sine søknader. Vi har tatt hensyn til dette. ) 
 
Prioritert rekkefølge nærmiljø anlegg: 

1. Gran kommune (FAU) – Bjoneroa skole, rehabilitering av ballbinge (fornyet søknad) 
2. Lygna skisenter – 3 tiltak på skileikeanlegg/skicrossanlegg til helårsbruk, inkl. Snøproduksjon 

og lysanlegg, Lygna skisenter (ny søknad) 
3. Tingelstad IF – bygging av snøproduksjonsanlegg på skileikanlegget, Fredheim skole (ny 

søknad) 
4. Gran kommune – Størenslunden, turløype med lys og hvileplasser (fornyet søknad) 
5. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, Tuftepark (fornyet søknad) 



 

6. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, ballbane m/asfaltdekke (fornyet søknad) 
 
Det er 4 søknader fra Gran kommune, prioritering mellom disse er ikke basert på antallet brukere 
men hvem av søknadene som er eldst. 
  
 
 
#5 Notat til politikerne ifm sak til politisk behandling (Formannskapet / Kommunestyret) om 
"kommunale midler ifm anleggsutbygging"  
Rådmannen ønsker ikke å videreføre ordningen om kommunal andel. Else har informert de som har 
sendt inn søknader at de må finne finansiering gjennom andre ordninger enn kommunal andel. Når 
saken kommer opp til politisk behandling kan det blir endringer i forslag til innstilling. 
 
Link til dokumentet som ble gjennomgått i møtet, “202011_svar fra Gran Idrettsråd vedr sak om 
kommunale midler.docx”. Dokumentet ble gjennomgått i møtet og godkjent av alle. Denne sendes til 
gruppeledere i kommunen. 
 
#6 Kort info fra regionalt møte om anlegg (Gjøvik og Hadeland regionen) 
Det er avholdt regionalt møte om anlegg for Gjøvik og Hadeland regionen, det var ingen 
beslutningssaker men et møte for å bli kjent og fra status fra de ulike delene i regionen. 
Deltagere fra Gran: Ingunn, Thor Erik og Turid fra idrettsrådet og Else fra kommunen. 
Det var mange deltagere fra ulike idrettsråd, fylket var også representert.  
Diskusjoner rundt hva som skjer i for eks anleggsutbygging. 
Interessant å høre om e-sport fotball fra Raufoss. Dette kan være interessant for oss i Gran 
kommune også, de ulike idrettslagene.  
 
#7 Eventuelt 
Hvis noen trenger bistand til bruk av Teams så ta kontakt med Thor Erik. 
Corona: alt under 20 år får lov til å trene med smittevern krav fra særforbund og NIF. Det er bra om 
Gran kommune kan understreke det med at det er smittevern krav som følges for de pågående 
aktivitetene. 
 

https://teams.microsoft.com/_?culture=en-us&country=US&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/docx/viewer/aggregatefiles/https:~2F~2Fidrett.sharepoint.com~2Fsites~2FOIK-Granidrettsrd~2FShared%2520Documents~2FGeneral~2F2020~2FSpillemidler%2520og%2520anleggs%25C3%25B8knader~2F202011_svar%2520fra%2520Gran%2520Idrettsr%25C3%25A5d%2520vedr%2520sak%2520om%2520kommunale%2520midler.docx?baseUrl=https:~2F~2Fidrett.sharepoint.com~2Fsites~2FOIK-Granidrettsrd&fileId=c49c4d92-1c10-45ef-ac2b-0ccc34156be9&ctx=aggregate&viewerAction=view

