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Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturbygg/samfunnshus 2019 
 
Kommunalt tilskudd til kulturbygg/samfunnshus for 2019 fordeles etter følgende: 
 

Søker/prosjekt Tilskuddssum 

Glitres Venner, utvendig oppgradering tak og maling 12 500 

Stiftelsen Gran Frivilligsentral, utbedring av tak Lidskjalv Innvilges ikke tilskudd 
over denne ordningen 

Fagerlund ungdomslag, restaurering av vinduer, utskifting av tømmer og 
ny ytterdør Folkvang 

17 500 

Jaren Grendehus Marienlyst, oppgradering inngangsparti 10 000 

 
(Beløpet belastes 1473.5300.3850 prosjekt 518)  
  
Tilskuddet utbetales på grunnlag av kvitteringer/regnskap for det omsøkte anlegget. Dersom 
anlegget blir vesentlig rimeligere enn forutsatt, kan deler av bevilget tilskudd bli inndratt. 
Uavhentede tilskudd inndras etter tre år.  
  
Vedtaket er fattet i henhold til Gran kommunestyres vedtak i K-sak 02/03 av 20.02.03.  
  
Vedtaket omfattes av forvaltningslovens § 28 og gis dermed klageadgang. Klagefristen er tre uker 
etter mottak av dette brev. 
 
 
Saksdokumenter: Vedlagt: 
- Innkomne søknader  Nei 
 
 
Saksopplysninger:  
 
Ordningen med tilskudd til kulturbygg/samfunnshus er gjort kjent gjennom annonsering og 
kommunens hjemmeside. Søknadsfristen var 1. oktober og ved fristens utløp hadde vi mottatt fire 
søknader.   
  
I henhold til gjeldende retningslinjer gis tilskudd over denne ordningen til restaurering, 
reparasjoner, ombygging og nybygg (ikke inventar o.l.) av lokale kulturbygg/samfunnshus. Lokalene 
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må være åpne for allmenn bruk og kunne leies ut til alle typer kultur- og organisasjonsvirksomhet. 
Driften av lokalene skal i hovedsak være basert på frivillighet og dugnad. Tilskuddene skal bidra til 
egnede lokaler som gir rom for ulik kulturell virksomhet.  
 
Søknad om tilskudd må i tillegg til detaljert kostnadsoverslag inneholde behovsvurdering, 
finansieringsplan og driftsplan. 
 
Det er avsatt kr 40 000 i budsjettet for 2019 og Kulturkontoret har mottatt følgende søknader: 
 
Glitres Venner 
Glitres Venner ble etablert i 2001 for å bevare det lokale forsamlingslokalet Glitre på Bleiken. Huset 
benyttes til arrangement for kretsens skolebarn, utleie til ulike arrangement osv. og er et viktig 
samlingssted i bygda. Glitres Venner har de siste årene jobbet med restaurering av huset og er over 
denne ordningen bevilget midler i 2012, 2013, 2014 og 2016. Midlene er benyttet til bl.a. 
energisparing (varmepumper), ny inntaksledning for strøm, handicaptoalett, restaurering av kjeller 
m/ordinære toalett og oppgradering av kjøkken.   
  
Årets søknader gjelder for utvendig oppgradering av forbord og takrenner, vindskier/toppbord og 
maling av vegger og vinder mot sør og vest. Samlet kostnad er oppgitt til kr 73 000 eks. mva. De 
forutsetter bruk av egne midler og dugnad for ca. kr 47 000.  
Tilskuddsberettigede kostnader er på ca. kr 32 500 inkl. mva. 
 
Stiftelsen Gran frivilligsentral 
Som del av Gran frivilligsentral drifter stiftelsen Trivselshuset i Brandbu og Lidskjalv på Gran. Begge 
husene benyttes til ulike aktiviteter og leies ut til frivillige lag og foreninger o.a. 
Mottatt søknad omfatter kostnader ved utbedring av tak i forbindelse montering av snøfangere ved 
inngangene på nord og sørsiden av Lidskjalv. Totale kostnader er oppgitt til kr 90 000 inkl. mva. 
 
Fagerlund ungdomslag  
Fagerlund ungdomslag eier og drifter ungdomslokaler Folkvang på Jaren. Folkvang benyttes til 
ungdomslagets egne arrangement, i tillegg leies huset ut til ulike arrangement med kor, 
teateroppsetninger, osv. Faste brukere har etter hvert blitt både Fagerlund Teaterlag og «Terje 
Johansen-dagene».  Aktiviteten i huset har det siste året tatt seg opp, mye pga.  oppgraderingene 
som er gjort.  
Ungdomslaget har en langsiktig plan for oppgradering/restaurering av huset. Det er tidligere bl.a. 
søkt og bevilget midler til oppgradering av toalett, vann/kloakk og strøm over ordningen Tilskudd til 
kulturbygg i Oppland i 2011. Det ble også innvilget kommunal andel på kr 100 000 fra Gran 
kommune til dette prosjektet. Fagerlund ungdomslag er også innvilget midler over denne ordningen 
i 2014, 2015 og 2016. Ungdomslaget har også søkt midler fra bl.a. Kulturminnefondet, 
Fortidsminneforeningen, Sparebankstiftelsen DnB m.fl.  
 
Ungdomslaget søker ved årets fordeling om tilskudd til bl.a. restaurering av vinduer i tverrbygget, 
utskifting av skadd tømmer og skifte av dør mot nord. Samlede kostnader er på kr 260 000 inkl. 
dugnad. Tilskuddsberettigede kostnader er på ca. kr 140 000 inkl. mva. 
 
Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst 
Stiftelsen eier og drifter grendehuset Marienlyst på Jaren. Lokalene leies ut til alle typer 
arrangementer og et viktig samlingspunkt for ulike frivillige lag og foreninger på Jaren. Lokalene har 
i løpet av 2019 blitt rustet opp utvendig, men det er også behov for noen tiltak innvendig. 
Grendehuset Marienlyst har tidligere også fått midler over denne ordningen, senest i 2011. 
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Årets søknad omfatter endring av inngangsparti med ny innvendig dør og nye panelovner. Samlet 
kostnad er oppgitt til kr 23 000, samt arbeid som utføres på dugnad. 
 
Vurdering: 
 
Kulturkontoret har i sin vurdering og forslag til fordeling lagt til grunn gjeldende retningslinjer og 
innarbeidet praksis for fordeling av de kommunale midlene. Det er dessverre begrensede midler til 
fordeling i forhold til behovet og de prosjektene det er søkt om midler til.  
 
Lidskjalv driftes av Stiftelsen Gran Frivilligsentral og er dermed i en litt annen situasjon enn de tre 
andre søknadene. Frivilligsentralen mottar årlig driftsstøtte fra Gran kommune og vi vurdere driften 
av husene som en naturlig del av denne driften. Vi finner det derfor ikke riktig å gi ytterlige støtte 
gjennom denne ordningen.  
 
Budsjettsummen på kr 40 000 fordeles derfor på de tre prosjektene som i all hovedsak driftes kun 
på frivillig basis, dvs. Glitre, Folkvang og Marienlyst. 
 

Søker/prosjekt Tilskuddssum 

Glitres Venner, utvendig oppgradering tak og maling 12 500 

Stiftelsen Gran Frivilligsentral, utbedring av tak Lidskjalv Innvilges ikke tilskudd 
over denne ordningen 

Fagerlund ungdomslag, restaurering av vinduer, utskifting av tømmer og 
ny ytterdør Folkvang 

17 500 

Jaren Grendehus Marienlyst, oppgradering inngangsparti 10 000 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kultur 
 
 
 
Camilla Jarlsby 
enhetsleder kultur 
Saksbehandlers telefon:  91 68 66 31 


