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Fordeling av kommunalt tilskudd til lokale kulturbygg/samfunnshus 2020 
 
Kommunalt tilskudd til kulturbygg/samfunnshus for 2020 på kr 40 000 innvilges Stiftelsen Jaren 
Grendehus Marienlyst til utbedringstiltak for å redusere drifts- og strømkostnadene.  
(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: 
Mottatt søknad fra Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst 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 en  
søknad. 
 
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 
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. 
 
Kommunal andel er maksimalt 1/3 av total støtteberettigede kostnader, dvs. samme prinsipp som 
for søknader om kommunale midler/spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  
Søknad om tilskudd må i tillegg til detaljert kostnadsoverslag inneholde behovsvurdering, 
finansieringsplan og driftsplan. 
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Det er avsatt kr 40 000 i budsjettet for 2020 og Kulturkontoret har mottatt søknad fra Stiftelsen 
Jaren Grendehus Marienlyst. 
 
Stiftelsen eier og drifter grendehuset Marienlyst på Jaren. Lokalene er et viktig samlingspunkt for 
ulike frivillige lag og foreninger på Jaren og leies i tillegg ut til alle typer arrangementer. Lokalene 
har i løpet av de siste årene blitt rustet opp utvendig, men det er også behov for noen tiltak 
innvendig. Grendehuset Marienlyst fikk ved fordelingen i 2019 midler til endring av inngangspartiet, 
og det ble gjennom denne utbedringen synliggjort behov for ytterlige innvendig oppgradering. Dette 
gjelder spesielt i forhold til etasjeskiller og utfordringene med oppvarming av lokalene vinterstid, 
noe som har medført lavere utleie vinterstid. Styret ønsker derfor å gjennomføre tiltak som kan øke 
leieomfanget/leieinntektene og samtidig redusere driftsutgiftene.  
Ved ombygging og endringer på 80-talllet ble det fjernet en del dører og vegger, noe som medførte 
til at det er åpent mellom 1. og 2. etasje. Det er nå ønske om å gjeninnføre skille mellom etasjene og 
samtidig utbedre toalettfasilitetene. Totale kostnader for disse forbedringstiltakene er oppgitt til kr 
115 000. 
 
Vurdering: 
Kulturkontoret har i sin vurdering og forslag til fordeling lagt til grunn gjeldende retningslinjer og 
innarbeidet praksis for fordeling av de kommunale midlene. 
 
Kommunalt tilskudd til kulturbygg/samfunnshus for 2020 på kr 40 000, innvilges derfor i sin helhet 
til Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst til utbedringstiltak for å redusere driftskostnadene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kultur 
 
 
 
Else Hagen Lyngstad 
konstituert kultursjef 
Saksbehandlers telefon:  908 87 274 


