
 

Styremøte Gran Idrettsråd 
 

 
 

Saksliste 

 
Sak på senere møte:  

● Historisk blikk på svømmehallutredning - Else informerer oss om dette men trenger litt tid til å 
forberede saken. 

 
 

Dato og sted  27. Oktober 2020 på Teams (digitalt) klokka 1930 til 2135 

Deltagere 
 
Ikke tilstede 

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

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  Spillemiddelsøknader, info ved Else  Ja 

4  Kommunalandel ift spillemidler, info ved Else  Ja 

5  Hadeland videregående skole og avtale om idrettsfasiliteter, info ved Else  Ja 

6  Gjennomgang ansvarsoppgaver på årshjulet og oppdatere dokumentet. Viktig at alle 
tar tak i de sakene som de er ansvarlige for og gir status til hverandre under møtet. 
Prøv å konkretiser hva som må gjøres på hver oppgave og be om tilbakemelding fra 
andre i styret dersom det er noe som er uklart eller det er noe du trenger hjelp til 

Ja 

7  Start på åpen diskusjon rundt prinsipper ved prioritering av anleggssøknader  Flyttes til 
møtet i 

desember  

8  Deltakelse på regionmøte idrettsråd Gjøvikregionen og Gran, 3/11 kl 18. (sted er ikke 
bestemt) 

Ja 

9  Eventuelt, corona og nye retningslinjer som har kommet de siste dagene  Ja 



 

#3 Spillemiddelsøknader, info ved Else 
Se dokument: “Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - oppjustering av prioritert 
handlingsplan 2021-2024”. 
 
Else mangler informasjon om noen av søknadene, men ga informasjon om det hun visste per i dag. 
 
Det er skrivefrist 17.11.20 for spillemidler. Dvs at innstilling fra idrettsrådet må leveres senest denne 
dagen.  
 
Oppfølging: 

● Else gjennomfører avklaringsmøter med noen av søkerne og oppdaterer dokumentet og 
deler med idrettsrådet. 

● Møte 16.11 klokka 2030-2130 for at Else kan gi ny informasjon og at idrettsrådet kan gå 
gjennom søknadene og komme med sine innspill til politisk behandling. 

  
#4 Kommunalandel ift spillemidler, info ved Else 
Else går gjennom dokumentet: “Oversikt over fordeling av kommunal andel/kommunale midler 
2020-2028” 
Etterslep på kommunalandel pga mange søknader og mer kostnadskrevende anlegg.  
I gjeldende kommunedelplan (fra 2012, skulle vært revidert men gjelder inntil videre) står det at 
ordningen med kommunal tilskudd tilsvarende spillemidler skulle videreføres. Det er 500 000 
tilgjengelig per år men søknadene tilsvarer mye større sum per år. 
 
Med dagens søknader er ikke alle oppfylt før i 2028 og det kommer mest sannsynlig flere søknader 
fremover også. Det ble diskutert ulike løsninger for å prøve å korte ned etterslepet. 
 
Idrettsrådet ser at det er en utfordring med den kommunale andelen på 500.000,- per år samtidig 
som søknadsbeløpene øker. Idrettsrådet må jobbe med en prioritering blant innkomne søknader i 
tiden fremover. Dette må besluttes på neste årsmøte. Dette er lagt opp som en egen sak. Samtidig 
jobber vi for å få økt den kommunale andelen, hvertfall for en kortere periode.  
 
Idrettsrådet ser også på andre finansieringsmuligheter dersom den politiske behandlingen gjør at 
den kommunale andelen er under press. 
 
Det er veldig uheldig at “Temaplan idrett og fysisk aktivitet” ikke er utarbeidet enda. Dette må på 
plass i samarbeid med kommunen i 2021. 
 
Vedtak sak "kommunalandel ift spillemidler" 

Gran Idrettsråd ser at etterslepet på kommunale midler i forhold til innkomne søknader nå går over flere 

år. Vi observerer også at det kommer mange søknader fremover på grunn av mer kostnadskrevende 

anlegg, høy aktivitet innen idretten og stort engasjement fra frivillige i bygda.  



 

Gran Idrettsråd setter pris på den støtten som Gran kommune gir med denne kommunale andelen og 

mener at dette gjør at idretten i kommunen stadig fornyes og gir et godt tilbud til en stor andel av barn 

og unge i kommunen. Idrettsrådet håper derfor at man i tillegg til den faste kommunale andelen gjør et 

ekstra løft på 1 mnok i 2020 og 1 mnok i 2021 for å unngå at etterslepet blir for stort.  

Idrettsrådet ser det som uheldig at kommunedelplanen for idrett ikke ble revurdert i 2016 som det var 

en tradisjon for og håper at man kan få fortgang i arbeidet med en Temaplan for idretten i 2021 slik at vi 

ikke fortsetter å forholde oss til en plan fra 2012. Det har vært stor utvikling innen idretten på disse 8 

årene.  

 
 
#5 Hadeland videregående skole og avtale om idrettsfasiliteter, info ved Else 
Else informere om denne saken ikke haster før i 2021 da det ikke vil skje noen endringer på kort sikt 
uansett. Må meldes inn til fylkeskommunen før 1.7.2021 for å få inn for påfølgende år. Da gjelder 
den fra 1.1.2022. 
 
Det er slik at vaktmestere har mindre tid i hallen fra 1.1.2021. Størst innvirkning på kultursalen, lite 
praktiske konsekvenser for idretten og aktiviteten i hallen (nytt låsesystem med tilganger og 
justering i forhold til det da vaktmestere ikke vil være tilstede hele tiden). Vil påføre Gran kommune 
økte kostnader. Ingen aksjon for idrettsrådet her, dette håndteres av kommunen. 
 
#6  Ansvarsoppgaver på årshjulet  

● Se oppdateringer i årshjulet. 
● Oppdaterer årshjulet gjennom hele året for å slippe andre dokumenter/aksjonslister. 

 

#7 Prinsipper ved prioritering av anleggssøknader 
Saken flyttes til desember-møtet 
 
#8 Deltakelse på regionmøte idrettsråd Gjøvikregionen og Gran,  
3/11 kl 18. (sted er ikke bestemt) Mest sannsynlig blir dette digitalt. 
Else, Ingunn, Thor-Erik og Turid kan delta.  
 
#9 Eventuelt, corona og nye retningslinjer som har kommet de siste dagene 

● 10 nærkontakter i uka gjelder ikke kor, idrett osv fordi her er det en ansvarlig arrangør 
(arrangør, stoler og smitteverntiltak).  

● Bra om NIF og kommuneoverlegen er mer spesifikke/konkrete.  
● Kommuneoverlegen må gjerne konferere med idrettsrådet hvis det skal legges ut 

informasjon som er rettet mot idretten. 
 
Del saker på Facebook 
Del i chatten på Teams for å nå idrettsrådet 
 

https://teams.microsoft.com/_?culture=en-us&country=US&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/docx/viewer/teams/https:~2F~2Fidrett.sharepoint.com~2Fsites~2FOIK-Granidrettsrd~2FShared%20Documents~2FGeneral~2F2020~2F202006_utkast%20%C3%85rshjul%20Gran%20Idrettsr%C3%A5d.docx?threadId=19:b9f5b877cdbd48b8bc1153c811475b41@thread.skype&messageId=1603454930314&baseUrl=https:~2F~2Fidrett.sharepoint.com~2Fsites~2FOIK-Granidrettsrd&fileId=bea5e372-cc5d-4e43-b04e-d633abcb7e79&ctx=chiclet&viewerAction=view

