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Forord
«Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal være tilgjengelig for alle i Gran, uansett
prestasjonsnivå. Økt fysisk aktivitet vil gi befolkningen bedre helse, sosialt
fellesskap og mestringsfølelse. I tillegg til gode områder og anlegg for idrett og
fysisk aktivitet, trengs det aktivitetsfremmende bo- nærmiljøer som gjør det
lett å velge en aktiv livsstil. Det må være et mangfold av aktivitetstilbud, også
for personer som har nedsatt funksjonsevne eller liten erfaring med fysisk
aktivitet.»
I samarbeid med det frivillige idrett- og friluftslivet legger kommunen til rette
for gode områder og anlegg for fysisk aktivitet. Dette gjøres blant annet
gjennom tilskudd og driftsavtaler, formidling av spillemidler for idrett og fysisk
aktivitet og samarbeid med Gran idrettsråd.
Tradisjonell anleggsutvikling er spesielt viktig for idrettslagene i kommunen,
men kommunen står også selv som utbygger og drifter av en del anlegg, da
særlig nærmiljøanlegg i tilknytning til skolene.
Gode anlegg er ett av flere virkemidler for økt fysisk aktivitet. Utfordringen er å
etablere anlegg som tiltrekker seg alle barn og unge. Anlegg og områder for
egenorganisert aktivitet og lavterskeltiltak vil derfor være viktige
satsingsområder framover.
Friluftslivsområder er viktige helsefremmende faktorer som skal tas hensyn til i
all planlegging. Det at alle har tilgang til naturen og grønne omgivelser øker
også muligheten for å være fysisk aktiv.
I kommunen har vi mange stier og tilrettelagte turveger. Flere av disse kan
kombineres med å oppleve og få kunnskap om kulturminner, for eksempel
Sølvsberget, Buhammeren og langs Pilegrimsleden.
Selv om oppslutningen i lag og foreninger innen idrett og fysisk aktivitet holder
seg ganske stabil i Gran, viser Norsk Idrettsindeks 2018 fra Telemarksforskning,
at befolkningen stadig blir mer inaktiv.
Det er en klar sammenheng mellom trivsel, helse og fysisk aktivitet. Derfor er
det viktig å legge til rette for økt fysisk aktivitet i de gruppene av befolkningen
som er minst aktive, samt jobbe for å forhindre at dagens aktivitetsnivå
ytterligere blir redusert. Flere yngre aktive faller fra den organiserte idretten.
Disse er det viktig å få fanget opp.
Det må legges til rette for at hele befolkningen er fysisk aktive. For å oppnå
dette er det viktig at kommunen og frivillige lag og foreninger samarbeider om
å nå alle grupper av befolkningen. De inaktive og egenorganiserte er en særlig
viktig målgruppe. Mer forebygging og mindre reparasjon bør være viktig for
kommunens innsats på området.1
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Kapittel 1 Innledning
1.1 Bakgrunnen for planen
Temaplanen skal være et politisk og administrativt styringsdokument for
fagområdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i perioden 2022-2033. Planen
skal sørge for at utbyggingen av anlegg og områder forankres i klare
behovsvurderinger ut fra samfunnsmessige og idrettspolitiske målsetninger.
Planen skal støtte oppunder kommuneplanens samfunns- og arealdel og sikre
fremtidige arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Planen er ikke juridisk bindende eller økonomisk forpliktende. Prioriterte tiltak
som forutsetter kommunal finansiering må følges opp i budsjett- og
økonomiplan.
Det er viktig at anleggsutviklingen er en del av planen, slik at anlegg som
ønsker å søke om spillemidler, innfrir dette kriteriet fra Kultur- og
likestillingsdepartementet.
Prioritert handlingsplan med tiltak rulleres årlig i sammenheng med politisk
behandling av spillemiddelsøknader. Der gis det anledning til å flytte på
rekkefølgen av tiltak og prioriteringer.
Samarbeid og dialog mellom kommunen, frivilligheten organisasjons- og
næringsliv, grunneiere, private aktører og innbyggerne gir muligheter for å
skape et aktivt liv, gode møteplasser, fellesskap og mestringsopplevelser for
alle.
Temaplanen har et langsiktig perspektiv, men må samtidig være åpen for
justeringer ved nye politiske føringer, trender eller utfordringer.
Handlingsplanen (kapittel 4.2) rulleres årlig, slik at aktuelle prosjekter som
søker spillemidler, fanges opp og innrulleres, jfr. Kultur- og
likestillingsdepartementets krav.

1.2 Evaluering av tidligere plan
Kommunestyret i Gran vedtok 11.10. 2012 "Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet 2012-2023. I 2016 ble det vedtatt at gjeldende kommunedelplan skulle
være retningsgivende og førende for de neste fire årene.
Kommunedelplanen fra 2012 var forholdsvis ambisiøs, samtidig som den ga et
godt bilde av aktiviteten og viljen blant de frivillige lag og foreningene i
kommunen til å etablere nye og/eller rehabilitere eksisterende områder og
anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Flere av tiltakene er gjennomført og/eller videreført, blant annet er
tilskuddsordningen med kommunalt tilskudd tilsvarende spillemidlene for
ordinære anlegg, og inntil 25 % for nærmiljøanlegg, videreført. Denne
ordningen er, sammen med spillemidlene, svært viktig for utviklingen av
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anlegg i kommunen. Dessverre er foreslåtte tiltak som omfattet økning av eller
etablering av nye tilskuddsordninger, ikke på plass.
I perioden har etterslepet av spillemidler økt, det har også blitt et ganske
betydelig etterslep for den kommunale andelen til anlegg, noe som kan ha
påvirket framdriften for noen av tiltakene og prosjektene som var planlagt.
Handlingsplanen for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg har vært opp
til årlig rullering i forbindelse med spillemiddelbehandlingen.
På tross av lang ventetid for innvilgelse av spillemidler, har det vært tildelt
samlet kr 37 mill. til anlegg i Gran kommune i perioden 2012-2022. Anlegg som
har blitt realisert i perioden er bl.a. Gran idrettspark, Brandbu kunstgressbane,
oppgradering av løyper og nytt idrettshus på Lygna skisenter, aktivitetsanlegg
på Jaren skole, oppgradering i Størenslunden, idrettshus på Grymyr, ny og
moderne Lushaughytta og aktivitetsanlegg både på Brandbu barneskole og
Brandbu ungdomsskole.
Kommunen har god dialog med Gran idrettsråd og de har gitt følgende
evaluering av planen:
Gran Idrettsråd vil evaluere planen i løpet av høringsperioden.

1.3 Planprosess
Gran kommune vedtok i K-sak 121/20 at det skal utarbeides ny temaplan for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Opprinnelig var målet at arbeidet skulle
gjennomføres i 2021, men på grunn av koronapandemien og redusert
bemanning ved Kulturkontoret ble arbeidet utsatt.
Temaplanen tar også utgangspunkt i Kommunedelplan for kultur. Arbeidet
med kommunedelplanen ble sluttført våren 2021 og planen ble endelig vedtatt
i K-sak 94/21. Kommunedelplanen har et eget kapittel for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv og det er vedtatt tre hovedmål for området.
Ansvaret for utarbeidelse av temaplanen ble lagt til Kulturkontoret for Lunner
og Gran. Det har vært gjennomført arbeidsmøter med ulike interne
fagområder, blant annet barnehage og skole og andre enheter under Kultur og
samfunn.
Gran Idrettsråd har vært delaktig i arbeidet med planen og planarbeidet har
vært tema på flere av rådets styremøter.
Planforslag ble utarbeidet i juni 2022 og lagt ut på høring. Endelig plan
behandles politisk høsten 2022.
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1.4 Medvirkning
Medvirkning i plan- og beslutningsprosesser er et grunnleggende demokratisk
prinsipp som skal sikres for alle berørte interesser og myndigheter.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som
krever spesiell tilrettelegging for å kunne delta, herunder barn og unge, eldre
og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
På bakgrunn av dette, har det vært viktig å involvere Gran Ungdomsråd, råd for
likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet i prosessen.
Rådene har vært spesielt invitert til å medvirke i planarbeidet og komme med
innspill til planen.
Oppstart av arbeidet ble annonsert i lokalavisa og på kommunens hjemmeside
i februar 2022. Informasjon og invitasjon til å komme med innspill ble også
sendt ut til et ulike lag og organisasjoner og det ble invitert til åpent
informasjonsmøte 29. mars.
Lunner og Gran kommuner har et pågående 3-årig prosjekt (2021-2024) som
handler om en økt bevisstgjøring rundt barns rett til medvirkning i både
kommunale og frivillige tjenester/tilbud, både på individ og
systemnivå. Prosjektet har i arbeidet med temaplanen vært delaktig med
rådgivning rundt medvirkningsprosesser og gjennomført en digital
undersøkelse blant 83 barn i Gran kommune. Ved å innhente erfaringer og råd
fra et stort antall barn vil kommunen kunne peke ut fokusområder på en mer
treffsikker måte.

Kapittel 2 Utviklingstrekk og overordnede føringer
2.1 Generelle utviklingstrekk
Nye råd (Helsedirektoratet - Nye råd om fysisk aktivitet og stillesitting - hvert
eneste minutt teller 2022) anbefaler at barn og unge 6-17 år er fysisk aktive i
minst 60 minutter pr. dag i moderat til høy intensitet.
Voksne bør være fysisk aktive minst 150 til 300 minutter med moderat
intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av
moderat og høy intensitet pr. uke.
Gjennomsnittlig er det kun ca. 30 % av den voksne norske befolkningen som
oppfyller minimumsanbefalingene om fysisk aktivitet. Andelen har vært stabil
over tid, men varierer med alder og utdanningsnivå (Folkehelseinstituttet 2021).
Barn og unge er mer fysisk aktive enn voksne, og de fleste 6 åringer i Norge
oppfyller anbefalingene knyttet til et minimumsnivå for fysisk aktivitet. Andelen
faller jo eldre barna blir, og blant 15 -åringer er det kun halvparten som oppfyller
anbefalingene.
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SSBs levekårsundersøkelser 2016 og 2017
Fakta fra SSB’s levekårsundersøkelse 2016 og 2017 (SSB, Idrett og friluftsliv,
levekårsundersøkelsen, 2016 og 2017):
 Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2016 (SSB, 2016).
 Andelen som trener ukentlig har økt med nær 20 prosent de siste
femten årene. Aktivitetsnivået har økt mest blant eldre (SSB, 2016).
 Raske turer er den mest utbredte formen for mosjon i befolkningen som
helhet. Hele 84 prosent av befolkningen har vært på en kortere spasertur
i nærområdet, og 66 prosent har vært på minst 25 kortere spaserturer i
løpet av de siste 12 månedene (SSB, 2017).
 Åtte av ti nordmenn har vært på en kortere fottur i skogen eller på fjellet,
og fem av ti har vært på en lengre fottur (SSB, 2017).
 23 prosent hadde vært på en lengre skitur i skogen eller på fjellet i løpet
av de siste 12 månedene (SSB, 2017).
 Andre vanlige aktiviteter er styrketrening (40 prosent), jogging (39
prosent) og andre utendørsaktiviteter som sykling (36 prosent) og
langrenn (35 prosent) (SSB, 2016).
«Idrettens posisjon i ungdomstida, NOVA, OsloMet og Norges Idrettshøgskole rapport 2020
 Organisert idrett står sterkt blant norsk ungdom. Tre av fire har vært
med i et idrettslag etter at de begynte på ungdomsskolen.
 Mange trener på andre arenaer. Vanligst er det å trene på egen hånd. Å
trene i et treningsstudio blir vanlig for mange særlig fra 14-årsalderen.
 Andelen som trener på egenhånd eller i idrettslag, har vært relativt stabil
de siste fem årene. Unntaket er treningsstudioene, som rekrutterer
stadig flere ungdommer.
 Ungdom som driver med idrett, trives bedre på skolen og er mer fornøyd
med foreldrene sine enn annen ungdom.
 Like mange gutter som jenter har deltatt i organisert idrett gjennom
oppveksten. Det er flere jenter enn gutter som slutter når de kommer i
ungdomsalderen, særlig i overgangen til videregående.
 Det er generelt små geografiske variasjoner i hvor mange som er med i
organisert idrett.
 60 prosent av de som har vært innom ungdomsidretten, har sluttet før
de er blitt 18 år.
 De som slutter tidlig med organisert idrett, er langt mindre fysisk aktive
og trener langt mindre enn de som fortsetter.
 Hvilken rolle idrett spiller i familien, betyr mye for hvorvidt ungdom
driver med og blir værende i organisert idrett. Foreldrene betyr like mye
mot slutten av tenårene som i begynnelsen.
Sektorrapport om folkehelse 2021 (Helsedirektoratet 2021)
 Statistisk sett blir helsen i befolkningen gradvis bedre med økende
inntekt. Selv om samfunnet vårt preges av en likhetstankegang, har
covid-19-krisen også satt søkelyset på tendensen vi har sett i de siste
årene med større grad av sosiale forskjeller. Fortsetter denne utviklingen
kan den grunnleggende tillitten i samfunnet bli rokket ved.
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Økt barnefattigdom har lenge hatt oppmerksomhet. Likevel har andelen
barn som vokser opp i lavinntektsfamilier økt. Dette henger sammen
med innvandring og integrering, men også samfunnets økonomiske
prioriteringer, inntektsfordeling, arbeidsledighet og generell utsatthet.
Med flere eldre er det viktig å legge til rette for et aldersvennlig samfunn
med en helse- og omsorgstjeneste og et godt og trygt nærmiljø som tar
hensyn til boligutvikling, gode møteplasser, tilgang til grøntarealer og
nærturterreng. På den måten kan man styrke trivsel og selvhjulpenhet.
Både fra et samfunnsøkonomisk og folkehelsepolitisk perspektiv er det
ønskelig å motvirke frafall fra arbeidslivet. Da er det viktig å ivareta alle
arbeidstakere gjennom å tilrettelegge for gode og trygge arbeidsmiljø.
Det er store forskjeller i befolkningen når det gjelder
arbeidslivsbelastninger og risiko for arbeidsledighet. Forskjellene henger
sammen med utdanningsbakgrunn og type arbeid. Dette påvirker igjen
helse og livslengde.

2.2 Utviklingstrekk i Gran
Utdrag fra Folkehelseoversikten for Gran, vedtatt i kommunestyret 15.11.2018
I UngData undersøkelsen i 2016 svarer 107 (ca. 10.5 %) ungdommer i Gran
(Ungdomsskole og VGS) at de i løpet av ei vanlig uke sjelden eller aldri er så
fysisk aktive at de blir svette. På spørsmål om hvor ofte de er fysisk aktive slik at
de blir andpusten eller svett, svarer 14 % av 8. klassingene at de er aktive kun et
par ganger i måneden, sjelden eller aldri. Her er de tre svaralternativer slått
sammen. Tilsvarende tall øker til 18 % i 9. klasse og 20 % i 10. klasse. (N=1023)
Tallene har økt på alle trinn siden UngData 2011. Dette er et perspektiv som er
viktig å ha med seg.
Treningsvanene endrer seg i løpet av ungdomstiden. Mens 68 % av 8.
klassingene trener i idrettslag, gjelder det bare 20 % på VG2. Trening i
treningsstudio/helsestudio tar seg derimot jevnt opp, fra 5 % i 8.klasse, til hele
31 % i VG3.
Gran har rike muligheter til friluftsliv året rundt og bevegelse i naturen har stor
helsefremmende verdi. Vi har tilrettelagte naturstier i vakkert kulturlandskap,
store sammenhengende skogsområder med gode muligheter for
friluftsopplevelse. Økt fysisk aktivitet i hverdagen forutsetter tilgang til gangog sykkelveger, trygge og gode utemiljøer og lett tilgang til natur-, leke- og
rekreasjonsområder. I Gran kommune var det ca. 28 km med gang- og
sykkelveger i 2022. Spredt bebyggelse bidrar til at andelen som bruker bil eller
buss til og fra skole eller arbeid er høy i Gran. En samordnet areal og
transportplanlegging bør legge til rette for at aktiv transport blir et reelt
alternativ til bil med gang- og sykkelveger som oppleves som attraktive og
trygge. I tillegg bør planleggingen ta hensyn til befolkningenes mulighet til
fysisk aktivitet i nærmiljøet.
Idrettsbevegelsen i Gran er svært aktiv med mange lag og foreninger som
driver allsidig aktivitet. Idretten bidrar til aktiv og sunn fritid for befolkningen
opp til 15 år. Frafall i idretten starter fra ca. 13 års alder. Anleggssituasjonen i
kommunen har de siste årene blitt betydelig styrket med flere idrettsanlegg for
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bla. friidrett og fotball. Gode uteområder på skoler og barnehager som stimuler
til fysisk bevegelse er viktig både i og utenfor skoletiden. Planlegging og
nødvendige ressurser til opparbeidelse, vedlikehold og drift er sentralt for å
realisere gode uteområder.
UngData Gran 2021
Det ble våren 2021 gjennomført UngData-undersøkelse blant barn og unge i
Gran kommune. Undersøkelsen ble gjennomført på 5.-7.trinn, ungdomstrinnet
og på videregående skole.
UngData er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan
barn og unge har det og hva de er opptatt av på fritiden. Undersøkelsen
omfatter temaer knyttet til familie, vennskap skole, lokalmiljø, helse, mobbing,
rusmidler og deltakelse i fritidsaktiviteter. Svarprosenten på ungdomsskolene i
Gran, var i 2021 84 % prosent. På Hadeland videregående skole var
svarprosenten 75 %. Tall fra undersøkelsen viser at ungdommene i Gran svarer
nært opp mot ungdommene i resten av landet og fylket på de fleste områder.
På barnetrinnet svarer 71 % av barna i Gran kommune, at de er med på noen
faste fritidsaktiviteter. Nasjonalt er tallet på 80 %. Av de spurte oppgir 60 % av
guttene og 65 % av jentene, at de driver fast med sport eller idrett. 59 % av
barna svarer at de er veldig fornøyd med helsa si, 6 % svarer at de ikke er
fornøyd med helsa si i det hele tatt.
På ungdomstrinnet svarer 58 % at de minst 3 ganger i uka, er så fysisk aktive at
de blir andpustne eller svette. I 2021 svarer 45 % at de trener eller konkurrerer i
et idrettslag minst et par ganger i måneden. I 2011 var dette tallet 48 % og i 2016
var det 56 % som svarte det samme. 66 % av de spurte ungdommene oppgir at
de trener eller trimmer på egenhånd (løper, svømmer, sykler, går tur). 8 % av
ungdommene svarer at de sjelden eller aldri er så fysisk aktive at de blir svette
eller andpustne.
På ungdomstrinnet har tallet på ungdommer som oppgir at de, utenom
skolen, bruker mer enn 4 timer foran enn skjerm (tv, data, nettbrett, mobil), økt
fra 33 % i 2016 til 60 % i 2021.
På 3.trinn videregående oppgir 25 % av ungdommene, at de den siste
måneden at de har deltatt på aktiviteter i idrettslag. I 2016 var tallet 36 % og i
2018 40 %.
På spørsmål om hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir svett og andpusten,
oppgir 49 % av ungdommene at de er det minst 3 ganger i uka. 11 % svarer aldri
eller sjelden. Prosentandelen på 3.trinn videregående som oppgir at de minst
et par ganger i måneden trener eller konkurrerer i et idrettslag er 20 %. 52 %
svarer at de trener på helsestudio eller treningsstudio, og 61 % oppgir at de
trener eller trimmer på egenhånd (løper, svømmer, sykler, går tur).
Folkehelseprofil 2022 Gran
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt
over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jfr. lov om
folkehelsearbeid.
Hva kan kommunen gjøre for å legge til rette for best mulig livskvalitet blant
folk flest?
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Gjennom planarbeidet sitt kan kommunen bidra til god livskvalitet ved å legge
til rette for en god oppvekst og gode levekår, og å gi tilgang til meningsfulle
aktiviteter og fellesskap. I utformingen av kommunens tilbud og tjenester, kan
et nyttig spørsmål være om alle kommunens innbyggere har mulighet til å
oppleve «Hverdagsgledens fem».
Dette er aktivitetene i «Hverdagsgledens fem»:

Folkehelseinstituttet - Folkehelseprofil 2022 - "Hverdagsgledens fem"

Spørreundersøkelse blant barn og unge i Gran, 2022
En digital undersøkelse (mai 2022) blant 83 barn/ungdommer på 7. og 9. trinn i
Gran kommune viser følgende hovedtrekk:
9 av 10 synes det er viktig med fysisk aktivitet, og nesten 9 av 10 elever ønsker å
være aktiv i 2 eller flere dager pr. uke.
8 av 10 er med på en aktivitet i fritiden sin, og de fleste fremstår fornøyd, men
på senere spørsmål i undersøkelsen er det mange som har lyst til å prøve nye
aktiviteter også. Noen få svarte at dårlig råd, manglende skyss og
mobbing/utestenging var årsaken til at de ikke deltok på aktiviteter.
Det var et tydelig ønske fra mange at de ønsket mer informasjon om hva som
finnes av aktiviteter, de ønsket idrettstilbud uten at det trengte å bli seriøst, og
mange ønsket også gratis tilbud. Det var flere som oppga ønske om
nybegynnerkurs i ulike idretter/aktiviteter, all-idrett og bedre
transportmuligheter.
Den viktigste grunnen til at de hadde sluttet på aktiviteter de tidligere hadde
vært aktive i var at de var lei av å delta, og andre grunner var at de ikke hadde
tid og at venner også hadde sluttet.
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Noen få oppga at de ikke likte den voksne som var trener/leder, og at det var for
dyrt og at de manglet skyss.
Ungene i undersøkelsen ble spurt om hva de ville ha benyttet et gratis
halltilbud til, og rådene gikk på ulike typer aktiviteter/ ballspill, men at det
skulle være fleksibelt og fremstå som et lavterskeltilbud ungene ikke trengte å
være gode på. Flere foreslo aktiviteter som ungdommene styrte selv.
Det siste åpne spørsmålet i undersøkelsen handlet om å få råd om hvordan få
barn og unge mer fysiske aktive. Rådene gikk på at det måtte være lov til å
prøve nye ting, støtte ungdommer selv om de ikke er gode i den aktiviteten de
prøver og være mer gratistilbud.
Sitat: «Gratis og at du kan velge hva du vil og ikke bli mobbet for det».
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2.3 Nasjonale, regionale og lokale føringer
FNs bærekraftmål

Kommunen skal også innenfor kultur, fritid og frivillighetsfeltet fremme en
aktiv og bevist holdning til FNs bærekraftmål. Idrettsbevegelsen representerer
en viktig bærekraftdimensjon i seg selv fordi den fremmer god folkehelse.
Bærekraftige byer og samfunn, klima og miljø har dessuten stor relevans i all
anleggs- og områdeutvikling. Utjevning av sosiale helseforskjeller, inkludering
og involvering er også viktige mål i temaplanen. Livskvalitet og likeverdige
muligheter skal styrkes, med stor vekt på mangfold og livslang aktivitet.
Organisasjoner og frivilligheten er viktige bidragsytere til en bærekraftig
økonomi og samarbeid og samskaping med andre er et sentralt perspektiv
innenfor området.
Nasjonale føringer
Utforming av regjeringens politikk på dette området er nedfelt gjennom tre
departementer:
 Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for statlig kulturog idrettspolitikk
 Klima- og miljødepartementet har ansvar for utformingen av statens
friluftspolitikk
 Helse og omsorgsdepartementet har ansvar for politikkutforming av
statens helsefremmende og forebyggende arbeid
Noen sentrale planer som ligger til grunn er:
 Regjerningens idrettsstrategi 2021, Sterkere tilbake - en mer
inkluderende idrett
 Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med
og av barn og unge.
 Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029.
 Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldingen - Gode liv i eit trygt
samfunn.
 Meld. St. 13 (2018-2019) "Muligheter for alle - fordeling og sosial bærekraft"
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Meld. St. 10 (2018-2019) "Frivilligheita - sterk, sjølstendig, mangfaldig Den statlege frivilligheitspolitikken"
Den norske idrettsmodellen inn i ny tid (2017)
Fritidserklæringen (2016)
Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019
Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet.
Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen

Relevante lover:
 Lov om friluftslivet (friluftsloven) fra 1957, sist endret med virkning fra
01.01.2018
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) fra 01.01.2012, sist endret med
virkning fra 01.07.2019
 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova)
fra 1998, sist endret med virkning fra 01.01.2019
 Lov om planlegging og byggsaksbehandling (plan- og bygningsloven)
fra 2008.
Regionale planer
 Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2022-2026 (31)
 Regional plan for folkehelse i Oppland 2018-2022
Kommunale føringer
 Kommunedelplan for kultur 2021-2033 Kultur for alle
 Kommunal planstrategi 2019-2023
 Kommuneplanens samfunnsdel (2015) med bl.a. følgende målsetninger
- Gran kommune har et variert kultur- og fritidstilbud som bidrar til et
meningsfullt liv
- Gran kommune har et mangfoldig og aktivt frivillig kulturliv
- Gran kommune har gode arenaer og møteplasser for kulturlivet
Planutvalget i Gran vedtok i møte 26. januar 2022, sak 5/22, å varsle oppstart av
rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2035.
Hovedstrategi i vedtatt planprogram er følgende:
 Grans kommuneplan skal tilrettelegge for en utvikling der menneskene
som bor eller ønsker å bo i bygda vår får realisert sine behov. Det betyr at
vi skal legge til rette for utvikling av næringsliv og boligbygging –
samtidig som vi skal ta vare på natur- og kulturverdiene.
 Grans arealplanlegging skal baseres på en bærekraftig og langsiktig
strategi der et kjernepunkt er å ta vare på de natur-, landbruks-,
landskaps- og friluftslivskvalitetene vi har.
 Arealstrategien skal legge opp til en balansert utvikling i kommunen,
med et viktig prinsipp om å bruke hele bygda. Innenfor plan- og
bygningslovens bestemmelser skal det legges til rette for utbygging
både i og nær tettstedene og i grendene.
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Andre relevante planer/dokumenter er:
 Budsjett- og økonomiplan 2022-2025
 Ungdata 2020
 Temaplan Natur- og kulturarv i Gran kommune (2017)

Kapittel 3 Overordnede mål, innsatsområder og strategier
I Kommunedelplan for kultur 2021-2033 Kultur for alle, ble det vedtatt følgende
overordnede mål for området:




Stimulere til økt fysisk aktivitet og fremme folkehelsearbeidet i
kommunen
Sikre områder og anlegg for egenorganisert aktivitet, friluftsliv og
idrettsaktiviteter i hele kommunen
Ivareta behovet for anlegg, lavterskeltiltak og egenorganiserte aktiviteter

Temaplanen peker på innsatsområder og strategier for å oppnå de vedtatte
hovedmålene for området.
Innsatsområdene må ses i sammenheng med hverandre og all utvikling og
etablering skal skje på en bærekraftig måte, både miljømessig, sosialt og
økonomisk.
For planperioden prioriteres følgende innsatsområder:
1. Friluftsliv og naturopplevelser
2. Forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og foreninger
3. Alle i aktivitet
4. Bredde, mangfold og talentutvikling
5. Anleggsutvikling

3.1 Innsatsområde 1: Friluftsliv og naturopplevelser
Strategier:
 sikre allmennhetens muligheter til ferdsel og opphold i naturen, med
utgangspunkt i friluftslovens rettigheter og plikter
 utvikle arenaer og møteplasser for fysisk aktivitet, med spesielt fokus på
egenorganisert aktivitet og friluftsliv
 støtte prosjekter rettet mot friluftsliv og naturopplevelser
 sikre tilgang til viktige friluftsområder, som for eksempel .
Brandbukampen og Sølvsberget, og tilrettelegge for nødvendige
områder for parkering, jfr. utfartsparkeringen på Lygna.
 vurdere tilrettelegging for bruk av friluftsområder (bål- og rasteplasser,
toaletter osv.) opp mot slitasje og vedlikeholdsbehov
 utvikle og oppgradere badeplassene langs Randsfjorden
 se på mulighetene for etablering av badstue i Jarenvannet/Randsfjorden
eller annet egnet sted
 ha fokus på miljø- og klimavennlige valg ved utvikling av områder og
anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv
 opprettholde tilbudet til gode og varierte skiløypenett i hele kommunen
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sikre og videreutvikle areal for friluftsliv i nærmiljøene, med fokus på
sammenhengende grønne korridorer
videreutvikle infrastruktur for gjennomgående grønne korridorer (sti/tur-/sykkel- og løypenett) som binder tettsteder, boligområder, skoler
og anlegg sammen
ved ny utbygging skal grønne korridorer og nærfriluftsområder ivaretas
eller erstattes

3.2 Innsatsområde 2: Forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og
foreninger
Strategier:














sikre forutsigbare rammebetingelser for lag og foreninger
tilskudd som bidrar til økt rekruttering, mangfold og inkludering av barn
og unge skal prioriteres
vurdere å inngå avtale med Tilskuddsportalen for å sikre lag og
foreninger gratis tilgang
bistå lag og foreninger ved søknad om spillemidler
samarbeidet mellom idretts- og friluftsorganisasjoner og kommunen
skal videreutvikles
sikker tilgang til tilgjengelige idrettsanlegg og områder for fysisk
aktivitet
videreføre og utvikle tilskuddsordninger til drift av aktivitet og anlegg for
frivillige lag og foreninger innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
videreføre tilskuddordningen med kommunal andel tilsvarende
spillemiddelandelen ved etablering og rehabilitering av anlegg og
områder for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg)
videreføre tilskuddsordningen med kommunal andel til på inntil 25 % av
spillemiddelandelen ved etablering og rehabilitering av nærmiljøanlegg
videreutvikle tilskuddsordningen til skiløypepreparering for å kunne
opprettholde tilbudet til gode og varierte løypenett i hele kommunen
vurdere tilskuddsordning til store kostnadskrevende anlegg
bidra til tilgang til anlegg for både bredde og topp til en forutsigbar og
overkommelig pris

3.3 Innsatsområde 3: Alle i aktivitet
Strategier:





styrke kompetanse og samspill i kommunen om målrettede og
helhetlige tiltak som fremmer fysisk aktivitet for alle
jobbe aktivt for at alle barn og unge får mulighet til å delta jevnlig i minst
en organisert fritidsaktivitet
støtte og samarbeide med aktører og tjenester som tilrettelegger for
fysisk aktivitet for mennsker med nedsatt funksjonsevne, eldre,
invandrere og andre målgrupper
sikre tilgang til anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
for alle gjennom satsing på universell utforming ved nyetablering og
rehabilitering.
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innbyggermedvirkning skal være sentralt i utvikling av områder og
anlegg, spesielt skal barn og unge involveres
styrke lokal kunnskap om motivasjonsfaktorer for å være fysisk aktiv
sette fokus på lavterskeltilbud for alle
oppfordre idrettslagene til å gjennomføre idrettsskoler for barn og unge
og/eller tilby egenorganisert aktivitet som "Idrett for moro skyld"
ha fokus på å tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle, ved å oppfylle krav
om universell utforming der det er mulig
aktivitetsområdene på skolene skal gjøres tilgjengelige for lokalmiljøet
som en samlende møteplass for sosial og fysisk aktivitet på fritida
samarbeide tverrfaglig for å oppnå et helhetlig aktivitetstilbud, hvor
kommune, frivilligheten og andre offentlige aktører inkluderes
prioritere nye anlegg og områder etter grundig behovsvurdering, med
særlig fokus på områder med lav dekning og aktivitetsformer som når
bredt ut i befolkningen
styrke samhandling og samspill med frivilligheten, organisasjoner,
næringslivet, grunneiere og andre til beste for innbyggerne
opprettholde jevnlig dialog med frivilligheten og lag og foreninger i
kommunen, spesielt idrettsrådet

3.4 Innsatsområde 4: Bredde, mangfold og talentutvikling
Strategier:








sikre at det er anlegg og aktiviteter for både bredde og topp innen idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv
sikre god tilgang til anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv for alle
være en synlig støttespiller for idrettslag som ønsker å løfte fram
toppidrettsutøvere
bistå lag og foreninger i arbeidet med talentutvikling
motivere lag og foreninger til å påta seg større idrettsarrangementer
være en god støttespiller for lag og foreninger ved store
idrettsarrangement
støtte arrangement som vil skape stor interesse og engasjement både
blant innbyggere, utøvere og tilreisende

3.5 Innsatsområde 5 Anleggsutvikling
Strategier:




prioritere nye anlegg og områder etter grundig behovsvurdering, med
særlig fokus på områder med lav dekning og aktivitetsformer som når
bredt ut i befolkningen
sette fokus på utvikling av eksisterende anlegg og områder for fysisk
aktivitet
nærmiljøanlegg og anlegg for egenorganisert aktivitet for barn og unge
skal prioriteres
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stille krav om sambruk og samarbeid om anlegg og områder for idrett
og fysisk aktivitet
innbyggermedvirkning skal være sentralt i utvikling av områder og
anlegg, spesielt skal barn og unge involveres
videreføre tilskuddordningen med kommunal andel tilsvarende
spillemiddelandelen ved etablering og rehabilitering av anlegg og
områder for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg)
videreføre tilskuddsordningen med kommunal andel til på inntil 25 % av
spillemiddelandelen ved etablering og rehabilitering av nærmiljøanlegg
universell utforming skal vektlegges ved etablering og rehabilitering av
anlegg og områder
ha fokus på miljø- og klimavennlige valg ved utvikling av områder og
anlegg for fysisk aktivitet (transport, byggemateriale osv.)

Kapittel 4 Tiltak, anlegg og områder
4.1 Friluftsliv og naturopplevelser
Tiltak

Sikre allmennheten tilgang til
Brandbukampen og Sølvsberget
gjennom støtte til vedlikehold av
private veger og nødvendige
områder for utfartsparkering
Utarbeid plan for friluftslivets
ferdselsårer i Gran og Lunner
kommuner
Etablere Dagsturhytte i Gran
kommune
Videreføre og øke størrelsen på
tilskudd til skiløypepreparering
Utrede muligheten for statlig
sikring av friluftslivsområdet Fjorda

Ansvar –
kommunale
tjenesteområder/
andre
Kultur og
samfunn

Når –
årstall

Alle

20222023

Kultur og
samfunn

20232024

Kultur

20232033
20242033

Kultur og
samfunn
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Økonomiske
konsekvens
er og
budsjettinnspill

20222033

Eksterne
midler +
egeninnsats
Spillemidler
+ kommunal
andel

4.2 Forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og foreninger
Tiltak

Økt kommunalt driftstilskudd til
aktivitet og drift av idrettsanlegg
Tilskuddsordningen med
kommunal andel til anlegg som
innvilges spillemidler, skal
minimum videreføres på dagens
nivå.
Inngå avtale med Tilskuddsportalen
for å sikre lag og foreninger gratis
tilgang
Sikre at tilgangen til
idrettsfasilitetene ved Hadeland
videregående skole videreføres

Ansvar –
kommunale
tjenesteområder/
andre
Kultur
Kultur

Når –
årstall

Økonomiske
konsekvens
er og
budsjettinnspill

20232033
20232033

Kultur

20232033

Kultur

20222033

Ansvar –
kommunale
tjenesteområder/
andre
Alle

Når –
årstall

Alle

20222033
2024

4.3 Alle i aktivitet
Tiltak

Opprettholde stort fokus på tiltak
som fremmer fysisk aktivitet for alle
og styrke kunnskap om viktigheten
ved fysisk aktivitet
Alle barnehager og skoler skal ha
gode og varierte aktivitetsområder
Etablere aktivitetspark/trimpark i
forbindelse med "Fisketurstien
langs Vigga" i Gran sentrum
Slutte seg til Fritidserklæringen
Sikre god svømmeopplæring for alle
i kommunen
Støtte aktører og tjenester som
tilrettelegger for fysisk aktivitet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne, eldre og andre
viktige målgruppser

Kultur og
samfunn
Alle
Alle
Alle
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20222033

20222033
20222033
20222033

Økonomiske
konsekvens
er og
budsjettinnspill

4.4 Bredde, mangfold og talentutvikling
Tiltak

Støtte opp om både bredde- og
toppidretten
Støtte arrangører av store
arrangement

Ansvar –
kommunale
tjenesteområder/
andre
Alle
Kommunestyret
Fylket

Når –
årstall

20222033
20222033

Økonomiske
konsekvens
er og
budsjettinnspill

Ved søknad

4.5 Anleggsutvikling
Tiltak

Anleggsutvikling skal skje
gjennom innbyggermedvirkning,
spesielt skal det tas hensyn til barn,
unge, eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Nye anlegg og områder skal
prioriteres etter grundig
behovsvurdering, med særlig
fokus på områder med lav dekning
og aktivitetsformer som når bredt
ut i befolkningen
Anlegg for egenorganisert aktivitet
(nærmiljøanlegg) skal prioriteres
Utrede muligheten for universell
utforming av en av badeplassene
langs Randsfjorden
Utrede muligheten for en offentlig
badstue (i Jarenvannet,
Randsfjorden eller andre aktuelle
steder)
Sambruk og samarbeid skal
hensynstas ved anleggsutvikling

Ansvar –
kommunale
tjenesteområder/
andre
Alle

Når –
årstall

Alle

20222033

Alle

20222033
20232024

Kultur og
samfunn

20222033

Kultur og
samfunn

2024

Alle

20222033
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Økonomiske
konsekvens
er og
budsjettinnspill

Kommunal
andel +
spillemidler

4.6 Prioritert handlingsplan idretts- og friluftsanlegg 2023
Etablering og prioritering av nye anlegg og områder skal gjøres etter grundig
behovsvurdering, med særlig fokus på områder med lav dekning og
aktivitetsformer som når bredt ut i befolkningen.
Planen skal bidra til at prioriteringer ikke blir foretatt ut fra kortsiktige behov og
særinteresser, men blir sett i et lengre perspektiv.
Anleggsdekning i Gran har bedret seg betraktlig de side 10-15 årene, og vi har
stort sett de anleggene som er nødvendig for å kunne gi innbyggerne i Gran
gode tilbud og allsidige aktiviteter. Det er imidlertid fortsatt behov for enkelte
nye anlegg og ikke minst et stadig behov for rehabilitering og oppgradering av
eksisterende anlegg.
I dette kapittelet presenteres prioriterte handlingsplaner for ordinære
idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg (anlegg for egenorganisert
aktivitet).
Handlingsplanene blir rullert hvert år, slik at prosjekter som ønsker å søke
spillemidler fanges opp, vurderes og eventuelt tas inn i prioritert plan jfr. Kulturog likestillingsdepartementet sitt krav.

4.6.1 Idretts- og friluftsanlegg (ordinære anlegg) - prioriterte
Anlegg/tilrettelegging

Utbygger/Anleggseier

Godkjent
kostnad

Finansiering

Anleggsstart

2023
(hele 1000 kr)

Rehabilitering av tennisbaner, Gran
Idrettspark
Lager/garasje, Granerud skianlegg
Rehabilitering av kunstgressbane I, Gran
Idrettspark
Rehabilitering av O-kart, Lygna nord
Rehabilitering av kunstgressbane II, Gran
Idrettspark
Rehabilitering av 7’er bane, Gran u-skole
Rehabilitering av dagsturhytte,
Sagvollstallen

K: Kommunale tilskudd

S: Spillemidler

Gran IL

1 mill

K
345

S
345

PR
345

2021

Bjoneroa IL
Gran IL

530 000
3,8 mill

175
355
1 mill 1 mill 2,8 mill

2021
2021

Hadeland O-lag
Gran IL

457 000
4,5 mill

155
155
150
1 mill 1 mill 2,5 mill

2021/2022
2022

Gran IL
Gran IL

1,4 mill
3,7 mill

400
462
538
1 mill 1 mill 3,7 mill

2023
2023

PR: Private midler, gaver, egenandel, dugnad mv.
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4.6.2 Nærmiljøanlegg - prioriterte
Anlegg/tilrettelegging

Utbygger/Anleggseier

Godkjent
kostnad

Finansiering

Anleggsstart

2023
(hele 1000 kr)
K

S

PR

4.7 Uprioritert handlingsplan 2023 - 2033
Innmeldt planer/ønsker om etablering og rehabilitering av anlegg for idrett og
fysisk aktivitet i perioden 2022-2033 er lagt inn i uprioriterte handlingsplan.

4.7.1 Idretts- og friluftsanlegg (ordinære anlegg)
Anlegg/tilrettelegging

Utbygger

Kostnad

År

Rehabilitering av klubbhuset, Sittpåsletta
Ombygging/påbygg kajakkhuset, Ulsnestangen
Etablering av skate-/pumptrackanlegg, Brandbu sentrum
Etablering av anlegg for E-sport, Brandbu
Rehabilitering av klubbhus, Bjoneroa
Rehabilitering av skihytte, Granerud
Etablering av anlegg for E-sport, Moen
Oppgradering av lysløype, Granerud
Oppgradering av fotballbaner, Bjoneroa
Oppgradering av kort lysløype med led-armatur, Tingelstad
Ombygging/påbygg av idrettshuset, Vestre Gran
Idrettspark
Påbygg eksisterende garasje, Tingelstad
Rehabilitering av kunstgressbanen, Brandbu stadion
Badeplass ved skytterhuset, Grunningen
Snøproduksjonsanlegg, del 3 – resterende del av lysløypa,
Tingelstad/Fredheim skole
Rehabilitering av hoppbakke, Skytterhusbakken
Rehabilitering av løpedekke på friidrettsbanen, Brandbu
stadion

Moen Sportsklubb
Brandbu IF
Gran kommune
Brandbu IF
Bjoneroa IL
Bjoneroa IL
Moen Sportsklubb
Bjoneroa IL
Bjoneroa IL
Tingelstad IF
Vestre Gran IL

2 mill
50 000

2021-2023
2022
2023
2022-2025
2022-2026
2022-2033
2022-2023
2022-2033
2022-2033

Tingelstad IF
Brandbu IF
Tingelstad IF
Tingelstad IF

350 000
2 mill
120 000
3,2 mill

2024
2025
2025
2025/2026

Tingelstad IF
Gran kommune/
Brandbu IF

1,2 mill
850 000

2028
2030

Utbygger
Tingelstad IF
Brandbu IF
Tingelstad IF

Kostnad
480 000
30 000
2,2 mill

År
2022
2022/2023
2023

Tingelstad IF
Vestre Gran IL
Vestre Gran IL

250 000
355 000
650 000

2023
2023/2024
2024

100 000
500 000
1,5 mill
400 000
150 000
125 000
120 000
1,8 mill

2024

4.7.2 Nærmiljøanlegg
Anlegg/tilrettelegging
Discgolfbane
Etablering av discgolfbane, Brandbu
Snøproduksjonsanlegg, del 2 - pumpehus og snøkanon,
Tingelstad/Fredheim skole
Pump track, Fredheim skole
Rehabilitering av lysløype, Kittelsrudtoppen
Etablering av slalåmbakke, Kittelsrudtoppen
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Kapittel 5 Faktadel
5.1 Klargjøring av begrep
Idrett - Aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte
idretten.
Fysisk aktivitet - Egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter,
herunder friluftsliv og lekpregede aktiviteter.
Egenorganisert aktivitet Fravær av konkurranse, obligatoriske treninger, regler bestemt av andre
enn seg selv og ingen trener.
Tilstedeværelse av variasjon i kjønn, alder, sosioøkonomisk status,
ambisjonsnivå, medskaping og nyskaping.
Friluftsliv - Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på
miljøforandring og naturopplevelser.
Idrettsanlegg - I forhold til spillemiddelfordelingen opereres det med
følgende klassifisering. Nærmiljøanlegg, ordinære anlegg og nasjonale
anlegg.
 Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for
egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i
tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Områdene skal være
fritt allment tilgjengelige og beregnet på egenorganisert fysisk
aktivitet, primært for barn og ungdom.
Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg
til organisert idrettslig aktivitet, eller ordinær konkurranseidrett.
 Ordinære anlegg er i hovedsak anleggstyper nært knyttet til
konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene.
De tekniske krav til mål og utforming tar utgangspunkt i
konkurransereglene til det enkelte særforbund.
 Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og
funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante internasjonale
mesterskap og konkurranser.
Friluftsområder er store, oftest uregulerte, områder som omfattes av
allemannsretten. Områdene brukes i rekreasjonssammenheng til turliv,
jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplanens arealdel er
friluftsområdene oftest vist som landbruks-, natur- og friluftsområder
(LNF-områder).
Friluftsområdene er stort sett i privat eie eller eid av allmenningene.
Friområder dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og
opparbeiding for allmennheten. Områdene er vanligvis ervervet,
opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg,
turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser.
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Lavterskeltilbud er aktiviteter som egner seg for personer som i
utgangspunktet er lite/ikke fysisk aktive, som ikke krever spesielle
ferdigheter, som krever lite utstyr, har lav pris/er gratis og er lett
tilgjengelig fysisk, sosialt og kulturelt.
Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer
som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og
beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en
jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.
Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og skal utvikle et samfunn
som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil, fremmer
trygghet og medvirkning for den enkelte, gode oppvekst-vilkår for barn
og ungdom og forebygger sykdommer og skader.
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik
måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som
mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
Med sosial ulikhet henvises det fakta om at de som har lang utdanning
og god økonomi lever lenger og har færre helseproblemer enn de med
kortere utdanning og dårligere økonomi.
5.2 Betydning av idretten og friluftslivet
Idrettens betydning
Den organiserte idretten og den norske idrettsmodellen innebærer at det skal
være et aktivitetstilbud for alle. Ved å inkludere så mange som mulig i barneog ungdomsidretten er det et mål å skape grunnlag for livslang glede av å
drive idrett og fysisk aktivitet. Deltakelse i idrett betyr også deltakelse i sosiale
fellesskap. Idrett har stor verdi som arena for sosial integrering. I tillegg er det
svært viktig for regjeringen å bidra til at samfunnet skal være godt tilrettelagt
for egenorganisert fysisk aktivitet. Idretten er derfor viktig i seg selv, som
fellesskapsarena og på grunn av dens potensial til å bidra til å løse utfordringer
på andre samfunnsområder.
Idrett er for mange en viktig aktivitet og fellesskapsarena gjennom hele livet. Et
yrende idrettsliv i kommunen har stor nytteverdi ved at det bidrar til positive
helseeffekter generelt i befolkningen. I tillegg er de frivillige organisasjonene
viktige arenaer for meningsdannelse, kunnskapsformidling, og bidrar til
samfunnsmessig mangfold. Idrett er viktig i et inkluderende lokalsamfunn og
deltakelse hindrer utenforskap. Det gjelder både deltakelse i selve
idrettsaktiviteten og deltakelse som frivillig.
Friluftslivets betydning
Betydningen av friluftsliv er vel dokumentert, og hele 78% av befolkningen
oppgir at de går fotturer i skogen eller fjellet (SSB 2017). Å være fysisk aktiv i
naturen er den aktiviteten nordmenn oppgir at de helst ønsker å gjøre mer av.
Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftslivsaktiviteter de som viser størst
grad av sosial likhet i deltakelse. Å gå tur er den vanligste aktiviteten i alle
grupper, og det er lav terskel for å bli med. Friluftslivet har en verdi i form av
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umiddelbar glede ved selve aktiviteten, følelse av mestring, naturopplevelsen
og muligheten til f.eks. fysisk aktivitet, rekreasjon, avkobling og samvær med
andre. Dette gjør at friluftslivet har flere direkte nytteverdier, som bedre helse
og økt livskvalitet.
Det har lenge vært et nasjonalt mål for friluftslivspolitikken at alle skal ha
mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet. Nærhet til natur og mulighetene for å
være fysisk aktiv har avgjørende betydning for hvor aktive folk er. Avstand til
nærturterreng for norske boliger er anbefalt å ligge inntil 500 meter eller
nærmere. Skilting og merking av stier og turruter er viktig for å øke bruken av
nære turområder. Nærhet til grønne områder som er tilrettelagt for turer og
har opplevelseskvaliteter, stimulerer til bruk. I tillegg vet vi fra utallige
undersøkelser; inaktive ønsker å gå tur i sitt nærmiljø i grønne omgivelser.
Samlet vil en styrking av tilrettelegging av områder og stimulering til aktivitet
gi en stor gevinst i form av høyere fysisk aktivitet.
Et godt samarbeid med grunneiere, grunneierforeninger, allmenningene og
tilretteleggere for friluftsliv blir viktig framover.
Nærfriluftsliv
For å kunne være fysisk aktiv i det daglige hele livet, må det tilrettelegges for
fysisk aktivitet nært der folk bor. I Gran bor de aller fleste i en avstand på
mindre enn 500 meter til skog eller annet grøntområde. Flere studier viser at
bruken av stier øker hvis stiene merkes og skiltes godt. Det er i kommunens
interesse å opprettholde og videreutvikle muligheter for nærfriluftsliv.

5.3 Status i Gran
5.3.1 Fysisk aktivitet - omfang og deltakelse
Fysisk aktivitet i kommunal regi
Folkebadordningen - Svømmebassengene ved Brandbu barneskole og Gran
ungdomsskole er åpent til sammen fem dager i uka i perioden 1. september 31. mai hvert år.
I tillegg er svømmebassenget i Bjoneroa Kulturbygg åpent for allmennheten.
Alle bassengene benyttes i tillegg til svømmeopplæring.
Bua - Låner ut utstyr til sport, lek og fritids helt gratis.
UngHadeland - UngHadeland er en del av Kulturkontoret for Lunner og Gran
kommuner. Siden oppstarten har UngHadeland skapt fritid for alle barn og
unge gjennom ulike aktiviteter og arrangementer på ettermiddager, i helger
og ferier.
UngHadelands viktigste oppgaver er forebyggende og helsefremmende arbeid
gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på fritiden for
og med barn og unge.
UngHadeland skal aktivt og systematisk bidra i arbeidet med å motvirke
utenforskap og bidra til inkludering og integrering. UngHadeland samarbeider

24

med tjenester innad i kommunene og ikke minst med frivillige lag og
foreninger o.a.
Barnehager og skoler Idrettsregistreringen for Gran kommune
Gran Idrettsråd, paraplyorganisasjonen for idretten i kommunen har 17
medlemslag pr. 2022. Det har vært en nedgang de siste 10 årene, da de i 2012 til
sammenligning hadde 25 medlemslag.
Tabellen under viser medlemsutvikling fra 2012 fram til 2022 i lagene tilknyttet
Gran idrettsråd.

Antall lag/foreninger
Antall medlemmer
Antall aktive opp til 19 år

2012
25
5300
2200

2017
19
4631
2279

2019
20
4437
2136

2022
17
3894
1929

Antall aktive i lag og foreninger innen fysisk aktivitet og friluftsliv
I tillegg til de rene idrettslagene kommer skytterlagene (Brandbu, Tingelstad,
Bjoneroa og Vestre Brandbu), DNT Hadeland og jeger- og fiskerforeningene
(Brandbu og Tingelstad og Gran). Samlet har disse foreningene ca. 1500
medlemmer.

5.3.2 Rammevilkår
Oversikt over kommunale tilskudd og midler til idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv. Oversikten viser midler i budsjettet til Kultur.
I tillegg kommer driftsmidler over Park og Samferdsel til bl.a. snørydding,
sommervedlikehold av stier, badeplasser og parker (bl.a. Størenslunden).
Tilskuddstype
Ordinært driftstilskudd til aktivitet

Budsjett
180 000

Ordinært driftstilskudd til anlegg

210 000

Ordinært driftstilskudd til
nærmiljøanlegg eid av andre enn
idrettslagene
Kommunal andel til etablering og
rehabilitering av anlegg for idrett
og fysisk aktivitet (både ordinære
anlegg og nærmiljøanlegg)

50 000
500 000
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Utfyllende kommentar
Tildeles etter antall
medlemmer 6-19 år
Tildeles etter antall
medlemmer 6-19 år
Fordeles på anlegg
etablert med spillemidler
Kommunal andel til
anlegg som søker
spillemidler, men også
tilskudd til anlegg som
kun søker kommunalt
tilskudd

Kommunal andel til Brandbu IF etablering av kunstgressbane

250 000

Leie av idrettsfasilitetene ved
Hadeland videregående skole
Kommunalt tilskudd til
preparering av skiløyper

480 000

Kommunalt tilskudd til private
veger

15 000

Utfartsparkering på Lygna - kun
leie av areal

65 000

Kommunal drift av badeplasser

122 000

318 000
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Kommunal andel 2,5 mill.
Kr. 500 000 utbetalt i
2015, resterende fordelt
med kr 250 000 i året
t.o.m. 2023
Kommunens andel for å
holde leieprisene nede
Avtale med sju
lag/foreninger om
oppkjøring av løyper.
Avtale om årlig tilskudd til
drift av Sølvsbergvegen
m.m.
Drift - snøbrøyting,
strøing o.l. dekkes av
Samferdsel og Park
Omfatter leie av grunn for
Eidsand og Ulsnestangen,
tilskudd til Brandbu
Småbåtforening for drift
av merkebøyer mm. og
tilskudd til V. Gran vel for
drift av Skutelandet.
Driftskostnadene utført
av Park og Samferdsel på
Eidsand og Ulsnestangen
kommer i tillegg

Kapittel 6 Vedlegg
6. 1 Innspill
6.2 Anleggsoversikt (rapport fra anleggsregisteret.no)
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