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UTLEIE/UTLÅN AV KOMMUNALE BYGG.  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren finner det nødvendig å fremme en sak for å avklare noen 
prinsipper for utleie/utlån av diverse kommunale bygg. Det er positivt at byggene kan 
brukes av bygdas befolkning utenom ordinær arbeidstid, samtidig som det er noen 
utfordringer knyttet til dette. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Denne saken fremmes for å få klarlagt i hvilken grad og omfang kommunale bygg skal 
lånes/leies ut, og på hvilke vilkår. Det er mange forespørsler om å få bruke kommunale bygg 
til forskjellige arrangementer, idrett, bursdager, selskaper osv. Lag og foreninger ønsker å 
benytte kommunens lokaler til forskjellige formål, og de har av og til salgsmesser der de 
selger sine produkter. Aktuelle bygg for utlån/utleie er: 

 Skoler 
 Barnehager 
 Kulturskole 
 Ungdomshus/ungdomsklubben 
 Frivilligsentral 
 Idrettshaller 
 Dansesal 
 Bibliotek 
 Kulturhus 

 
 
VURDERING: 
Kommunedirektøren ser det som meget positivt at kommunens lokaler kan benyttes til det 
beste for innbyggerne i kommunen. At byggene kan brukes av lag, foreninger og kommunens 
innbyggere utenfor ordinær arbeidstid stimulerer til økte aktiviteter basert på frivillighet. Et 
annet moment er for eksempel gratis utlån av skoler til barnebursdager kan bidra til sosial 
utjevning ved at alle barn får samme mulighet til å feire bursdag. Det er ikke alle som har 
plass eller mulighet til å ha dette hjemme, og som heller ikke har råd til å leie andre lokaler.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Samtidig er det noen driftsmessige utfordringer i forbindelse med utleie/utlån, og 
administreringen av dette. Det har også vært en del «unødige» utrykninger for vaktmestere på 
kveldstid, noe som medfører ekstra kostnader for kommunen. Det registreres også at det blir 
noe ekstra slitasje i byggene som følge av denne virksomheten. Derfor er det viktig å ha klare 
retningslinjer og vilkår for denne type bruk, og at det er kostnadsdekning for de ekstra 
utgiftene kommunen har med denne type utlån/utleie.  
 
Skoler: 
På skolene er det en del forespørsler om å få arrangere barnebursdager, konfirmasjoner, og av 
og til selskap i forbindelse med barnedåp. Barnebursdager mener administrasjonen det er greit 
å kunne arrangere gratis på skolene, men da bare på den skolen barnet sogner til. Det 
forutsettes at de som låner rydder og eventuelt vasker etter seg, slik at ikke skolen har 
ekstrautgifter til dette. Hvis det ikke er ryddet og rengjort etter slike tilstelninger faktureres 
det for kommunens ekstrautgifter. 
 
Andre selskaper som barnedåp, konfirmasjoner, 50 – årslag og andre tilsvarende selskaper er 
ikke en type arrangement som det er ønskelig å ha på en skole. Slike selskaper bør heller 
arrangeres andre steder som f.eks. bygdahus, grendahus eller andre egnede lokaler i bygda. 
Kommunens bygninger bør ikke «utkonkurrere» bygdahus og grendahus når det gjelder slike 
arrangementer. 
 
Det er også en del forespørsler når det gjelder idrettslige aktiviteter både for barn og unge. 
Dette er også aktiviteter som er ønskelig å legge til rette for, spesielt sett i et 
folkehelseperspektiv. Utlån til slike formål er ok. 
 
Gausdal har mange lag og foreninger som er aktive. All utleie til aktivitet/trim for voksne er 
utleie det betales for.  
 
For alle typer aktiviteter på skoler er det kommunens innbyggere som prioriteres. Forespørsler 
fra utenbygds avvises eller henvises til andre type lokaler som f.eks. grendahus. 
 
Barnehager: 
Når det gjelder barnehager er det færre forespørsler om å få låne lokaler. Det kan forekomme 
ønske om barnebursdag, noe administrasjonene mener vil være greit. 
 
Ved Fjerdum barnehage er for tiden den såkalte rektorboligen lite benyttet. Gausdal 
Husflidslag (GH) har rettet en henvendelse til kommunen om å få leie lokaler her. GH leier i 
dag lokaler i kjelleren i Herredshuset i Forset, men er i ferd med å vokse ut av lokalene. Det er 
stor aktivitet i GH, og de trenger mer plass for sine aktiviteter. Dessuten skal eiendommen 
hvor Herredshuset ligger omreguleres med tanke på salg av eiendommen. 
 
Administrasjonen mener at det å benytte rektorboligen på Fjerdum til dette formålet kan være 
en god løsning, men det må knyttes noen vilkår til et eventuelt leieforhold. Følgende punkter 
foreslås tatt inn i kontrakten: 

 Husleiekontrakten må ha en gjensidig oppsigelsesfrist på 3. mnd. 



  
 
 

  
 
 

 

 Barnehagen må ha tilgang på møterom og grupperom på dagtid. 
 Eventuelle bygningsmessige tilpasninger må forutsettes dekket av leietager. 
 Huseier foretar en ryddesjau i bygget før leietager flytter inn. 
 Husleie settes til kr 2 000,- pr. mnd. 
 Bygget har egen strømmåler, og leietager betaler for strøm. 
 Leietager har eget abonnement for søppelhåndtering. 

 
Kulturskole: 
Kulturskolens lokaler ved Gausdal Arena består i hovedsak av mindre rom som det er liten 
etterspørsel for å leie. Det oppbevares også en del kostbare instrumenter på disse rommene 
som gjør de lite egnet for utleie til andre formål enn musikkundervisning. Utleie til andre 
formål er derfor ikke ønskelig. 
 
Ungdomsklubben: 
I ungdomsklubben ved Gausdal Arena har det vært en del forespørsler om å få arrangere 
barnebursdager. Det har vært litt delte meninger om dette skal tillates. Det er også her en del 
kostbart utstyr og møbler som må behandles med forsiktighet. Kommunedirektøren mener at 
utleie til barnebursdager i ungdomshuset er ok. 
 
Frivilligsentral: 
Frivilligsentralen har mye samarbeid med lag og organisasjoner i Gausdal, og har sett nytten 
av å kunne låne bort sine lokaler gratis til møter etc. for dem. Utlån/utleie til andre 
arrangementer og tilstelninger er ansett som lite hensiktsmessig på grunn av en del utstyr og 
ting som er lagret der. 
 
Idrettshaller: 
I idrettshallene er det fortrinnsvis idrettslige aktiviteter som prioriteres. Prioritering og 
tildeling av halltider skjer i samråd med idrettsrådet og etter egne kriterier. Det har også vært 
forespørsler om å kunne arrangere offentlige fester, konserter og Local Area Network (LAN-
samlinger) i hallene, men dette er ikke ønskelig sett fra administrasjonens side. Det er lagt 
kostbare sportsgulv i hallene som er spesielt tilpasset idrettslig aktivitet. Offentlige fester, 
konserter og LAN-samlinger vil påføre gulvene stor slitasje, og spesielt spisse stiletthæler vil 
kunne gjøre skade. I tillegg er det en utfordring å låse av andre deler av bygget, og likevel ha 
tilgang til nok toaletter.  
 
Dansesal: 
I dansesalen er det fortrinnsvis aktiviteter for dans og fysisk aktivitet som skal prioriteres. 
Barnebursdager og andre arrangementer der det serveres mat tillates ikke. 
 
Bibliotek: 
Her har det vært en del mindre arrangementer som huskonserter for kulturskolen, diverse 
forelesninger og presentasjoner som det ikke har vært betalt leie for. Dette anses som ok. 
 
Kulturhuset: 
Når det gjelder utleie av kulturhuset og kommunestyresal vises til sak 51/17 behandlet i 
kommunestyret 28.09.17. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Generelt: 
All utleie i lokaler i tilknytning til Gausdal Arena gjøres i henhold til utleiepriser vedtatt av 
kommunestyret. Unntaket er frivilligsentralen der utlån til møter i lag og foreninger som 
Frivilligsentralen samarbeider med, er gratis. Prisene justeres årlig i forbindelse med 
budsjettbehandlingen.  
 
Skoler og eventuelt barnehager lånes ut gratis til barnebursdager og annen aktivitet for barn 
og unge. Forutsetningen er at de som låner rydder og eventuelt vasker etter seg, slik at ikke 
skolen har ekstrautgifter til dette. Hvis det ikke er ryddet og rengjort etter slike tilstelninger 
faktureres det for kommunens ekstrautgifter.  
All annen utleie på skoler til diverse aktiviteter for voksne betales det leie for.  
 
Tjeneste Satser 
Leie av skolelokaler, pr. semester Kr   2 500,- 
Leie av skolelokaler, pr. kveld Kr      400,- 
Aktiviteter for barn og unge er gratis. Kr          0,- 

 
Det utarbeides egne retningslinjer, reglement og kontrakter for utleie/utlån for den enkelte 
lokasjon. Disse må være mest mulig enhetlige, og stikkord her kan være regler for sko-bruk, 
krav til antall voksne, rydding, søppelhåndtering, ansvar for nøkler/nøkkelkort osv.  
 
Forbud mot alkohol i skolelokaler i henhold til opplæringslova må også beskrives i reglement 
og avtaler. § 9-5 i opplæringslova sier følgende:  
 

«På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne 
serverast alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat 
regi.» 

 
Likeså forbud mot røyking og bruk av tobakk i henhold til tobakkskadeloven. 
 
I henhold til tobakkskadeloven § 26 er det tobakksforbud i barnehagers lokaler og 
uteområder. Dette gjelder hele døgnet.  
 
Tobakkskadeloven § 27 sier at tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers 
lokaler og uteområder. Dette gjelder hele døgnet. 
 
Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. 
 
Det er den enkelte skole/barnehage som er ansvarlig for utleie, og leieinntektene tilfaller dem. 
Når det gjelder utleie av andre lokaler tilfaller leieinntektene teknisk enhet. 
 
Generelt for alle typer lokaler innføres det et gebyr på kr 1.000,- for unødvendig utrykning for 
vaktmester. Gebyret ilegges i de tilfellene låne- eller leietager ikke etterkommer retningslinjer 
og reglement for utleie, og/eller forårsaker unødige alarmer eller andre ting som medfører at 
vaktmester må rykke ut utenom normal arbeidstid. Gebyret tilfaller teknisk enhet. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Husflidslaget har vært involvert i saken knyttet til speiderhuset ved Fjerdum skole. 
 
Saken er sendt på høring til FAU på den enkelte skole, og det er ikke kommet noen 
merknader til saksutredningen. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret slutter seg til beskrevne retningslinjer og vilkår for utlån og utleie av 
kommunale bygg, som beskrevet i saken. 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 20/20 den 18.03.2020. 
 
Behandling: 
Fra formannskapet: det må i retningslinjene tas høyde for aktiviteten LAN.   
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til beskrevne retningslinjer og vilkår for utlån og utleie av 
kommunale bygg, som beskrevet i saken. 
 
 


