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AVVIKLING AV DIKTERPORTALEN   
 
Vedlegg:  

- Samarbeidsavtale Gausdal kommune og Stiftelsen Lillehammer museum 2020 
- Oppsigelse av samarbeidsavtale 2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Med bakgrunn i at Stiftelsen Lillehammer museum har sagt opp samarbeidsavtalen 
knyttet til Dikterportalen, foreslås det at tiltak om avvikling av Dikterportalen 
effektueres i 2020. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det ble i kommunestyret 2.4.20 fattet følgende vedtak i sak 13/20, vedtakspunkt.2:  
«Driften ved Dikterportalen avvikles fra og med 1.1.2021. Kommunedirektøren får i oppdrag 
å avhende bygget. Dersom det viser seg vanskelig å avhende bygget, bør utleie vurderes.» 
 
Det ble 14.1.2020 signert samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Lillehammer museum (SLM) 
og Gausdal kommune for perioden 1.5. – 31.12.2020. Avtalen kan fritt sies opp av partene 
med 6 måneders varsel. 
 
14.4.20 mottok Gausdal kommune oppsigelse av avtalen fra Stiftelsen Lillehammer museum. 
De opplyser at de ikke ser seg i stand til å følge opp avtalen på grunn av de økonomiske 
konsekvensene koronasituasjonen gir. Avtalen gjelder samarbeidet knyttet til Dikterportalen 
og dens ansvar for billettsalg, museumsbutikk og turistinformasjon for Aulestad. De 
økonomiske forpliktelsene til SLM er kr. 30.000 pr måned fra 1.5.20 – 15.9.20 i 
lønnskostnader, samt en provisjon på 10% på salg av varer i museumsbutikken.  
 
 
VURDERING: 
I utarbeidelsen av tiltak knyttet til Fornyelse og omstilling ble den inngåtte avtalen med SLM 
lagt til grunn i forslag til effektuering. Driften ved Dikterportalen ble således foreslått avviklet 
fra 1.1.2021. Ettersom SLM har sagt opp samarbeidsavtalen for 2020, er situasjonen endret.  
 
Siden SLM ikke ser seg i stand til å opprettholde avtalen vil en større del av utgiftene måtte 
dekkes av Gausdal kommune i 2020 enn forventet. Videre vil koronasituasjonen i stor grad 



  
 
 

  
 
 

 

påvirke muligheten for fritidsreiser i tiden fremover, og den påvirker også driften ved 
Aulestad. Tilreisende og SLM har således ikke behov for tjenestene ved Dikterportalen den 
nærmeste tiden, og situasjonen kan bli langvarig. Med bakgrunn i dette, foreslår 
kommunaldirektøren at tiltaket om å avvikle driften ved Dikterportalen iverksettes snarest 
mulig. I praksis foreslås det at Dikterportalen ikke åpnes som planlagt 2.5., samt at bygget 
tømmes og gjøres klart for snarlig avhending.  
 
I en periode vil Gausdal kommune ha utgifter knyttet til drift av bygget og lønnsutgifter, selv 
om Dikterportalen er stengt. Hvor lenge utgiftene vil påløpe avhenger av hvor lang tid det tar 
å avhende bygget, samt om det finnes andre oppgaver de aktuelle medarbeiderne kan tre inn i. 
SLM er forpliktet til å overholde avtalen om økonomisk kompensasjon i oppsigelsestiden (6 
måneder fra 1.5.2020), men det er rimelig at kravet avkortes dersom kommunens utgifter blir 
lavere enn forventet. 
 
Med vedtak om å avvikle driften fra 1.5.2020, vil kommunedirektøren gå videre med 
effektuering av vedtaket fattet av kommunestyret 2.4.20: «Kommunedirektøren får i oppdrag 
å avhende bygget. Dersom det viser seg vanskelig å avhende bygget, bør utleie vurderes.» 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Driften ved Dikterportalen avvikles fra 1.5.2020.  


