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FORNYING AV PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM SKEIKAMPEN PLUSS BA 
OG GAUSDAL KOMMUNE 2021-2023  
 
Vedlegg: Partnerskaspsavtale med Skeikampen Pluss BA 2021-2023 
 Søknad med dokumentasjon fra Skeikampen Pluss BA 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Tilsvarende avtale for tidligere perioder 
 
 
 SAMMENDRAG:  
 
Partnerskapsavtala med Skeikampen Pluss går ut ved nyttår. Det foreslås å fornye 
avtala for ei ny 3-årsperiode, med ei økonomisk ramme på kr. 1.000.000 + mva.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
 
Gausdal kommune har over fire perioder hatt treårige partnerskapsavtaler med Skeikampen 
Pluss BA. Den omhandler flere forhold, og har nå ei økonomisk ramme med en verdi på kr. 
1.000.000 + mva.  
 
Skeikampen Pluss  
Skeikampen Pluss BA ble stifta 05.12.2007, som et nytt fellesorgan for Skei-området i stedet 
for Destinasjon Skeikampen. Det er en medlemsorganisasjon for grunneiere, utbyggere, 
reiseliv og anna næringsliv. De har vel 20 medlemmer. Oppgava til Skeikampen Pluss er å ta 
seg av felles infrastrukturtiltak som ikke har kommersiell interesse. Dette betyr at de tar 
ansvaret for å bygge og drifte tiltak som skiløyper, turstier, sykkelstier, skilting og merking, 
gang- og sykkelveger. De driver ikke med markedsføring av reiselivet, det gjøres av de 
enkelte bedriftene.  
 
I avtala framgår det øvrige ansvaret og arbeidsoppgavene som Skeikampen Pluss har. 
Siktemålet deres er at de skal organisere alle som driver kommersiell virksomhet i området. 
De skal også inngå partnerskapsavtaler med alle nye utbyggere, paralleet med at kommunen 
arbeider med utbyggingsavtaler.  
 
Vedlagt er rapport fra Skeikampen Pluss som viser tiltak de har gjennomført siste 
treårsperiode, samt ei økonomisk sammenstilling over regnskapet. Serviceavgifta fra reiseliv 



  
 
 

  
 
 

 

har gått noe ned, fordi antall senger i kommersiell drift er redusert. Bidrag fra hytteeierne har 
gått opp. Kostnaden med løypekjøring har steget vesentlig.  
 
Det er videre forslag til budsjett for neste treårsperiode. Driftsbudsjettet er omtrent som for 
tidligere år, men ramma til løypekjøring er stramma noe inn. Budsjettet er basert på et 
økonomisk tilskudd fra kommunen på 1,0 millioner kroner, det samme som i inneværende 
periode. Organisasjonen har et offensivt investerngsbudsjett. Det er ønske om å asfaltere 
lysløypa for at den kan få helårlig bruk, bygge snøproduksjonsanlegg og forlenge lysløypa. 
For å realisere dette søker de Olav Thon Gruppen om et tilskudd på kr. 2,55 millioner.  
 
Partnerskapsavtala 
Den er sydd over samme lesten som tidligere, med noen justeringer: 

- Nytt pkt 2: Ny reisemålsplan og ny kommunedelplan for Skei er under utarbeidelse. 
Partene skal gjensidig samarbeide om utvikling av og gjennomføring av disse planene.  

- Nytt pkt. 4: Høgt prioritert investeringstiltak er oppgradering av lysløype med 
snøproduksjonsanlegg og asfaltering for rulleskiløype.  

- Endring i pkt. 11, der det er tatt inn at om oppfølginga ikke er tilfredsstillende i 
forhold til denne avtala, kan neste års utbetaling bortfalle.  

 
  
VURDERING:  
 
Skeikampen Pluss har levert gode resultater i 3-årsperioda, og har dokumentert at de har 
oppfylt det som er avtalt. Skeikampen Pluss har oppslutning fra de fleste aktørene på Skei, og 
har fått til godt samarbeid både med næringsdrivende og hytteeierne. Dette har ført til at 
frivillige bidrag fra hytteeiere og andre har økt vesentlig. Avtala med Olav Thon Gruppen skal 
også fornyes nå, og de har fått positive signaler om samme beløp eller noe økning. Dette er 
veldig positivt etter som inntektene fra kommersiell virksomhet har avtatt.  
 
Skeikampen Pluss uttrykker også at de har positiv dialog med Olav Thon Gruppen om 
investeringsplanene. Realisering av disse vil være en kraftig styrke av attraktiviteten til 
Skeikampen, og det vil da bli sammenhengende lysløype med snøproduksjon samt 
rulleskiløype fra sentrum til det nye skistadion.  
 
Kommunedirektøren mener vi har fått svært mye igjen for pengene som er bevilga til 
Skeikampen Pluss. Kommunen ser dette som et svært viktig redskap for næringsutviklinga på 
Skeikampen, og at det er en viktig stimulans for videre satsing som gir store verdier tilbake 
for kommunen. Det er også positivt å gi et bra bidrag tilbake til Skeiområdet, som står for en 
viktig del av inntektene fra fritidsboliger. Forslaget til avtale er omforent med Skeikampen 
Pluss.  
 
Avtala er å ansjå som ei avtale om tjenestekjøp, og det skal derfor regnes merverdiavgift. Det 
er ingen annen aktør i området som kan utføre disse tjenestene, så dette er greit i forhold til 
innkjøpsreglementet.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Tilskuddet finansieres med kr. 200.000 fra næringsfondet som før, og resten fra 
driftsbudsjettet. Bruk av næringsfondet er kurant etter som det her er store investeringer, og 
en kommer ikke i konflikt med støtteregelverket til EØS. 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss BA godkjennes.  
2. Tilskuddet på kr. 1.000.000 + mva for hvert år i perioden 2021-2023 finansieres med kr. 

200.000 fra næringsfondet og kr. 800.000 fra driftsbudsjettet.  
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 68/20 den 18.11.2020. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 
 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss BA godkjennes.  
2. Tilskuddet på kr. 1.000.000 + mva for hvert år i perioden 2021-2023 finansieres med kr. 

200.000 fra næringsfondet og kr. 800.000 fra driftsbudsjettet.  


