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SAMMENDRAG: 
 
Kommunedirektøren foreslår i denne saken at det inngås avtale med Stiftelsen 
Lillehammer Museum om utleie av Dikterportalen. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Dikterportalen ble ferdigstilt 2010 med en totalkostnad på om lag 5,9 mill. kr, og var et 
samarbeidprosjekt og spleiselag mellom Gausdal kommune, Statens vegvesen, Stiftelsen 
Lillehammer Museum (SLM) og lokalt næringsliv. Driften har vært forestått av de 3 
førstnevnte aktører. 

Det er staten som står som grunneier av tomta til Dikterportalen. Det samme gjelder også 
parkanlegg og parkeringsplasser i tilknytning til servicebygget. Gausdal kommune eier kun 
selve bygget. I erklæring datert 25.09.2009 gis Gausdal kommune rett til å føre opp og 
stedsvarig rett til å ha stående servicebygg på gnr. 140, bnr. 9 i Gausdal kommune. 

I kommunestyremøte 02.04.20 i sak 13/20 ble det vedtatt at Dikterportalen skulle legges ut for 
salg: 

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. 

 

Siden det er staten som eier grunn, og at bygget ligger så i nær tilknytning til Aulestad, er man 
avhengig av at de er positive til at bygget selges.  



  
 
 

  
 
 

 

I møte 22.06.20 mellom SLM, Kulturdepartementet og Gausdal kommune ga departementet 
klart utrykk for at de ville motsette seg et salg eller utleie til utenforstående, og viste i denne 
forbindelse til samarbeidsavtalen fra 2010 mellom partene. 

Det er heller ikke aktuelt for SLM/departementet å kjøpe bygget på det nåværende tidspunkt, 
men de er åpne for å leie bygget av Gausdal kommune. 

Det har ut fra dette vært dialog mellom SLM og Gausdal kommune om et utkast til leieavtale 
der SLM påtar seg alle kostnader ved å drifte bygget (jfr. vedlegg). 

 
VURDERING: 
Slik situasjonen er angående eierforhold, mener kommunedirektøren at det foreliggende 
utkastet til leieavtale er det eneste alternativet kommunen har for å slippe kostnadene med å 
drifte bygget.  

 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
 

Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte utkast til avtale om utleie av Dikterportalen til 
Stiftelsen Lillehammer Museum. 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 52/20 den 16.09.2020. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte utkast til avtale om utleie av Dikterportalen til 
Stiftelsen Lillehammer Museum. 


