
PARTNERSKAPSAVTALE  2021-2023 
 

mellom 
 

(løypelag xx) (org.nr. xx) 
 

og 
 

Gausdal kommune (org.nr. 961 381 274) 
 
 

1. Avtala regulerer et forpliktende samarbeid mellom xx og Gausdal kommune i forhold til 
gjennomføring av fellestiltak. Avtala skal sikre forutsighbarhet for begge parter over tid.  
 

2. Formålet er å sikre og videreutvikle et godt friluftstilbud til eiere/brukere av fritidsboliger, 
besøkende på reiselivsbedrifter og fastboende. Tiltak som skal gjennomføres i medhold av 
avtala er oppkjøring av skiløyper, rydding av tur- og sykkelstier, bygging av klopper, samt 
merking og informasjonstiltak og andre fellestiltak i tilknytning til dette. 
 

3. Organisasjonen som mottar tilskudd fra kommunen skal være registrert i 
Brønnøysundregistret og ha organisasjonsnummer.  
 

4. Organisasjonen skal arbeide for å sikre og øke inntektene fra medlemmene og andre til denne 
virksomheten. Egeninntekten og kvalitet på produktet har betydning for størrelsen av det 
kommunale tilskuddet. 
 

5. Organisasjonen er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser før gjennomføring av tiltak. 
Dette kan være avtaler med grunneiere, godkjenning til endring av løypeplan, godkjenning av 
tiltak i naturvernområder, nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven. 
 

6. Det årlige tilskuddet blir utbetalt etter at kommunen har mottatt årsmelding og regnskap, med 
redegjørelse for gjennomførte tiltak, for foregående år. Det årlige tilskuddet til xx er kr. xx 
 

7. Det er en forutsetning for å kunne få tilskudd at organisasjonen  gjennomfører tiltak som er 
forutsatt i avtala. Selskapet skal årlig oversende til kommunen årsmelding og regnskap, med 
redegjørelse for gjennomførte tiltak. Dersom oppfølginga ikke er tilfredsstillende i forhold til 
denne avtala, kan neste års utbetaling bortfalle. Det skal føres drøftinger mellom partene før 
det skjer. 
 

8. Dersom det skal brukes av innestående midler fra utbyggingsavtale innen området, skal 
organisasjonen tas med på drøfting. (Dette er pr. nå aktuelt kun for Espedalen og 
Nyseterkjølen.) 
 

9. Denne avtala gjelder i 3 år fra 01.01.2021 til 31.12.2023 
 

10. Dersom organisasjonen ønsker å inngå ny partnerskapsavtale etter utløpet av gjeldende 
avtale, må den legge fram en skriftlig rapport om gjennomført oppfølging av avtala og 
evaluering av denne. Frist 15.09.2023. 

  
 
 
Vestre Gausdal,  den ……………………… Østre Gausdal den ……………………....... 
 
 
……………………………………………….. ……………………………………………….. 
(organisasjon)     Gausdal kommune 



 
 
 

 
 
 


