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PARTNERSKAPSAVTALE OM LØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL  
 
Vedlegg: 1. Forslag til mal for partnerskapsavtale 
 2. Notat med oppsummering om løypekjøringa 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Særutskrift KS 30/19 den 12.12.2019 
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Det er laget forslag til partnerskapsavtaler med de organisasjonene som står for 
løypekjøring i Vestre Gausdal. Avtala varer i 3 år. Det er videre gjort en gjennomgang 
av løypenettet, innbetalinger fra hytteeiere, kostnader med løypekjøring m.m. som 
grunnlag for å foreslå fordeling av årlig tilskudd. Tilskuddet foreslås økt med kr. 
100.000 pr. år fra næringsfondet, under forutsetning av at midlene også brukes til 
utviklings- og/eller investeringstiltak. Fordeling av årlig tilskudd framgår av saka.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret gjorde i sak 130/19 den 12.12.2019 slik vedtak pkt. 2: 
«Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med Sti- og løypekomiteen Gausdal 
Vestfjell Nord med sikte på en ordinær søknad om støtte fra næringsfondet i 2020 til kjøp av 
løypemaskin, og med et mål om en forpliktende partnerskapsavtale fra 2021.» 
 
Partnerskapsavtale 
Kommunen har hatt partnerskapsavtaler med Skeikampen Pluss siden 2008. De har vært 
inngått for tre år om gangen. Løypelaga i Vestre Gausdal har mottatt et årlig tilskudd til 
løypekjøring, men uten noen avtale. Tilskuddet har vært avhengig av en årlig bevilgning i 
budsjettet.  
 
Administrasjonen har funnet det naturlig at en slik partnerskapsavtale skal gjelde alle de 
organisasjonene som de siste årene har mottatt driftstilskudd til løypekjøring. 
 
Partnerskapsavtala gir forutsigbarhet ved at den varer i 3 år. Formålet er å videreutvikle et 
godt friluftstilbud, og gjelder oppkjøring av skiløyper, rydding av tur- og sykkelstier, bygging 
av klopper, samt merking og informasjonstiltak og andre fellestiltak. Forutsetning for årlig 
utbetaling er at det leveres årsmelding og regnskap, med redegjørelse av gjennomførte tiltak.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Årlig tilskudd 
Sak om tilskudd til løypekjøring i Vestre Gausdal ble sist behandla av kommunestyret den 
13.12.2012, sak 72/12. Til grunn for vedtaket den gang lå et grundig materiale for hvert 
område, oppsummert gjennom et notat datert 11.10.2012. 6 løypeorganisasjoner har etter dette 
fått utbetalt et årlig tilskudd, samla kr. 150.000 pr. år.  
 
De 6 organisasjonene er nå bedt om å revidere opplysninger om sin løypekjøring, med 
følgende opplysninger: 

- Lengde på løypenettet, km 
- Standard på løypenettet (løypemaskin, snøskuter) 
- Antall hytter i området 
- Hvor mye betales det pr. hytte 
- Hvor stor andel av hyttene betaler (antall er prosent) 
- Samla innbetaling fra private aktører siste regnskap 
- Brøytekostnad siste regnskap 
- Andre opplysninger.  

 
Fire av de seks organisasjonene har levert fullstendige og gode rapporter. Augga Løypelag har 
søkt om utsettelse med fristen som var 01.10, men har fortsatt ikke levert vel en måned 
etterpå. Nyseterkjølen har ikke levert fullstendige opplysninger (regnskapstall mangler), og de 
har hatt utfordringer med omdanning av organisasjonen og etablert nytt løypelag i 2019. 
 
Oppsummering av dagens situasjon er gjort i vedlagte notat.  
 
 
VURDERING: 
 
Forslag til partnerskapsavtale har vært sendt på høring til de aktuelle organisasjonene. De to 
tilbakemeldingene som er kommet, er veldig positive til slike avtaler. De roser også 
kommunen for vilje til å tenke utvikling i en ellers vanskelig situasjon.  
 
Oppsummeringa av de innkomne opplysningene (sjå vedlagte notat) viser at løypenettet er 
relativt stabilt, men har økt noe for Værskei og Gausdal Vestfjell Nord. Standarden på 
løypenettet er stadig økende ved at meir kjøring skjer med løypemaskin. Værskei oppgir 
delvis å ha dobbel bredde, men både skøyting og to spor. Egenbetaling fra hytteeierne har økt 
mye de siste åra, og er de fleste steder på et akseptabelt nivå. Nyseterkjølen ligger lågest, og 
har også det enkleste tilbudet. Oppslutninga om innbetaling er best for Værskei, Gausdal 
Vestfjell Nord og Nyseterkjølen.  
 
Ved fordeling av tilskudd bør det tas hensyn til  løypelengde og standard, Få hytter (små 
egeninntekter) kan kompenseres med større tilskudd. Dårlig egeninnbetaling og organisering 
kan gi et mindre tilskudd.  
 
Det kommunale tilskuddet har vært kr. 150.000 pr. år siden 2012. Noe økning i omfang av 
løypenettet, økt kvalitet med større kostnader, samt generell prisstigning tilsier økt kommunal 



  
 
 

  
 
 

 

ramme. Fra noen av løypelaga har det også vært drøfta at de synes Skei får stort tilskudd i 
forhold til løypelaga i Vestre.  
 
Kommunedirektøren foreslår at det gis mulighet for å øke det årlige kommunale tilskuddet 
med kr. 100.000, og at dette tas fra næringsfondet. Det betinger at midlene også skal nyttes til 
utviklings- og/eller investeringstiltak, som f.eks. opprusting av løypetraseer, merking av 
løyper og stier, lage stikart og ny informasjon. Begrunnelsen for å bruke midler fra 
næringsfondet er at hyttebygging og vedlikehold av disse, er en driver for næringsutvikling 
også i Vestre Gausdal. Økt tilrettelegging gir større interesse for tomter, mer bygging, mer 
vedlikehold av eksisterende, økt omsetning på lokale butikker samt diverse 
vaktmestertjenester.  
 
Kommunedirektøren foreslår slik fordeling mellom løypelaga (tidligere tilskudd i parentes, 
beløp i kroner): 
Værskei 75.000 (40.000), Gausdal Vestfjell Nord 75.000 (40.000), Espedalen 55.000 
(40.000), Svatsum Øst 20.000 (10.000), Nyseterkjølen 15.000 (10.000), Augga 10.000 
(10.000).- til sammen kr. 250.000 (150.000).  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtaler med løypelag i Vestre Gausdal godkjennes.  

 
2. Fordeling av årlig tilskudd fordeles som foreslått i saksframlegget.  

 
3. Tilskuddet finansieres ved å bruke kr. 150.000 fra driftsbudsjettet og kr. 100.000 fra 

næringsfondet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 67/20 den 18.11.2020. 
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Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 
 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtaler med løypelag i Vestre Gausdal godkjennes.  

 
2. Fordeling av årlig tilskudd fordeles som foreslått i saksframlegget.  

 
3. Tilskuddet finansieres ved å bruke kr. 150.000 fra driftsbudsjettet og kr. 100.000 fra 

næringsfondet.  


