
PARTNERSKAPSAVTALE  2021-2023 
 

mellom 
 

Skeikampen Pluss BA (org.nr. 992 305 916) 
 

og 
 

Gausdal kommune (org.nr. 961 381 274) 
 
 

1. Avtala regulerer et forpliktende samarbeid mellom Skeikampen Pluss og Gausdal kommune i 
forhold til gjennomføring av fellestiltak for reiselivet og betaling for dette. Dette gjelder i 
hovedsak investering i og drift av infrastrukturtiltak av ikke-kommersiell art i Skei-
/Vesleseterområdet. Markedsføring inngår ikke i arbeidsoppgavene.  

 Viktig grunnlag for avtala er kommunedelplanene for Skei og Veslesetra og rapporten 
 Reisemålsutvikling på Skeikampen (forstudie september 2008). Partene vil samarbeide om 
 gjennomføring av målsettingene i disse planene.  
 
2. Ny reisemålsplan og ny kommunedelplan for Skei er under utarbeidelse. Partene skal 

gjensidig samarbeide om utvikling av og gjennomføring av disse planene.  
 

3. Skeikampen Pluss har hovedansvar for infrastrukturtiltak av ikke-kommersiell art innenfor 
Skei-/Vesleseterområdet. Dette gjelder investeringer i nye tiltak som viktige veganlegg, stier 
og løyper (inkl. kulverter/bruer), skilting/merking, kart og andre fellestiltak som kommersielle 
aktører ikke tar hånd om. Skeikampen Pluss kan også stå for drift og vedlikehold av slike 
tiltak, enten sjøl eller gjennom samarbeid med andre. 
 

4. Høgt prioritert investeringstiltak er oppgradering av lysløype med snøproduksjonsanlegg og 
asfaltering for rulleskiløype. 
 

5. Skeikampen Pluss er medstifter av Skeikampen Skiarena AS. Skeikampen Pluss og 
kommunen har et felles ansvar for aktivt å medvirke til å bygge opp den nye skiarenaen. 
Partnerskapsmidlene fra kommunen kan brukes til å gjennomføre denne utbygginga.   
 

6. Skeikampen Pluss kan inngå partnerskapsavtaler med andre aktører for å gjennomføre 
ovenstående punkter i denne avtala. Slike avtaler skal gjøres kjent for Gausdal kommune.  
 

7. Gausdal kommune har ansvar for å inngå utbyggingsavtaler i henhold til pbl. kap. 17 i 
tilknytning til nye reguleringsplaner. Skeikampen Pluss tas med på råd om innholdet i slike 
avtaler. Skeikampen Pluss er høringsinstans for utbyggingsavtaler og for arealplaner etter pbl.  
 

8. Skeikampen Pluss skal ha som siktemål å organisere flest mulig bedrifter og aktører som har 
interesse av reiselivsutvikling i Skei-/Vesleseterområdet. Under arbeidet med nye 
reguleringsplaner/andre utbyggingsplaner skal Skeikampen Pluss arbeide for å inngå 
partnerskapsavtaler med utbyggerne/grunneierne som står bak planene. Dette skal skje 
parallelt med kommunens arbeid med utbyggingsavtaler, og bør underskrives før 
sluttbehandling etter pbl.  
 

9. Skeikampen Pluss skal minst en gang i året gjennomgå sine oppgaver for å  
- prioritere ulike driftsoppgaver og omfanget av disse 
- prioritere investeringer det kommende året. 

 Kommunen tas med på råd ved slik prioritering. 
 

10. Midler som innbetales via utbyggingsavtaler plasseres på kommunens konto. Ved bruk av 
disse midlene tas Skeikampen Pluss med på råd. Det søkes å komme fram til en omforent 



prioritering for bruk av disse midlene og investeringer som Skeikampen Pluss gjennomfører.  
 

11. Kommunen er medlem i Skeikampen Pluss. Kommunen har status som observatør med tale- 
og forslagsrett i styret for Skeikampen Pluss.  
 

12. Gausdal kommune betaler et årlig beløp på kr.1.000.000 + mva for de tenestene som inngår i 
denne avtala. I utgangspunktet fordeles beløpet slik: 

- 50 % til drift av felles infrastrukturtiltak 
- 50 % til investeringer i felles infrastrukturtiltak.  

Dette skal være som et gjennomsnitt for avtaleperioda. Større avvik for det enkelte år skal det 
være enighet mellom partene om.  
 

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

11. Det er en forutsetning for å kunne få tilskudd at Skeikampen Pluss 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.  
 

12. Dersom Skeikampen Pluss BA ønsker å inngå partnerskapsavtale etter utløpet av gjeldende 
avtale, må de legge fram en skriftlig rapport om gjennomført oppfølging av avtala og 
evaluering av denne. 

  
 
 
 
 
 
 
Skeikampen den …………………………………  Østre Gausdal den ……………………....... 
 
 
 
 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 
Skeikampen Pluss BA     Gausdal kommune 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


