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SAMMENDRAG: 
Skeikampen Pluss søker på vegne av styringsgruppen i prosjektet «Reisemålsutvikling 
Skeikampen» om et tilskudd fra næringsfondet på kr. 150.000,- til gjennomføring av 
prosjektets fase 2. Kommunedirektøren tilrår at søknaden imøtekommes. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Skeikampen Pluss har sammen med Skeikampen Marked, Skeikampen Eiendom og 
Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid, etablert prosjektet 
«Reisemålsutvikling Skeikampen». Kompetansemiljøene Norsk Turistutvikling og Storm 
Tourism, er engasjerte som prosjektpartnere. 
 
Formålet med prosjektet er å kjøre og operasjonalisere et prosjekt for å utvikle destinasjonen 
Skeikampen, samt å få lagt grunnlag for å få etablert en destinasjonsdriver. 
 
Søker fremholder at prosjektet er nødvendig for å sette ny fart på utviklingen av destinasjonen 
Skeikampen som de senere årene har sakket akterut som et attraktivt alpinsted (både turist- og 
fritidsboligdestinasjon) i konkurranse med andre destinasjoner.  
 
Prosjektfasen det nå søkes om tilskudd til og som omfatter ti ulike utviklingstiltak, har en 
budsjettramme på kr. 800.000,- hvorpå tilskudd fra næringsfondet utgjør kr. 150.000,-. Resten 
er tenkt finansiert med midler fra næringslivet selv og fra Innovasjon Norge. 
 
Gausdal kommune har de siste tre årene, ytt kr. 1.000.000,- pr år til Skeikampen Pluss hvorpå 
andelen fra næringsfondet utgjør kr. 200.000,- for perioden 2018-2020. 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at søknaden er i tråd med bestemmelsene i retningslinjene for 
næringsfondet i Gausdal. Grunnlagsinvesteringer og fellestiltak, fremholdes som en 
støtteberettiget tiltakskategori. Videre faller det omsøkte beløpet innen rammen av slike tiltak som 
kan omfatte inntil 50 prosent tilskudd og da normalt inntil kr. 150.000,-. 
 
Destinasjonen Skeikampen har gjennom mange år vært Gausdals viktigste motor innen 
reiseliv og fritidsboligutbygging. Rundt halvparten av kommunens fritidsboliger ligger i 
området og er største destinasjon regnet i enheter og senger tilgjengelig for utleie. 
 
Selv om antall bygde fritidsboliger på destinasjonen har vist god utvikling de senere årene, 
deler Kommunedirektøren vurderingen til Skeikampen Pluss, av at situasjonen for 
destinasjonen har blitt utfordrende. Skeikapmpen er ikke lenger på listen over de mest 
populære alpindestinasjonene. Videre har den største aktørens strategiske endring i 
hovedfokus fra å være destinasjonsutvikler til å i større grad bli eiendomsutvikler på 
Skeikampen, medført at destinasjonen mangler tilstrekkelig utviklingskraft. Videre har 
etableringen av Skeikampen Marked og Skeikampen Eiendom etter Kommunedirektørens 
syn, vært nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å få etablert en ressurssterk 
destinasjonsutvikler. 
 
Midlene regulert i partnerskapsavtalen for perioden 2018-2020 skal disponeres til felles 
infrastrukturtiltak som utvikling og tilrettelegging av løyper, stier etc. Søknaden som nå 
legges frem til behandling, omfatter ikke slike tiltak, men er knyttet til strategiprosessen der 
Skeikampen Pluss søker på vegne av de andre organiserte interessene på destinasjonen. 
 
Før behandling av denne saken, gjenstår kr. 715.000,- fra næringsfondet innen årets ramme for 
prosjektstøtte. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Skeikampen Pluss ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal, et tilskudd på kr. 150.000,- til prosjektet «Reisemålsutvikling Skeikampen». 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020  

14703.1901.3253 økes med kr. 150.000  
19502.1901.3253 økes med kr. 150.000


