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SAMMENDRAG: 
Randsfjordmuseet AS, avdeling Kittilbu, søker om kr. 100.000,- fra næringsfondet i 
Gausdal til gjennomføring av mulighetsstudie. Mulighetsstudien skal legge grunnlaget 
for å utvikle den opplevelsesbaserte formidlingen og den kommersielle driften. 
Kommunedirektøren tilrår at søknaden behandles positivt. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Randsfjordmuseet AS er et konsolidert museum bestående av enhetene Kittilbu 
Utmarksmuseum, Lands Museum, Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum. 
Selskapet eies av 6 kommuner og 3 museumslag i Hadeland, Land og Gausdal. Museet 
arbeider med naturhistorie, kulturhistorie og samtidsproblematikk i sine museumsdistrikter, 
og der formidling og forskning skal bidra til å bevare og fornye lokalsamfunnenes identitet og 
til å styrke verdiskapningen. 
 
Randsfjordmuseet AS, avdeling Kittilbu, søker om kr. 100.000,- fra næringsfondet i Gausdal 
til gjennomføring av mulighetsstudie. Totalbudsjettet for mulighetsstudien er på kr. 200.000,-. 
Mulighetsstudien skal legge grunnlaget for å utvikle den opplevelsesbaserte formidlingen og 
den kommersielle driften. Mulighetsstudien skal også omfatte utvikling av besøkssenter 
Langsua. Kittilbu har nå rundt 2000 besøkende årlig. Andre nasjonalparksentre som 
eksempelvis Sunndal og Folldal, ligger på mellom 15.000 og 20.000 besøkende årlig.  
 
Mulighetsstudie regnes som bedriftsutvikling og kvalifiserer for inntil 50 prosent tilskudd fra 
næringsfondet. I det aktuelle prosjektet utgjør det kr. 100.000,-. 
 
Randsfjordmuseet AS har ikke mottatt tilskudd fra næringsfondet siste tre år.  
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
Gausdal kommune har lange tradisjoner for engasjement både for Kittilbu som forvaltnings 
og formidlingssenter, samt for reiselivs- og opplevelsesnæringen i Vestre-Gausdal inkludert 
Langsua. Kommunedirektørens vurdering er at en mulighetsstudie for Kittilbu og et 
besøkssenter Langsua, vil være positivt både for utviklingen av formidlingsarbeidet, for den 
kommersielle driften av stedet og særlig som et element i den totale satsingen på reiseliv og 
opplevelser i området. 
 
Før behandlingen av denne saken, gjenstår kr. 103.300,- innen årets ramme for prosjektstøtte. 
Dette inkluderer inntrukne udisponerte midler fra tidligere år. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Randsfjordmuseet AS, avdeling Kittilbu, ytes på de vilkår som fremgår av 
Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 100.000,- til 
gjennomføring av mulighetsstudie. 
 

2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 
14703.1901.3253 økes med kr.100.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 100.000 


