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Prospekt:  
 

Drift av kulturhus og kafe med kantine for Gausdal kommune  
på Segalstad Bru. 

 
 
Vi ønsker oss driftige verter til Kulturkafeen og kulturhuset på Segalstad Bru i 
Gausdal! 
 
Kommunen eier og driver i dag Kulturkafeen med kulturhus i egen regi. Kulturkafeen 
fungerer pr dags dato bare som kommunal kantine. Vi er likevel overbevist om at det rette 
vertskapet kan få til god og lønnsom forretningsmessig drift basert på potensialet for et 
høyere aktivitetsnivå i kulturhuset, menyutforming og åpningstider som kan appellere til 
gausdølene og de ansatte på rådhuset som en stabil kundegruppe. 
 
Storkjøkkenet til kafeen er relativt nytt og godt utstyrt. Kulturhuset har saler godt tilpasset 
både store og små arrangementer. Vi tror det rette vertskapet kan bidra både til mer liv og 
røre i kulturhuset og et mer spennende serveringstilbud i Kulturkafeen. 
 
 
Bakgrunn 
 
Gausdal kommune er eier og driver av Gausdal Kulturhus med tilhørende kjøkken og 
kafelokaler.  
 
Kulturhuset består av kultursal med amfi, kommunestyresal og et relativt nyoppusset, 
moderne storkjøkken samt tilstøtende kafelokaler. Til dette følger også tilhørende fasiliteter 
som garderober og toaletter. Samlet areal utgjør 976 kvm. 
 
Kulturhuset er lokalisert til kommunesenteret Segalstad Bru og har en sentral stilling i det 
lokale kulturlivet med store muligheter for ytterligere utvikling og kommersiell bruk av 
lokalitetene. 
 
Gausdal kommune ønsker å leie ut kafédrift og administrasjon av nevnte lokaler til driftige 
person(er) som har ambisjoner om å skape et trivelig og levende serveringssted i kulturhuset 
på Segalstad Bru.  
 
 
Grunnlag for nytt vertskap til Kulturkafeen med kultursaler 
 
Med dette legges ut til ekstern drift: 

 Drift av kulturkafe, innbefattet bruk av kulturkafeen som kantine for kommunens 
ansatte en periode på dagen 

 Utleie og drift av kulturhuset 
 

Arealbeskrivelser: 

 Storsalen har amfi til ca 170 personer og er godt teknisk AV-utstyrt 

 Lillesalen har podium, AV-utstyr og har plass til ca 50 personer i klasseoppsett 

 Garderober og toaletter ligger i kulturhusets kjeller 

 Storkjøkkenet ble pusset opp i 2010 og er godt utstyrt for både kald- og varmmeny 

 Kaféarealet omfatter diskområde samt sittegrupper til 70 personer 
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Leie av kulturhuset 
 
Følgende rammebetingelser er knyttet til et leieforhold: 
 

 Det betales ikke husleie de første 24 månedene i leieforholdet. Gausdal kommune og 
vertskapet skal evaluere driften i siste halvår av toårsperioden. Etter 24 måneder 
betales en omsetningsbasert husleie med 10 % av brutto omsetning av 
utleie/kafedrift. Grunnlaget for beregning av omsetningsbasert husleie følger som 
vedlegg til kontrakten. 

 

 Vertskapet fakturerer utleie av kultursal og kommunestyresal. Det er kommunestyret 
som ved årlige budsjettbehandlinger fastsetter utleiepriser/satser. Inneværende år er 
samlede leieinntekter kalkulert til ca 85.000,-. 
 

 Det påhviler vertskapet å dekke driftskostnader for arealet som inkluderer blant annet 
utgifter til nødvendig renhold av arealer som inngår i leieforholdet, samt utgifter til 
strøm.  
 

 Det påhviler vertskapet å dekke utgifter til vedlikehold og supplering av løst 
driftstilbehør knyttet til kafedrift. 
 

 Utgifter til vedlikehold og eventuell supplering av veggfast inventar og utstyr dekkes 
av utleier 
 

 Det forutsattes at vertskapet skaffer seg nødvendige godkjenninger og løyver som er 
nødvendig i forbindelse med kafedriften – skjenke- og serveringsbevilling 

 

 Vertskapet står fritt til å drive kommersiell virksomhet i de leide lokaler i det omfang 
vertskapet finner det ønskelig. Som et minimum skal kultursal og kommunestyresal 
være tilgjengelig for leie i 47 uker pr år. De fem ukene hvor det ikke foreligger 
utleieplikt skal i all hovedsak legges til sommermånedene juni, juli og august. Salene 
må være disponible for kommunen også i perioder uten utleieplikt mot at kommunen 
selv tar kostnadene knyttet til drift og renhold. 
 

 Vertskapet skal sørge for nødvendig tilsyn med bruk av arealene slik at man unngår 
utilsiktet slitasje og andre ødeleggelser 

 
 
Levering av mat: 
 
Følgende rammebetingelser er knyttet til å dekke behovet for lunsjservering til ansatte i 
rådhuset samt evt. leveranse av servering til møter i kommunal regi: 
 

 Vertskapet skal som minimum holde kafeen åpen fra kl 11 til kl 13 på hverdager med 
matservering, slik at ansatte i rådhuset kan få dekket sitt lunsjbehov. Gausdal 
kommune ønsker seg en løsning der åpningstidene er videre enn 
minimumsåpningstiden og vil legge til rette for at dette skal kunne la seg gjøre slik at 
Kulturkafeen kan utgjøre et godt tilbud til andre kunder. 
 

 Det er ønskelig at det fremlagte tilbudet om leie, omfatter forslag til standardutvalg i 
kafeen i nevnte tidsrom og at dette standardutvalget omfatter kjente tradisjonelle 
elementer som normalt vil inngå i et ordinært lunsjutvalg. Standardutvalget bør liste 
opp både mat og drikke. 
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 Det fremlagte tilbudet skal omfatte standard møteservering av tre kategorier: a) 
påsmurte rundstykker, b) komplette lunsjpakker og c) varmmåltid. 
 

 Segalstad Bru er Gausdals handelssentrum og administrasjonssentrum med flere 
offentlige tjenestetilbud inkludert det nye helsesenteret som åpner høsten 2015. 
Sammen med vertskapets mulighet til å generere egne aktiviteter og arrangementer i 
Kulturhuset, tror vi dette i sum danner et bra kundegrunnlag for lønnsom drift av 
Kulturkafeen. 
 

 Det forventes en årlig konsum av møteservering på rundt 1500 porsjoner knyttet til 
Gausdal kommunes møter i rådhuset. Basert på tidligere erfaringer, kan vertskapet 
forvente å få omsetning på rundt 5500 kommunale lunsjkunder årlig. Eksterne kunder 
kommer i tillegg.  
 

Vertskapet står fritt til å i tillegg, å tilby andre typer leveranser som prises særskilt og er 
gjenstand for egen fakturering. 
 
 
Elementer som inngår i vurderingsgrunnlaget i prosessen med å engasjere vertskap: 
 
I den konkrete vurderingen av valg av vertskap, vil Gausdal kommune legge vekt på 
følgende:  

 priser vertskapet vil tilby på maten til kommunens ansatte 

 prisene på møteservering (det som kommunen evt kjøper til møter) 

 vertskapets tilbud om standard utvalg til lunsj (inkludert minimumsløsning) 

 driftsplanen vertskapet legger frem 

 eventuelle tidligere prestasjoner vertskapet kan vise til  
 
Gausdal kommune vil legge følgende vekting til grunn i valget av vertskap: 

 pris 50% 

 konsept 25% 

 erfaring/kompetanse 25% 
 

 
Vær obs på følgende når du ønsker å levere tilbud: 
 

 Det kreves av tilbudsgivere at de ikke er skyldige i offentlige skatter og avgifter. 

 Gausdal kommune forbeholder seg retten til å avvise tilbud 

 Vi ønsker oss en løsning med nytt vertskap til både Kulturhus og Kulturkafeen. Dette 
er ikke nødvendigvis et absolutt krav fra vær side og vi kan vurdere en delt løsning 
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Vi ber om at du setter opp et tilbudsskjema som omfatter følgende tydelig adskilte 
avsnitt: 
 

 Dine kontaktdata 

 Referanser 

 Beskrivelse av hvilket konsept du/dere ønsker å utvikle/drive 

 Beskrivelse av kompetanse/tidligere erfaringer som du mener er relevant i 
vurderingen av deg/dere som drivere av Kulturhuset/Kulturkafeen 

 Pris på standard lunsjpakke for ansatte i Gausdal kommune som skal omfatte 
o 3 brødskiver 
o Assortert pålegg 
o Melk/juice 
o Kaffe 

 Pris på standard møteservering som skal omfatte 
o To påsmurte rundstykker 
o Juice/melk 
o Kaffe 
o Kakebit til kaffen 

 
 

 
 
Spørsmål om Kulturhuset rettes til: 

Torbjørn Furuhaugen 
Tlf 952 77 691 
Torbjorn.Furuhaugen@gausdal.kommune.no 

 
Spørsmål om Kulturkafeen rettes til: 

Eldbjørg Jordhøy 
Tlf 906 21 889 
Eldbjorg.Jordhoy@gausdal.kommune.no 

 
 
Vi ser frem til en aktivt dialog om hva du/dere som nytt vertskap kan utvikle 
Kulturhuset og Kulturkafeen til å bli! 
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Bilder  
 

  

  

  

  

 


