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……………………………………. 

Hans Kristian Engeseth 
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Lnr.: 15611/15 

Arkivsaksnr.: 15/3664 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERINGER  

 

 

 

 

 

 

1. Presentasjon av Kulturskolen  

2. Presentasjon av Kulturenheten 

3. Presentasjon av Familie og Helse 

4. Overordnet årshjul 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. november 2015 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

       Liv Furuseth 

 

 

 

 

 

 



Lnr.: 15614/15 

Arkivsaksnr.: 15/3667 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

REFERATER  

 

 

 

 

1. Brev fra Nordre land kommune/Plan og næring datert 20.10.15 til Ole Edvard 

Finsuten vedr. terrasse oppført som tilbygg til serveringssted. 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. november 2015 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



 NORDRE LAND KOMMUNE 

 PLAN OG NÆRING 

 

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord: Telefaks: Bankgiro:  

Postboks 173 Storgt. 28 61 11 60 00 61 11 60 01 2075 0703152  

2882 Dokka 2870 Dokka 

E-post: postmottak@nordre-land.kommune.no Foretaksnummer: 861381722 

 

 

 

 

 

Ole Edvard Finstuen 

Nord-Torpvegen 1323 

 

2880  NORD-TORPA 

 
 

 

 

Saksbehandler:  Sølvi Flobergseter 

Vår ref: SOF/15/3578/GNR. 121/260 Deres ref: Dato: 20.10.2015 

 

VEDRØRENDE TERRASSE OPPFØRT SOM TILBYGG TIL SERVERINGSSTED, 

GNR. 121, BNR. 260  
 

Hovedutvalg for levekår har henvendt seg til kommunens byggesaksavdeling med spørsmål 

om det er gitt byggetillatelse for den oppførte terrassen.  

 

Det vises til ditt besøk på undertegnedes kontor der vi snakket om vilkårene for at terrassen 

ikke skulle være et søknadspliktig tiltak.  Det ble presisert at terrasser er unntatt fra 

søknadsplikt dersom terrassegulvet ikke ligger høyere enn 50 cm over terrenget.  

 

Veiledning til byggesaksforskriften (SAK10), § 4-1 sier bl.a følgende: 

Terrasse 
Bygging av terrasse på bakken i områder med arealformål byggeområde ligger 

utenfor tiltaksbegrepet etter pbl. § 20-1. ”På bakken” betyr at terrassegulvet ikke kan 

ligge høyere enn 0,5 m over terreng. 

 

Terrasser berører i liten grad forhold som skal vurderes etter pbl. En terrasse som 

ligger lavt eller i flukt med terrenget vil verken medføre særlig risiko for 

brannspredning eller påvirke andre forhold på naboeiendommer som for eksempel 

lys og luft i forhold til det som følger av annen normal bruk direkte på mark. Dette 

gjelder uansett om terrassen er forbundet med bygningen eller ikke. 

 

Terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil være omfattet av 

tiltaksbegrepet i pbl. § 20-1. For denne typen tiltak vil også andre bestemmelser i 

plan- og bygningslovgivningen være relevante. Blant annet må slike terrasser 

medregnes i bebygd areal og ha rekkverk, jf. byggteknisk forskrift §§ 5-2 og § 12-11 

annet ledd. Veiledningen til byggteknisk forskrift § 11-6 om tiltak mot 

brannspredning angir at brennbare konstruksjoner med høyde > 0,5 m over terreng 

(terrasser, levegger mv.) medregnes som en del av byggverket. 
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På bakgrunn av henvendelsen fra hovedutvalg for levekår var byggesaksavdelingen på 

befaring den 16.10.2015.  Terrassegulvet ble da målt med høyde over terreng varierende fra 

59 cm til 73 cm.  Dette betyr at den oppførte terrassen er et søknadspliktig tiltak. 

 

Det må søkes om tillatelse til oppføring av terrassen, jf. veiledning til SAK10, § 4-1 (se 

ovenfor).  Siden terrassen er mindre enn 50 m
2
 (målt til litt over 30 m

2
) blir det en søknad om 

tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.  Søknaden må også inneholde nabovarsling, situasjonskart 

og tegninger eller foto av terrassen.  Skjemaer og kartutsnitt til bruk i søknaden er vedlagt.     

 

Dersom ikke søknad om byggetillatelse for terrassen er mottatt innen 20. november 2015, vil 

saken bli fulgt opp med forhåndsvarsel om pålegg om retting og forhåndsvarsel om ilegging 

av tvangsmulkt.  

 

Ta kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål omkring saken. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Sølvi Flobergseter 

byggesaksbehandler 

 

 

 

Kopi til: 

Hovedutvalg for levekår 

Kommunalsjef Geir Steinar Loeng 



Lnr.: 15612/15 

Arkivsaksnr.: 15/3665 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

DELEGERTE SAKER  

 

 

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3357 22.09.2015 DS  141/15 DUS//GRM FNR.00.00.00  

 ****************************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING  

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3422 30.09.2015 DS  142/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ************************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3423 02.10.2015 DS  143/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ************************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3417 02.10.2015 DS  144/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3451 09.10.2015 DS  145/15 SIF//ROK Q50 &70  

 *************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3531 13.10.2015 DS  146/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ****************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

 

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3541 13.10.2015 DS  147/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ******************************* Søknad innvilget 



SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet §13 

15/452 13.10.2015 DS  148/15 SIF//ROK Q50   

 ******************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3556 16.10.2015 DS  149/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ******************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3564 16.10.2015 DS  150/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ********************************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet §13 

15/3482 20.10.2015 DS  151/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ********************************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

15/3284       22.10.2015      DS  152/15          KULTUR/SVL  

                    NFU Nordre Land  v/Odd Grandlund 

                    SØKNAD FRA NFU NORDRE LAND OM ØKONOMISK STØTTTE  

                    TIL DELTAGELSE PÅ TILRETTELAGT KURS I FRILUFTSLIV 

                    OKTOBER 2015   
 

Unntatt offentlighet §13 

15/3602 23.10.2015 DS  153/15 SIF//ROK Q50 &70  

 *********************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR  

FORFLYTNINGSHEMMDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

15/3663 30.10.2015 DS  154/15 UTVIK//TMI U63   

 Hardråde MC Nordre Land Søknad innvilget 



 SKJENKEBEVILLING TIL EN ENKELT ANLEDNING  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2.november 2015 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

       Liv Furuseth 



Lnr.: 15639/15 

Arkivsaksnr.: 15/3673 

Arkivnøkkel.: 033 A  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til: de valgte, skoler og barnehager, sekretariatet 

 

SAMARBEIDSUTVALG SKOLER OG BARNEHAGER - VALG AV 

HOVEDUTVALGETS REPRESENTANT  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen legger saken fram uten innstilling.  

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Det skal velges en representant og en vararepresentant til samarbeidsutvalg  - skoler og 

barnehager – blant hovedutvalgets medlemmer. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Torpa barne- og ungdomsskole: medlem: 

      varamedlem: 

 

2. Dokka ungdomsskole:   medlem: 

       varamedlem: 

 

3. Dokka barneskole:   medlem: 

       varamedlem: 

 

4. Dokka barnehage:    medlem: 

       varamedlem: 

 

 

5. Nordsinni barnehage:   medlem: 

       varamedlem: 



 

 

6. Torpa barnehage:   medlem: 

       varamedlem: 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. november 2015 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

       Liv Furuseth 

 

 

 

 

 

 



Lnr.: 15481/15 

Arkivsaksnr.: 15/1173 

Arkivnøkkel.: 143 C2 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til:  

 Den som velges 

 Administrasjonen  

 

 

 

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - 

VALG AV NY REPRESENTANT FRA LEVEKÅR TIL PLANGRUPPA  

 

Sammendrag: 

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble sist revidert i 2011, og gjelder perioden 

2012 - 2015. Formannskapet vedtok i sak 53/15 å starte arbeide med å revidere planen, og 

samtidig at planens navn og status endres til Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv. Ola Tore Dokken ble i juni 2015 valgt som hovedutvalgets representant i 

plangruppa for revideringen. I og med at Dokken nå har tiltrådt som ordfører og ikke lenger 

sitter i Hovedutvalg for levekår, foreslår rådmannen at hovedutvalget velger ny representant 

til plangruppa.  

 

Vedlegg: 

 

Ingen. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015 (vedtatt av 

kommunestyret 13.12.11). 

 Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for 

idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land i perioden 2015 – 2018 (Kommunestyresak 

111/14). 

 Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementets veileder 

fra mai 2014). 

 Strategiplan for idrett (Oppland Fylkeskommune 2012). 

 Stortingsmelding nr. 26 (2011 – 2012), Den norske idrettsmodellen. 

 Lov 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og 

bygningsloven). 

 Formannskapsak 53/15, Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 

 Hovedutvalg for levekår sak 21/15, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv – valg av representant fra levekår til plangruppa. 

 

 

Saksopplysninger: 

 



Eksisterende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble sist revidert i 2011 og gjelder 

for perioden 2012 – 2015. En viktig del av kommundelplanen er det prioriterte 

handlingsprogrammet for anleggsutbygging som rulleres årlig i forbindelse med 

prioriteringen av kommende års spillemiddelsøknader.  

 

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har viktige funksjoner i samfunnet og blir av den grunn 

høyt prioritert på alle forvaltningsnivåer. Alle former for fysisk aktivitet og friluftsliv har stor 

egenverdi for den enkelte utøver, og gir både gode opplevelser og bedre helse.  

 

Gjennom spillemiddelordningen overføres årlig store beløp til idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv i kommunene. For å sikre fornuftig tilrettelegging for aktivitet, bl.a. gjennom 

utbygging av anlegg, har kulturdepartementet siden slutten av 80-tallet stilt krav til 

kommunene om en egen plan for idrett og fysisk aktivitet. Fra midten av 90-tallet var det et 

krav at denne planen skulle status som kommunedelplan. For noen år tilbake ble dette endret 

på nytt, slik at det nå heter at kommunene skal ha en kommunal plan (for idrett), og at anlegg 

det skal søkes spillemidler til, skal inngå i denne.  Det er med andre ord helt nødvendig for 

kommunen å ha en oppdatert kommunal plan for idrett (og fysisk aktivitet) for at 

anleggsutbyggere i Nordre Land (og kommunens selv) skal kunne søke om spillemidler til 

sine anlegg. 

 

I sak 53/15 vedtok formannskapet å starte arbeidet med å revidere planen, samt å endre 

planens navn og status til Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

I sak 21/15 valgte Hovedutvalg for levekår Ola Tore Dokken som representant fra levekår til 

plangruppa for revidering av Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Etter 

kommunevalget i september har Dokken tiltrådt som ordfører i Nordre Land. Han sitter av 

den grunn ikke lenger i Hovedutvalg for levekår. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen innser nødvendigheten av å ha en oppdatert plan for idrett og ser det som 

hensiktsmessig at planen også omfatter fysisk aktivitet og friluftsliv. I og med at det ikke 

lenger er et krav fra Kulturdepartementet om at planen skal ha status som kommunedelplan, 

vedtok Formannskapet og endre planens navn og status til Kommunal plan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv. Dette gjør at kommunen kan legge opp til en noe enklere og mindre 

byråkratisk planprosess. Rådmannen understreker likevel at kravet til medvirkning 

opprettholdes, og vil sette sammen en plangruppe med representanter fra bl.a. Idrettsrådet, 

Hovedutvalg for levekår og Ungdomsrådet.  

 

Ut i fra plangruppas forslag til framdriftsplan, mener rådmannen det bør være realistisk å ha 

et ferdig utkast klart til politisk sluttbehandling i kommunestyret i april 2016. Rådmannen 

har lagt ansvaret for planarbeidet til kulturenheten. Planarbeidet gjennomføres innenfor 

enhetens egne rammer. I og med at Ola Tore Dokken nå har tiltrådt som ordfører og ikke 

lenger sitter i Hovedutvalg for levekår, foreslår rådmannen at hovedutvalget velger ny 

representant til å sitte i plangruppa for revidering av Kommunal plan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv. 

 

 



Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

Som ny representant til plangruppa for revidering av Kommunal plan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv velger Hovedutvalg for levekår:  

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  29. oktober 2015. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 

         

 

 

 



Lnr.: 15477/15 

Arkivsaksnr.: 15/1895 

Arkivnøkkel.: 223 D11 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til: 

 Skiløypebrøytere i Nordre Land 

 Økonomiavdelingen 

 Administrasjonen 

 

 

 

KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV SKILØYPER 2016 - 2020  

 

Sammendrag: 

 

Etter vedtak i Hovedutvalg for levekår sak 42/13 har det kommunale tilskuddet til brøyting 

av skiløyper for sesongene 2014 og 2015 blitt fordelt mellom skiløypebrøyterne ved at 70% 

av disponibelt beløp fordeles som et grunnbeløp etter antall brøytede kilometer godkjent 

skiløype, og at de resterende 30% fordeles mellom de som brøyter skiløyper med 

løypemaskiner. Tilskuddene har blitt utbetalt etter delegert vedtak på bakgrunn av mottatte 

søknader.  

 

Da det foreligger økt aktivitet når det gjelder hundekjøring, særlig i Synnfjellet, foreslår 

rådmannen at 1% av disponibelt beløp avsettes til fordeling på den eller de som søker om 

tilskudd til brøyting av hundeløyper.  

 

Ut i fra administrasjonens erfaringer og tilbakemeldinger fra løypebrøyterne oppfatter 

rådmannen det som om ordningen har fungert tilfredsstillende for sesongene 2014 og 2015. 

Rådmannen foreslår derfor at samme fordelingsnøkkel benyttes ved fordelingen av de 

resterende 99% av disponibelt beløp, og at disse prinsippene gjøres gjeldene for sesongene 

2016 – 2020.  

 

Vedlegg: 

 

 Eksempel på fordeling av kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 Sak 45/02 Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur, Kommunalt tilskudd til 

brøyting av skiløyper. 

 Sak 31/03 Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur, Fordeling av kommunalt 

tilskudd til brøyting av skiløyper. 

 Sak 31/07 Hovedutvalg for levekår, Tilskudd til brøyting av skiløyper 2008. 

 Sak 23/08 Hovedutvalg for levekår, Tilskudd til brøyting av skiløyper 2009 – 2013. 

 Brev til skiløypebrøytere i Nordre Land med evalueringsskjema, datert 22.08.13. 

 Sak 42/13 Hovedutvalg for levekår, Tilskudd til brøyting av skiløyper 2014 – 2018. 



 Delegert sak D-235/13, fordeling av kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper 

2014. 

 Brev til skiløypebrøytere i Nordre Land med søknadsskjema, datert 11.08.14. 

 Delegert sak D-229/14, Fordeling av kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper 

2015. 

 Delegert sak D-230/14, Søknad fra Torpa IL om kommunalt tilskudd til brøyting av 

hundeløyper 2015. 

 Brev til skiløypebrøytere i Nordre Land med søknadsskjema og evalueringsskjema, 

datert 16.06.15. 

 16 søknader (inkl. 11 utfylte evalueringsskjemaer) om tilskudd til brøyting av 

skiløyper (og hundeløyper) for sesongen 2016. 

 

Saksopplysninger: 

 

Tilskudd til brøyting av skiløyper er en kommunal tilskuddsordning over kulturbudsjettet. 

Tilskuddet utbetales forskuddsvis i november/desember hvert år. Det er m.a.o. tilskuddet for 

2016-sesongen som ligger inne i budsjettet for 2015. Tilskuddet har økt gradvis opp gjennom 

årene, vanlig vis som en konsekvensjustering med utgangspunkt i vedtatt Kommunedelplan 

for idrett og fysisk aktivitet. I desember 2014 vedtok kommunestyret å øke tilskuddet til 

løypebrøyting fra kr. 630.000,- til kr. 1.000.000,- Størrelsen på det totale årlige tilskuddet har 

hatt følgende utvikling: 

 

År 2000 2005 2010 2013 2014 2015 

Tilskudd 145.000 180.000 220.000 330.000 630.000 1.000.000 

 

Tilskuddet har blitt fordelt på ulike måter opp gjennom årene. Tilbake i år 2000 (og tidligere) 

ble tilskuddet regnet ut etter en lang rekke faktorer. Løypene ble delt inn i kategorier etter 

standard (enkel turløype uten krav til spor, turløype med spor, turløype med 2 spor). Det ble 

gitt tillegg for utsetting og inntagning av brøytestikker, antall brøytedager og selvsagt 

løypelengde. Dette var tungvint og krevde uforholdsmessig mye tidsbruk av så vel 

løypebrøyterne som av kommunens saksbehandler. Det viste seg bl.a. nesten umulig å 

kontrollere alle opplysningene.  

 

Systemet ble lagt om gjennom prinsippvedtak i hovedutvalget for sesongene 2004 – 2008, 

men var fortsatt relativt komplisert. Tilskuddet for sesongene 2004 - 2008 ble fordelt etter 

såkalt løypepoeng, utregnet på bakgrunn av enkeltspor/dobbeltspor, sesonglengde og om 

brøyter var privat eller lag/forening (private brøytere fikk 50% av det lag/foreninger fikk). 

 

Høsten 2008 ble det gjennomført en evaluering av ordningen, og en prøveutregning viste at 

fordeling kun etter antall brøytede kilometer skiløype nesten ikke avvek fra fordeling etter 

det «gamle» systemet. I sak 23/08 vedtok deretter Hovedutvalg for levekår at det kommunale 

tilskuddet til brøyting av skiløyper for sesongene 2009 – 2013 skulle fordeles etter dette 

svært enkle prinsippet. Det ble m.a.o. i denne perioden ikke tatt hensyn til noen andre 

faktorer enn hvor mange kilometer skiløype hver enkelt løypebrøyter brøytet.  

 

Etter ny evaluering i 2013 ble det klart at alle som brøytet løyper med løypemaskin følte det 

som urettferdig at de som brøytet med scooter fikk like mye i tilskudd pr. kilometer. For å 

imøtekomme denne «urettferdigheten» foreslo rådmannen for hovedutvalget at tilskuddet for 



perioden 2014 – 2018 skulle fordeles ved at 60% av tilskuddet ble fordelt mellom alle 

løypebrøyterne etter antall kilometer, mens resterende 40% skulle fordeles på samme måte 

mellom de som brøytet med løypemaskin. I sak 13/42 endret hovedutvalget dette fra 60/40 til 

70/30, og vedtok samtidig at denne fordelingsnøkkelen skulle brukes i en prøveperiode på to 

sesonger, d.v.s. sesongene 2014 og 2015. 

 

Sommeren 2015 sendte administrasjonen ut søknadsskjema for sesongen 2016 til alle 

skiløypebrøyterne. Sammen med skjemaet ble det samtidig sendt ut et enkelt 

evalueringsskjema. 11 av 16 brøytere besvarte evalueringsskjemaet. Ikke overraskende viser 

evalueringen at de som brøyter med løypemaskin ønsker at en større del av tilskuddet tilfaller 

dem, mens scooter-brøyterne argumenterer for det motsatte. Likevel er mange fornøyde, og 

ingen er direkte misfornøyde. To av de løypebrøyterne som brøyter løyper i høyfjellet tar til 

orde for at de bør få mer i tilskudd bl.a. fordi løypene blåser igjen og derfor må brøytes 

oftere, samtidig som de har høyere utgifter p.g.a. store høydeforskjeller. Nye Synnfjelløypene 

AS foreslår helt konkret at 40% fordeles som grunnbeløp, 40% etter antall timer det 

prepareres og 20% som ekstratilskudd til de som bruker tung maskin (løypemaskin).  

 

På spørsmål om netto driftsutgifter bør påvirke størrelsen på tilskuddet, valgte 8 brøytere å 

avstå fra å svare. Av de 8 som besvarte spørsmålet, svarte 2 ja og 5 nei, mens en brøyter 

svarte ja under forutsetning av at alle garanteres et minimumstilskudd.  

 

En av årets søkere, Torpa ILs hundegruppe/MUSH Synnfjell, søker om tilskudd til brøyting 

av ca. 110 kilometer hundeløype med scooter. Torpa ILs hundegruppe fikk for sesongen 

2015 et tilskudd på kr. 6.000,- gjennom delegert vedtak D-230/14. Søkeren oppga den gang å 

ha utgifter på ca. kr. 16.000,- Dette tilskuddet ble ikke tatt fra potten avsatt til brøyting av 

skiløyper.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannen mener at ordningen med kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper ikke først 

og fremst har til hensikt å støtte løypebrøyternes aktivitet, men snarere er å anse som et 

kommunalt virkemiddel for å sikre innbyggere, hytteeiere og tilreisende et stort og 

mangfoldig løypenett. Ut i fra dette synes det som uaktuelt å skille mellom lag/foreninger og 

kommersielle løypebrøytere når tilskuddet skal beregnes.  

 

Rådmannen er opptatt av å beholde en enkel fordelingsnøkkel uten for mange 

påvirkningsfaktorer, og ser det som uhensiktsmessig og ressurskrevende å innhente 

opplysninger om f.eks. hvem som bruker løypene, hvor ofte de brøytes og om løypene brukes 

til rekreasjon, trening eller konkurranser. Dersom tilskuddets størrelse skal påvirkes av hvor 

mange timer den enkelte brøyter hver sesong, må tilskuddet utbetales etterskuddsvis. 

Rådmannen ser det som uheldig å endre praksis på dette området, da løypebrøyterne over 

lang tid har fått tilskuddet utbetalt forskuddsvis. 

 

Løypebrøyternes rapportering av utgifter og inntekter knyttet til brøytingen av skiløyper viser 

at det er ulike praksis på hvordan regnskapene føres, særlig er det variasjoner i om det føres 

utgifter til selve kjøringen (lønn eller annen godtgjørelse til den som brøyter). Rådmannen 

anser det som vanskelig å innhente sammenlignbare opplysninger om løypebrøyternes 

utgifter og inntekter knyttet til løypebrøytingen, og vil derfor ikke foreslå at økonomiske 

forhold skal påvirke størrelsen på tilskuddet. 



 

Rådmannen er også av den oppfatning at fordelingsnøkkelen nå er prøvd ut for sesongene 

2014 og 2015 har fungert tilfredsstillende. I disse sesongene ble 70% av totalbeløpet fordelt 

som grunnbeløp mellom alle brøyterne etter hvor mange kilometer de brøyter. De resterende 

30% ble deretter fordelt på samme måte mellom de som brøyter med løypemaskin. Uansett 

hvordan fordelingsnøkkelen ser ut, vil en differensiering til fordel for de som brøyter med 

løypemaskin naturlig nok føre til et noe lavere tilskudd til de som brøyter med scooter. Det er 

derfor naturlig at løypebrøyterne responderer på fordelingsnøkkelen med utgangspunkt i om 

de brøyter med løypemaskin eller scooter.  

 

Rådmannens forslag til fordelingsnøkkel for sesongene 2016 - 2020 tar utgangspunkt i 

sakens vedlegg « Eksempel på fordeling av tilskudd til brøyting av skiløyper». Eksemplet er, 

med ett unntak, identisk med fordelingsnøkkelen som har blitt brukt i sesongene 2014 og 

2015. 

 

Unntaket gjelder behandling av søknaden fra Torpa ILs Hundegruppe/MUSH Synnfjell, som 

søker om tilskudd til brøyting av 110 kilometer hundeløype. Nordre Land kommune har 

ingen egen tilskuddsordning for brøyting av hundeløyper. Rådmannen mener ikke det er 

riktig å behandle søknaden på lik linje med de øvrige søknadene, da hovedformålet med 

denne aktiviteten ikke er brøyting av skiløyper. Rådmannen ser det likevel som 

hensiktsmessig å støtte brøytingen av hundeløyper, da en må forvente at egne hundeløyper 

fører til vesentlig mindre kjøring med hundespann i skiløypene, noe som utvilsomt er til 

fordel både for brøyterne og brukerne. I tillegg er også hundeløypene tilgjengelige for 

skiløpere, da hundekjørerne ikke har anledning til å nekte skiløpere tilgang til løypene. 

Rådmannen mener derfor det kan forsvares å imøtekomme søknaden fra hundegruppa med et 

tilskudd fra potten til brøyting av skiløyper, men ikke med samme fordelingsnøkkel som det 

er foreslått brukt ved fordeling av tilskudd til brøyting av skiløyper. Rådmannen foreslår at 

1% av disponibelt beløp avsettes til fordeling på den eller de som søker om tilskudd til 

brøyting av hundeløyper. For sesongen 2016 vil det i så fall si at hundegruppa i Torpa 

IL/MUSH Synnfjell tildeles et tilskudd på kr. 10.000,- Som tilskudd til fordeling mellom 

brøytere av ordinære skiløyper gjenstår følgelig kr. 990.000,- 

 

Rådmannen foreslår at prinsippet ovenfor skal gjelde i fem år, d.v.s. for sesongene 2016 – 

2020, og at ordningen deretter evalueres og legges fram til ny politisk behandling. Dersom 

det oppstår store og/eller prinsipielt viktige endringer i forutsetningene, forutsetter 

rådmannen at ordningen evalueres på et tidligere tidspunkt. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Hovedutvalg for levekår vedtar at midler avsatt som tilskudd til brøyting av skiløyper 

fordeles etter følgende prinsipp: 1% av disponibelt beløp avsettes til fordeling på den 

eller de som søker om tilskudd til brøyting av hundeløyper. Resten av tilskuddet 

fordeles mellom skiløypebrøyterne ved at 70% av beløpet fordeles som et grunnbeløp 

etter antall brøytede kilometer godkjent skiløype, og at de resterende 30% fordeles på 

tilsvarende måte mellom de som brøyter skiløyper med løypemaskiner. 

 



2. Prinsippene i pkt. 1 gjelder for sesongene 2016 – 2020. 

 

3. Administrasjonen utarbeider søknadsskjema og sender dette uoppfordret til alle som 

brøyter skiløyper og hundeløyper i Nordre Land. Utbetaling av tilskudd skjer etter 

delegert vedtak som refereres i Hovedutvalg for levekår. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. november 2015. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 
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