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Revidering av retningslinjer for tildeling av løypetilskudd
Rådmannens innstilling:
Forvaltningsstyret endrer og forenkler retningslinjer for løypekjøring i Lesja av 2.september
2014 sak 51/14 med bakgrunn i driftsbudsjett til Lesja kommune, evalueringsmøtet 26.mai
2017, tilbakemeldinger som er kommet inn før evalueringsmøtet og egen erfaring ved bruk av
retninglinjene:
-

-

Maksimal utbetaling av løypetilskudd er oppkjøring av en og samme løype fordelt over
10 uker.
Bjorli Lesja løypelag omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.
Ekstratilskudd:
o Kjøring ut over 10 uker kan få ekstratilskudd.
o Formel for utregning av ekstratilskudd tas ut da den ikke virker.
o En kan benytte skjønn for utdeling av ekstratilskudd.
o Det innføres en revidering av løypeskjemaene/rapporteringsskjemaene slik at det
kommer tydeligere frem hvilke løyper som har ekstra kjøring. Det skal brukes
rapporteringsskjema som er laget til ordningen for å få utbetalt tilskudd.
o Ekstratilskuddet er basert på antall løyper med ekstra gjennomkjøring, og ikke
antall kilometer.
o Formel ekstratilskudd: beløp tilgjengelig/antall uker oppkjørte løyper ut over 10
uker = utbetaling per løype per uke ekstra
Det skal sendes ut utbetalingsbrev samtidig med utbetaling av tilskuddet.

120.000 av tilskuddspotten (hele) finansieres av næringsfond for å avhjelpe driftsbudsjettet da
dette ikke er en lovpålagt oppgave.
Willy Sægrov
Bakgrunn:
Forvaltningsstyret i Lesja har den 2.september 2014 i sak 51714 vedtatt retningslinjer for
løypekjøring. Retningslinjene har vært i bruk for 3 sesonger: 2014/2015, 2015/2016 og
2016/2017.

Gjeldende retningslinjer ligger vedlagt saken sammen med rapporteringsskjema og
søknadsskjema.
Sentralt i retningslinjene er:
-

1 søknadsskjema for søking av penger som alle må bruke. Søknadsfrist 1.des.
1 vedtak administrativt om tilsagn av midler etter retningslinjene som er vedtatt av
forvaltningsstyret. Vedtak om tilsagn har 3 ukers klagefrist
1 rapporteringsskjema/kjørebok fra grendelagene/idrettslagene
Utregning og utbetaling av tilskudd – korrigering etter faktisk oppkjørte løyper. Ikke
klagerett på.
Tilskuddet er ikke lovpålagt å ha og har vært det samme over flere år (120.000kr). Blir
utbetalt gjennom driftsbudsjettet under ansvar 541 Frilufts-sektoren, 14700 Tilskudd.

Den 26.mai 2017 var det evalueringsmøte sammen med brukerne av tilskuddsordningen. Av
lag/foreninger som kom var det representanter fra: Lesjaskog IL, Kjøremgrende grendelag, Bø
grendeutvalg. Kyrkjebygda grendeutvalg og Lesja IL ski- og barmarksgruppe møtte ikke opp. Lesja
historielag fikk også møteinkalling, men valgte å ikke møte da de kun har søkt tilskudd men ikke
kjørt opp løype og fått utbetalt midler. Alle som har benyttet seg av tilskuddsordningen fikk referat
fra evalueringsmøtet.
Lesja kommune orienterte om tilskuddsordningen. Ekstra-utregning av tilskudd er det som er mest
utfordrende. Tilskuddsordningen er et tilbud til grendelagene, idrettslagene for det som gjelder
løypeoppkjøring og tilrettelegging vinteraktiviteter. Det er ingen lovpålagt oppgave, men kommunen
ser det som viktig å ha et slikt tilskudd og å ha løyper spredt i bygda med et tilbud til alle.
Av momenter som er kommet inn før møte var det:
- tilskuddspotten på 120.000 kr er for liten til å kunne dekke de faktiske utgiftene ved
oppkjøring av løyper.
- Løypene er svært forskjellige med tanke på underlag, skog/fjell osv., og dermed ulike med
tanke på kostnad å kjøre opp.
- Spørsmål rundt ekstrabevilgninger og avkortning av tilsagn.
- Ønske om utbetalingsbrev samtidig som utbetaling av tilskudd som beskriver
utbetaling/ekstratilskudd/avkortning hvert år.
Under evalueringsmøtet kom det følgende synspunkter:
- tilskuddet ikke dekker utgiftene til å kjøre opp løypene. Tilskuddet dekke kun
drivstoffutgiftene men ikke timene som er lagt ned i arbeidet. Løypene er svært forskjellig å
kjøre opp. Tilskuddsordningen fra Lesja kommune har ikke mulighet til å ta høyde for alle
disse faktorene.
- Det er få som betaler for å gå i løyper av bygdefolk. Kan en få til ordning med nye
oppslag med egne vippsnummer ved løypene? Eks. 30kr per tur per løype (for de som ikke
bidrar på annen måte).
-

Lesjaskog IL ønsker Giro i samme pose som er utsendt fra Næringslaget og Lesja kommune
/ dagsenteret rundt påsketider.
Det var reist spørsmål om parkeringsavgift ved Torløypa.

- Det er viktig å få til løyper tidlig på vintersesongen og få til løype når folk ønsker å bruke
løypa. Ofte er det forventinger fra folk at løypene blir kjørt opp mot helg og ferier. Bruk av
sosiale medier til informasjon om når løypene er kjørt opp var tatt frem som et godt eksempel
- Er det for mange løyper ? Dette blir tatt fram av Lesjaskog Idrettslag. Lesjaskog Idrettslag er
det laget som har flest løyper å kjøre opp. Det er mye arbeid og dyrt å drifte oppkjøring av
løypene. Lesjaskog IL var særlig misfornøyd med utbetaling for løypesesongen 2015/2016.
Lesjaskog IL skiller seg også ut i og med at det er flere hyttefolk rundt løypene som bruker og
stiller krav til disse.
- Ekstratilskudd: Viktig å kunne bruke litt skjønn på løypene for ekstra tilskudd. Noen lag var
fornøyd og andre misfornøyd med tidligere utbetalinger. For Bø grendeutvalg har det vært
enklest å få et fast beløp pga. innleid mannskap fra Lesja Røde Kors som var forhåndsbestemt
før sesongen. Full sats for hver løype er 10 uker oppkjøring og med en-to gjennomkøyringer per
uke. Ekstratilskuddet blir det som er til overs av løyper som er kjørt opp for få ganger eller ikke
kjørt opp. Dette beløpet må fordeles på de som faktisk har kjørt opp løyper og det må kunne
brukes skjønn.
- Det må skrives tilsagnsbrev som sendes til grendelagene/idrettslagene samtidig med utbetaling
av tilskuddet.
- Timesatsen for tilrettelegging andre vinteraktiviteter er på 75 kr og var av noen ment som en
for lav sats. Om denne økes vil det gå ut over potten til løyper. Løyper er viktigst da dette er
hovedformålet med tilskuddsordningen.
Møtereferat fra evalueringsmøtet ligger som vedlegg til saken.
Lesja kommune informerte i referat og på evalueringsmøtet at retningslinjene skulle tas opp til
revidering til forvaltningsstyret før neste vintersesong der det blir sett på:
1.
2.
3.
4.
5.

En endring rundt ekstratilskuddet.
Det er ønske om: En større total-pott.
Fullt tilskudd for hver løype tilsvarer 10 uker med gjennomkjøring 1-2 ganger per uke.
Det er satt fram ønsker om at retningslinjene ikke skal være for kompliserte og omfattende.
Det må medfølge et utbetalingsskriv over endringer som er gjort fra tilsagnsbrevet og til
utbetaling.

Retningslinjene for tilsagn fungerer ellers slik kommunen oppfatter det.

Vurdering:
Rådmannen ser det som nyttig det evalueringsmøtet som var den 26.mai 2017, og mener en bør
endre tilskuddsordningen til det beste for idrettslag og grendelag så langt det er mulig ut fra
tilskuddsordningen.
Rådmannen kommenterer ikke antall løyper eller driftsstruktur da dette er lagenes valg
uavhengig av tilskuddsordningen fra Lesja kommune.
Rådmannen registrerer ønsket om økt tilskuddsramme, men dette må vurderes i
budsjettprosessene hvert år. Rådmannen foreslår at 120.000 av tilskuddspotten finansieres av
næringsfond for å avhjelpe driftsbudsjettet da dette ikke er en lovpålagt oppgave.
Rådmannen ser at det blir lagt ned mye ressurser administrativt for utbetaling og beregning av
tilskuddsordningen slik den er i dag, og at ekstratilskuddsordningen er den som en bruker mest
tid på. Det er ikke hensiktsmessig å ha en ordning der det minste beløpet som danner
ekstratilskuddet brukes mest tid på å fordele. Retningslinjene har i dag en formel som skal
benyttes for utbetaling av ekstratilskudd. Denne fungerer ikke og foreslås tatt ut av

retningslinjene. Det foreslås en endring i rapporteringsskjema for løypene der det kommer langt
tydligere frem hva som er ekstrakjøring og danner grunnlag for ekstrabevilgninger. Rådmannen
vil foreslå en ny formel som er langt enkeler for ekstratilskuddet som kan prøves ut:
o Ekstratilskuddet er basert på antall løyper med ekstra gjennomkjøring, og ikke
antall kilometer.
o Formel ekstratilskudd: beløp tilgjengelig/antall uker oppkjørte løyper ut over 10
uker = utbetaling per løype per uke ekstra
Rådmannen vil på bakgrunn av evalueringsmøtet 26.mai 2017, tilbakemeldinger som er kommet
inn før evalueringsmøtet og egen erfaring ved bruk av retninglinjene foreslå følgende endringer i
retningslinjene:
-

-

Maksimal utbetaling av løypetilskudd er oppkjøring av en og samme løype fordelt over
10 uker.
Bjorli Lesja løypelag omfattes ikke av denne tilskuddsordningen. (som en ny presisering
da Bjorli Lesja løypelag får egne midler)
Ekstratilskudd:
o Kjøring ut over 10 uker kan få ekstratilskudd.
o Formel for utregning av ekstratilskudd tas ut da den ikke virker.
o En kan benytte skjønn for utdeling av ekstratilskudd.
o Det innføres en revidering av løypeskjemaene/rapporteringsskjemaene slik at det
kommer tydeligere frem hvilke løyper som har ekstra kjøring. Det skal brukes
rapporteringsskjema som er laget til ordningen for å få utbetalt tilskudd.
o Ekstratilskuddet er basert på antall løyper med ekstra gjennomkjøring, og ikke
antall kilometer.
o Formel ekstratilskudd: beløp tilgjengelig/antall uker oppkjørte løyper ut over 10
uker = utbetaling per løype per uke ekstra
Det skal sendes ut utbetalingsbrev samtidig med utbetaling av tilskuddet.

Rådmannen har etter ønske fra evalueringsmøtet startet med et utbetalingsbrev etter
tilskuddsordningen, dette skaper ekstra tid i administrasjonen, men kan føre til færre spørsmål
etterpå.
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Saksprotokoll i Forvaltningsstyret - 07.11.2017
Behandling
Kari Selsjord stilte spørsmål om sin habilitet med utgangspunkt i sin rolle i Bø grendeutvalg.
Styret fant Kari Selsjord habil.
Forvaltningsstyret foreslo følgende tilleggspunkt:
«Retningslinjene skal evalueres etter 2 sesonger.»
Rådmannens innstilling med forvaltningsstyret sitt tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt, 4-0.
Vedtak
Forvaltningsstyret endrer og forenkler retningslinjer for løypekjøring i Lesja av 2.september
2014 sak 51/14 med bakgrunn i driftsbudsjett til Lesja kommune, evalueringsmøtet 26.mai
2017, tilbakemeldinger som er kommet inn før evalueringsmøtet og egen erfaring ved bruk av
retninglinjene:
-

-

Maksimal utbetaling av løypetilskudd er oppkjøring av en og samme løype fordelt over
10 uker.
Bjorli Lesja løypelag omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.
Ekstratilskudd:
o Kjøring ut over 10 uker kan få ekstratilskudd.
o Formel for utregning av ekstratilskudd tas ut da den ikke virker.
o En kan benytte skjønn for utdeling av ekstratilskudd.
o Det innføres en revidering av løypeskjemaene/rapporteringsskjemaene slik at det
kommer tydeligere frem hvilke løyper som har ekstra kjøring. Det skal brukes
rapporteringsskjema som er laget til ordningen for å få utbetalt tilskudd.
o Ekstratilskuddet er basert på antall løyper med ekstra gjennomkjøring, og ikke
antall kilometer.
o Formel ekstratilskudd: beløp tilgjengelig/antall uker oppkjørte løyper ut over 10
uker = utbetaling per løype per uke ekstra
Det skal sendes ut utbetalingsbrev samtidig med utbetaling av tilskuddet.
Retningslinjene skal evalueres etter 2 sesonger.

120.000 av tilskuddspotten (hele) finansieres av næringsfond for å avhjelpe driftsbudsjettet da
dette ikke er en lovpålagt oppgave.

