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SØKNAD OM STØTTE
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Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Lillehammer region Vekst v/Øivind Pedersen.
Sammendrag:
Lillehammerregionen Vekst planlegger markering av 25-årsjubileet for Lillehammer-OL 1994.
Rådmannen foreslår at Øyer kommune støtter arrangement med kr. 100 000, og deltakelse i
arrangementskomiteen.
Saksutredning:
Det planlegges en markering av 25-årsjubileet for Lillehammer-OL 1994 over 3 dager i
februar 2019.
Fredag 15.2. blir en seminar-/fagdag under ledelse av NIF/NOM/INN
Lørdag 16.2. blir folkefest med sceneprogram og Fakkelprisen
Søndag 17.2. blir det et marked
Det arbeides med markedsføringsavtale gjennom GD og Lillehammer Sentrum Drift. NRK
jobber med et eget opplegg for dekning av jubileet.
Finansiering skjer via arenakommunene, fylkeskommunene, samt sponsorbidrag og private
tilskudd.
Målet er å gjenskape noe av stemningen fra 1994, og det arbeides også med å få på plass
flere medaljevinnere til arrangementet.
Vurdering:
Øyer kommune har nydt godt av den satsingen som kom i gang med Lillehammer-OL. Mye
av grunnlaget for reiselivssatsingen i regionen skyldes den posisjon som
Lillehammerregionen skaffet seg gjennom utviklingen og fokus i de 16 dagene i februar
1994. Det vil være naturlig at Øyer kommune bidrar til den oppmerksomheten et jubileum
vil skape, og videre være en del av det olympiske felleskapet.
Rådmannens forslag til innstilling:
Søknad om støtte til 25-årsjubileum for OL/PL 1994 innvilges med kr. 100 000. Midlene
dekkes på følgende måte:

Kr. 50 000 dekkes over formannskapets bidragskonto, denne vil da stå i kr. 0,- for 2018
Kr. 50 000 dekkes ved å belaste disposisjonsfond, dette reduseres da til kr. 22 944 045 (saldo
pr. 27.11.18 kr. 22 994 045)
Ådne Bakke
Rådmann

Frode Fossbakken

Behandling/vedtak i Formannskapet 04.12.2018 sak 112/18:
Sektorleder for Kultur og fritid Frode Fossbakken svarte på spørsmål.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 stemmer (2 AP, 2 H, 2 SP) mot 1 stemme (1 SV).
Formannskapets innstilling:
Søknad om støtte til 25-årsjubileum for OL/PL 1994 innvilges med kr. 100 000. Midlene dekkes
på følgende måte:
Kr. 50 000 dekkes over formannskapets bidragskonto, denne vil da stå i kr. 0,- for 2018
Kr. 50 000 dekkes ved å belaste disposisjonsfond, dette reduseres da til kr. 22 944 045 (saldo
pr. 27.11.18 kr. 22 994 045).
Behandling/vedtak i Kommunestyret 13.12.2018 sak 122/18:
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag:
«Kommunestyret ber om budsjett for jubileumsmarkeringen og sender saken tilbake».
Ved alternativ avstemming ble Jon Halvor Midtmagelis forslag vedtatt med 17 stemmer (5
AP, 7 SP, 3 H, 1 SV, 1 KrF) mot 8 stemmer (6 AP, 1 SP, 1 H).
Vedtak i Kommunestyret:
Kommunestyret ber om budsjett for jubileumsmarkeringen og sender saken tilbake.

Tilleggsopplysninger/- vurderinger og ny innstilling
Budsjettet for jubileumsmarkeringen framgår av «PROSJEKTPLAN: 25-årsjubileum for
OL/Paralympics 1994», som var vedlagt søknad fra Lillehammer region Vekst v/Øivind
Pedersen. Budsjettet er noe justert i ettertid. Prosjektet har pr 07.01.2019 en tentativ
kostnadsramme på NOK 1.600.000.
Utgifter
Tiltak
NOK
Fakkelprisen inkl OL-musikerunderholdning, middag mm
900.000
Folkefest
400.000
Fagseminar
100.000
Markedsføring, mottakelse/gjester, materiell, adm mm
100.000
Andre utgifter/uforutsett/reserve/til fordeling
100.000
Tilsammen
1.600.000
Finansieringsplan
Bidragsyter

NOK

Lillehammer kommune, tilskudd: Bekreftet
400.000
Norges Idrettsforbund, tilskudd: Bekreftet
200.000
Oppland fylkeskommune, tilskudd
200.000
Fakkelshow: sponsorbidrag/samarbeidspartnere: Bekreftet
600.000
Eksterne, andre regionale bidrag, sponsorer
200.000
Tilsammen
1.600.000
Det arbeides videre med andre mulige finansieringskilder. I tillegg vil flere av
samarbeidspartnerne bidra med betydelig egeninnsats og finansiering av enkelttiltak som
ikke er lagt inn i felles budsjett.
Når det gjelder folkefesten vil det gå ut invitasjoner til lag og foreninger også i Øyer
kommune. Det utarbeides et designprogram for jubileet som også kan benyttes av de
enkelte kommunene/OL-arenaene gjennom året.
Det planlegges et arrangement i Ringebu helga etter markeringen på Lillehammer,
rådmannen kjenner ikke til detaljene i dette arrangementet. Det vil for øvrig være naturlig å
markere jubileet i forbindelse med World Cup i Kvitfjell 2. – 3. mars 2019. Rådmannen
foreslår at inntil kr 25.000 av bevilgningen på kr 100.000 disponeres til bidrag i forbindelse
med sistnevnte markering.
I innstillingen til K-sak 122/18 var halvparten av bevilgningen foreslått dekket over
formannskapets tilleggsbevilgningskonto. I og med årsskiftet foreslår rådmannen at hele
bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet som har en saldo på kr 22 994 045 før
årsavslutning 2018.
Som følge av at rådmannen har endret innstilling legges saken fram for formannskapet til
innstilling overfor kommunestyret.
Rådmannens nye innstilling:
1. Kommunestyret bevilger kr 100.000 til 25-årsjubileum OL/PL 1994, inntil kr 25.000 av
bevilgningen disponeres til en markering i Kvitfjell 2. – 3. mars 2019.
2. Bevilgningen kr 100.000 dekkes ved overføring fra disposisjonsfondet.
Ådne Bakke
Rådmann

Eli Eriksrud

Behandling i formannskapet 15.01.2019, sak 7/19:
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3 AP, 1 H, 1 SP) mot 2 stemmer (1 SP, 1
SV).
Formannskapets innstilling:

1. Kommunestyret bevilger kr 100.000 til 25-årsjubileum OL/PL 1994, inntil kr 25.000 av
bevilgningen disponeres til en markering i Kvitfjell 2.-3.mars 2019.
2. Bevilgningen kr 100.000 dekkes ved overføring fra disposisjonsfondet.

