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Sammendrag: 
Rådmannen foreslår i denne saken å tillate begrenset anledning for idretts- og kulturlivet i 
Øyer å benytte idrettshallene til sponsoreksponering.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt en konkret forespørsel fra ØTIs håndballgruppe om tillatelse til 
å henge opp reklame-/sponsoreksponering i Øyerhallen. Dette spørsmålet avstedkom et 
behov for en totalvurdering av hvordan Øyer kommune skal forholde seg til slik 
eksponering. Både i Trettenhallen og Hippodromen er det pr i dag sponsoreksponering i 
form av reklameplakater. Dette er avtaler som er inntektsbringende for Stavsplassen SA og 
ØTI i størrelsesorden kr. 80 – 90 000 pr år.  
 
Spørsmålet om idretts- og kultursponsing med eksponering i offentlige bygg er av 
prinsipiell art, og krever en avklart holdning fra Øyer kommunes side. På den ene siden er 
hallene offentlige bygg i offentlig eie til bruk for allmenheten, hovedsakelig gjennom 
idrettens bruk på kveldstid og helg. På den andre siden brukes Tretten- og Øyerhallen som 
kroppsøvingsarena for skole og barnehage, hvor idrettens sponsoreksponering kan 
oppfattes som utidig. I tillegg brukes hallene til ulike arrangementer gjennom året hvor 
sponsoreksponering er mer eller mindre passende, men av åpenbar interesse for 
næringslivet som sponsorer.  
 
Avtalene i Trettenhallen daterer seg tilbake til da denne hallen var et frittstående 
aksjeselskap, og det er ØTI håndballgruppe som ivaretar avtalene og er mottaker av 
inntektene. Avtalene i Hippodromen er det Stavsplassen SA som håndterer, og det er de 
som er mottaker av inntektene.  
 
Øyerhallen ble oppført i forbindelse med ombygging av Solvang skole, hvor det ble sett 
som økonomisk hensiktsmessig å sette opp en fullskala idrettshall framfor å utvide den 
gamle gymsalen som da i hovedsak kun ville være til skolens bruk. Forutsetningen var at en 
fullskala flerbrukshall kunne delfinansieres med spillemidler, og stilles til rådighet for det 
lokale idrettslivet. Idrettslivet, med absolutt hovedvekt på ØTI, bruker hallen(e) alle 
hverdager fra ca 17.00 til 22.00, samt de fleste helgene fra 10.00 til 20.00. 



 
Skolenes bruk av de 2 idrettshallene er tilnærmet lik; i vinterhalvåret foregår det meste av 
kroppsøving i hallene. Trettenhallen benyttes i tillegg av Mosjordet barnehage. Ett 
argument mot sponsoreksponering er at dette medfører eksponering overfor barnehage- 
og skolebarn i skoletiden. Aurvoll skole og Mosjordet barnehage har benyttet Trettenhallen 
siden den ble bygget på slutten av 80-tallet, uten at denne problemstillingen noen gang har 
blitt reist. 
 
Organisering og tilrettelegging av lokalt idrettsliv er en stor og omfattende jobb. Det legges 
ned utallige dugnadstimer fra foreldre og foresatte. ØTI har ca 900 medlemmer, og 
aktiviserer store andeler av kommunens barn og unge. Organiseringen krever mer og mer 
profesjonalitet, og ØTI har behov for finansiering utover bidrag fra medlemmer og det 
offentlige. Sponsing av idrettslivet, også breddeidretten, har lang tradisjon i Norge. Lokalt 
og regionalt næringsliv har et samfunnsansvar, og kan bidra økonomisk til å styrke 
fundamentet i det lokale idretts- og foreningslivet. Næringslivet har en 
markedsføringsstrategi og ønsker selvfølgelig å få mest mulig igjen for sitt bidrag gjennom 
eksponering mot potensielle kundegrupper.  
 
Vurdering: 
Sponsoreksponering i form av plakater og bannere i idrettshaller kan oppleves som visuell 
forsøpling. Samtidig ser en at nivået på eksponering slik det framstår i Trettenhallen og 
Hippodromen er relativt sobert, og ikke har vekket anskrik fram til i dag. Det er likevel et 
uttalt ønske om at det i avtaler med næringslivet opprettholdes et krav om at 
eksponeringen skal oppleves som enhetlig og integrert i hallene. Det bør etterstrebes å 
begrense skiltarealet til max 36 m2 pr. hall (45 m L x 0,8 m H) Det bør også vurderes bruk av 
alternative eksponeringsmuligheter som roll-ups, beachflag og videoskjermer i forbindelse 
med arrangement, i stedet for eller i tillegg til permanent fastmonterte skilt.  
 
Det er stilt spørsmål om reklameeksponering overfor barnehage- og skolebarn er uheldig. 
Skole og barnehage er yndede formidlingskanaler for ulike bedrifter og organisasjoner, og 
utdeling av reklamemateriell direkte til elever skjer på jevnlig basis. Sett opp i mot slik 
direktereklame vurderes sponsoreksponering i hallen som ubetydelig. 
 
Materialvalget og sikkerhetsnivået i Øyerhallen er av en annen karakter enn i den eldre 
Trettenhallen. Det kan ikke tillates et frislipp av montering av reklameskilt i den nye hallen. 
Plassering og innfesting av skilt skal vurderes og godkjennes av huseier. Det er spesielt 
viktig å merke seg at bæreelementer er del av brannhemmende konstruksjon, og må tas 
spesielt hensyn til. Alle kostnader ved innfesting og tilrettelegging skal dekkes av den som 
er mottaker av reklameinntekten. 
 
Øyer kommune yter driftsstøtte til lokalt idretts- og kulturliv. Disse midlene er av relativt 
beskjedent omfang. Kravet til profesjonalisering av organisering og tilrettelegging 
forutsetter en stor andel av dugnadsinnsats fra foreldre og foresatte. Salg av sponsorat gir 
en mulig inntektskilde for idrettslaget, og samtidig en mulighet for lokalt næringsliv å yte 
noe tilbake til samfunnet. Øyer kommune finner det vanskelig å fjerne disse inntekts-
mulighetene fra idretten så lenge de ikke kan kompenseres gjennom endrede tilskudd. Det 



foreslås derfor at i Hippodromen det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om 
reklameskilt, og i Tretten- og Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
Oppsummering: 
Øyer kommune gir anledning til å benytte de kommunale idrettshallene til 
sponsoreksponering. Avtaler for Hippodromen og Trettenhallen kan videreføres, og nye 
avtaler for Øyerhallen kan inngås. All montering av faste skilt skal avklares med huseier/ 
vaktmester slik at det ikke oppstår skade på bygning. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune tillater salg av eksponeringsplass i kommunens idrettshaller. I Hippo-
dromen det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om reklameskilt, og i Tretten- 
og Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
All montering av faste skilt skal avklares med huseier ved vaktmester. Alle kostnader ved 
innfesting og tilrettelegging skal dekkes av inntektsmottaker.  
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