
Rapport fra arr. koordinator i Visit Lillehammer Stein B. Olsen 2020 
 
Innledning: I den grad vi kan snakke om en identitet i vår region, kommer arrangement høyt opp på 
lista. Arrangement er viktig for alle, og Visit Lillehammers skal være en viktig støttespiller og 
samarbeidspartner i arbeidet med å skaffe flere, utvikle de eksisterende arrangementene og utvikle 
nye repeterende arrangement i vår region. Vi skal i samspill medarrangører bidra til å skape størst 
mulige verdier for regionen til beste for alle. VL skal være et kompetanseorgan og koordinator for 
både arrangører, arenaeiere, det offentlige samt våre øvrige medlemmer. Vår oppgave er å spille en 
aktiv rolle i dette fellesskapet for å få fram verdien og viktigheten ved å satse på arrangement. 
Visit Lillehammers oppgaver er både å bistå arrangørene, reiselivs- og handelsnæringen og de 
offentlige aktørene for å styrke arbeidet med å skape reiselyst, utnytte PR mulighetene, styrke 
arrangementsgjennomføringen og dokumentere effektene. Rolle og oppgaver skal henge sammen 
med den regionale og nasjonale arrangementsstrategien. 
 

 
2020 ble et spesielt med mange tomme seter og avlyste arrangement. 

2020 ble for arrangørene et veldig spesielt år. Det aller meste ble utsatt eller avlyst på grunn av 
situasjonen. Dette har medført mye ekstraarbeid og usikkerhet for arrangørene, men det betyr også 
at vi har hatt mulighet til å jobbe med mer overordnet tiltak som på sikt vil komme arrangørene til 
gode, og ikke minst være hjelpemidler de kan bruke når hverdagen igjen nærmer seg det normale. 
 
Videre er det viktig å understreke at mange arrangører har vært svært kreative, både i forhold til å 
bruke digitale muligheter, tenkte nytt og innovativt, og ikke minst fokus på å holde merkevaren i 
hevd. Her har vi mange gode eksempler. Norsk Litteraturfestival, Birken, Skeikampen opp, med 
mange flere. I all hovedsak har de gjort sine arrangement tilgjengelig på digitale flater, og/eller lagt 
arrangementet over et lengre tidsrom og latt deltakerne for eksempel selv bestemme når det ønsker 



å delta. Store mesterskap som var på trappene i 2020 er heldigvis blitt utsatt EM Curling og VM 
Parasport for å nevne noe, men selvfølgelig har det blitt mange avlysninger også. 
 

 
Birgit Skarstein i fint driv under World Cup på Lillehammer. VM som skulle vært arrangert i 2021 ble utsatt til januar 2022. 

 
Arbeidet med den nasjonale strategien er blitt videreført av Innovasjon Norge, i tett dialog med 
destinasjonsselskapene i de største arrangementsbyene. Som vår regionale strategi har også denne i 
seg både bærekraft og innovasjon som viktige elementer. VL har vært med i dette arbeidet fra dag 
en. Et resultat av dette arbeidet var innføringen av statlige arrangementstilskudd til internasjonale 
mesterskap som i utgangspunktet ikke er finansiert av markeds/TV-rettigheter.  Curling EM ville ikke 
vært mulig å gjennomføre uten denne støtten.  Arbeidet med en nasjonale kompetansesenter for 
arrangører er også under arbeid. Dette etter modell fra Denmark Event. 
 
Den regionale arrangementsstrategien ble vedtatt i 2019 og er et viktig arbeidsverktøy i det videre 
arbeidet. Samarbeidet mellom Lillehammer Region Vekst og Visit Lillehammer er helt avgjørende i 
dette arbeidet. 
 

Visjon: 
Lillehammer-regionen skal være en komplett og tilgjengelig region for bærekraftige 
arrangement og arrangementsopplevelser. 

Hovedmål: 
Bidra til at Lillehammerregionen får flere og mer bærekraftige arrangement.  

 
 



Delmål: 
Bidra til næringsutvikling/økt verdiskaping 
Bidra til å styrke regional merkevarebygging  
Bidra til å skape minneverdige opplevelser for tilreisende og innbyggerne i regionen 
 

 
 
 
 

Videre arbeid i forhold oppfølging av arrangementsstrategi: 

 

Arbeidet med å sette strategien ut i live ivaretas VL og LRV i samspill. Det er nedsatt to 

arbeidsgrupper, en skal jobbe med å kartlegge nye arrangementer, mens den andre skal bidra 

til mest mulig forutsigbar og strømlinjet behandling i de tre kommunene. 
 

Nye arrangement (akkvisisjon) 
Medlemmer: 
Lillehammer Region Vekst: Øivind Pedersen 
Visit Lillehammer: Stein B. Olsen 
Næringssjef og Reiselivssjef bidrar etter eget ønske.  
Interkommunalt politisk råd er styringsgruppe.  
Øivind Pedersen og Stein B. Olsen fungerer som sekretærer i gruppa. Gruppas sammensetting 
kan møtes alle eller noen utvalgte alt ut ifra hvilke arrangement som vurderes. 
Gruppa har også mandat til å søke råd, innspill fra relevante aktører, samt søke etter 
samarbeidspartnere. 
Eiliv Furuli er engasjert i et utredningsarbeid og kan delta i arbeidsgruppa så lenge dette 
arbeidet varer. 
 
Oppgaver: 
Utarbeide oversikt over søkbare/potensielle idretts- og kulturarrangementer av nasjonal og 
internasjonal karakter.  

• Vurdere relevans, søkeprosess, framdrift, finansiering samt bistå for 
igangsetting av et søkerarbeid. 
• Vurdere hvilke arrangement som det skal jobbes videre med og hvilke en 
ikke skal jobbe med. Benytte tilgjengelige hjelpemidler og vedtatte 
prosedyrer. Innstiller overfor styringsgruppa for regional arrangementsstrategi 
• Følge opp fremdrift for arbeidet med arrangement i henhold til milepælsplan 

• Bistå og motivere arrangører til å utvikle nye arrangement. 
•  

 
Systematisk og målrettet arbeid over tid i samspill med arrangør, arenaeiere, stakeholders, 
akademia og det offentlige skal gi de ønskelige resultater. 
 
Sømløs kommunal behandling: 
Denne gruppen skal jobbe for en mest mulig strømlinjet og forutsigbar kommunal service 
og behandling av arrangement i de tre kommunene under mottoet «en veg inn» for 
arrangører. 



Koordinering innad, sikre informasjonsflyt, oversikt over kontaktpersoner i kommunale 
tjenester, avklare teknologisk verktøy, kontakt med interkommunale tjenester mv. 
Gruppa jobber både med arrangementer som er prioritert av styringsgruppen og basert 
på inngående henvendelser om mindre arrangementer der det er behov for 
samordning. Eksterne henvendelser om større arrangementer skal alltid gå via 
arbeidsgruppe akkvisisjon og styringsgruppen  
Medlemmer:  
Jan Erik Fossheim, Øyer kommune 

Marit Lang Ree Finstad, Gausdal kommune 

Øivind Pedersen, Lillehammer Kommune/Lillehammer Region Vekst 

Stein B. Olsen, Visit Lillehammer 

Det vil være felles møte mellom de to gruppene ved behov. I tillegg vil Stein B, 
som arrangementskoordinator ha et særlig ansvar for nye arrangement lagt til Gausdal og 
Øyer. 
 
Det har vært avholdt flere møter i de respektive gruppene.  Målsettingen er at det skal 
avholdes møter med arrangører i hver enkelt kommune, så snart det er mulig å arrangere 
fysiske møter. 
  
 
Hvorfor bærekraft?  

For vår region har arrangement alltid vært viktig, det er vi kjent for og det skal vi fortsatt være 

kjent for. Vi har en stolt historie innenfor både kultur- og idrettsarrangement, topp som 

bredde.  

  

Bærekraft er en bærebjelke i regionens vedtatte arrangementsstrategi og bygger på overordnet 

planverk i kommunene i Lillehammerregionen. Dette kan være et felles kompass som alle 

våre arrangører kan styre etter uansett hvilket nivå de befinner seg på.   

  

Kriteriene skal fungere som en god sjekkliste for arrangører for hvordan de kan gjøre sitt 

arrangement mer bærekraftig. Disse kriteriene er utarbeidet i all hovedsak av VL, og er nå 

vedtatt i de tre kommunene. 
  
Retningslinjene er først og fremst en hjelp til å utvikle arrangementene i en bærekraftig retning. 
Hovedansvaret vil ligge på den enkelte arrangør. Vår (Visit Lillehammer/Lillehammerregion vekst) 
oppgave handler om rådgivning og bevisstgjøring. Derfor har vi utarbeidet ei sjekkliste som vi 
vil gjennomgå sammen med de forskjellige arrangørene enten før en søknad om 
arrangementstilskudd sendes eller umiddelbart etter. Det beste er at de som ønsker å søke, 
henvender seg til oss for en samtale og gjennomgang så raskt som mulig.  

Rutiner for oppfølging:  

1. Generell info om kriteriene sendes ut årlig, presenteres på samlinger for 

arrangører  

3. Tilbud om formøte/gjennomgang for den enkelte arrangør.  

4. Visit Lhmr/ LRV gir sin vurdering til aktuell saksbehandler, helst på bakgrunn 

av oppfølgingsmøte med arrangør  

4. Intensjonen er at arbeidet skal være en naturlig del av arrangørs planlegging og 

gjennomføring, og oppdateres for hvert arrangement  

5. Det er en intensjon at alle store jevnlige arrangement blir formelt sertifisert 

som bærekraftige/miljøgodkjente arrangement  



6. Arrangør har ansvaret for oppdatering og 

oppfølging. Visit Lhmr/LRV/kommunekontaktene kan gi råd.  

  

.  

 
Ved siste runde i søknad om arr. støtte ble det gjennomført en gjennomgang av kriterier med alle 
søkerne. Dette ble oppfattet som både nyttig og lærerikt for alle parter. Eget rapportskjema er 
utarbeidet. 
 
Lys i tunellen 
 
Forhåpentligvis nærmer vi oss nå slutten av denne Covid 19 perioden, og vi håper og tror at alle våre 
dyktige arrangører kommer tilbake til normal gjenge i løpet av 2021.  Gjennom hele denne perioden 
har vi hatt godt kontakt med de forskjellige miljøene, og selv om det for enkelte har vært svært 
krevende opplever vi at optimismen er stor. De årlige arrangementene kommer tilbake, noen mer 
styrket enn andre.  Videre er det gledelig å registrere publikum har satt pris på de tilbud som er blitt 
skapt.  
Når det gjelder våre mest profilerte arrangement så har det til tross for at det ikke er blitt 
gjennomført blitt lagt ned vesentlig arbeid i planleggingen. Dette gode og grundige arbeidet er blitt 
registrert hos både stakeholdere, og omdømmet vårt som arrangør er blitt styrket. 
I 2020 skulle vi arrangert to mesterskap EM i curling og VM-parasport. Begge ble utsatt, og alt tyder 
på at de nå kan bli gjennomført etter planene. For VM i parasport betyr det også at de kan ta i bruk 
et nytt arrangements-aktivitetshus i Hafjell. Byggingen vil starte etter påske i 2021, og stå ferdig til jul 
i 2021.  Et viktig bygg som gir nye muligheter for flere arrangement.  
 
Det er avgjørende for arrangører at de har arenaer å arrangere i, og at disse er tilrettelagt og 
tilfredsstiller de krav som stilles. Nye arenaer kommer til, og vi gleder oss til at Skeikampen Skiarena 
snart kan ferdigstilles. Det gir nye muligheter, spennende muligheter. Utviklingen på Mosetertoppen 
er også svært positivt. Lillehammer Olympiapark er viktig for mange, de har også fått gjort mye det 
siste året som styrker både selskapet og destinasjonen, X Games og konserter er spennende nye ting 
som kommer. 
Videre er vi kjent med at det er planer flere steder, som vi håper vil bli gjennomført. 
 
Nye arrangement 
 
Arbeidet med kartlegging av nye arrangement vil bli avsluttet første halvdel av 2021.  I dette arbeidet 
vil vi kartlegge en rekke arrangement som vi mener er mulige. Det jobbes med flere nye store 
arrangement, og det er derfor viktig at samspillet som har vært mellom kommune/fylke og staten 
videreføres. KUD sin arrangementsstøtteordning er lagt på is, inntil videre. Vi jobber her gjennom 
Innovasjon Norge som pådriver for at dette skal videreføres.  
 

 Det ble ikke World Cup på Lillehammer i 2020, men i 2021. 20 



 

 
Gausdal Marathon er et stort og veldrevent arrangement. 

 
Konklusjon: 
Det har vært et strevsomt år for våre arrangører, men det har blitt jobbet godt på mange 
områder i dette rare året. Optimismen er stor, og alle er innstilt på å ta sats når samfunnet 
igjen åpner for det. 
 

 
I Hafjell ble det i 2020 testet ut noen nye arrangement, som lengdehopp med sykkel. 


