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Sammendrag: 
Rådmannen legger fram forslag til retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement» i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 56/19. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 56/19 at administrasjonen utarbeider forslag til retningslinjer 
for bruk av disposisjonsfond «Idrettsarrangement». 
 
Bakgrunn for disposisjonsfond «Idrettsarrangement» er at det i 2012 ble utbetalt utbytte fra 
Hafjell Alpinsenter AS på kr 1 395 000 utover budsjettert nivå. Kommunestyret vedtok å 
avsette beløpet til disposisjonsfond øremerket finansiering av idrettsarrangement i Hafjell.  
 
Det ble opprettet som et eget disposisjonsfond, og disponeres fritt av kommunestyret. 
 
Fondet ble ikke benyttet i årene 2012-2017.  
Fra 2018 er det gjort følgende vedtak om bruk av fondet:  
 
Sak  Formål Beløp 
KS 111/18 Tilskudd ØTI klubbhus Kr 197 000 
FSK 9/19 §13 Parabob World cup i Norges olympiske bob- og akebane Kr 10 000 
KS 13/19 Emisjon Hafjell Idrett AS Kr 70 000 
KS 35/19 Para ski og snowboard-VM 2021 Kr 250 000 
KS 56/19 World cup Kvitfjell 2019 og 2020 Kr 450 000 
 Disponibelt Kr 418 000 
 
 
Vurdering: 
Ved opprettelse av disposisjonsfond Idrettsarrangement er føringene i kommunestyresaken 
at fondet skal brukes til å finansiere idrettsarrangement i Hafjell. I ettertid har det blitt brukt 
av fondet til å finansiere også andre idrettslige tiltak.  
 



Rådmannen legger til grunn intensjonen fra kommunestyrevedtaket da fondet ble oppret-
tet, at midlene skal brukes til idrettsarrangement i Hafjell. Videre mener rådmannen det vil 
være naturlig å se i sammenheng arrangement i Hafjell og Kvitfjell, da det ene vil underbyg-
ge det andre, for å få større arrangement til vår region. 
 
Tilrådning for bruk av disposisjonsfondet er tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell 
og Kvitfjell nasjonalanlegg. Dette kan være både konkret planlagte arrangement og arbeid 
for å få arrangement til anleggene.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement»:  

1. Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell og Kvitfjell nasjonalanlegg, herunder 
konkret planlagte arrangement og arbeid for å få arrangement til anleggene. 
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