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Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å stille seg positiv til å delta i søknad om tildeling av VM 
Alpint til Hafjell-Lillehammer- Kvitfjell og bekrefte medfinansiering av NOK 325.000 til 
søknadsprosessen. Kommunalt bidrag foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret behandlet 14. desember 2017 K-sak 95/17 om finansiering av det 
innledende arbeid med deltakelse i en norsk søkeprosess for å få Alpin VM til regionen. 
Søknadsarbeidet pågår. Denne saken er en oppfølging av saken fra desember. Saken har 
som formål å bekrefte bred folkevalgt forankring av at kommunene bak Hafjell-Lillehammer-
Kvitfjell står samlet bak en søknad om å bli nasjonal og internasjonal kandidat til å arrangere 
Alpin VM.  
 
Alpin VM er et stort arrangement som aldri har vært arrangert i Norge. Hafjell-Lillehammer-
Kvitfjell har tidligere fremmet søknader i 2001, 2003, 2005 og 2007. En ny søknad ble sendt 
Norges Skiforbund (NSF) i 2011, men ble skrinlagt av NSF på grunn av arbeidet med OL i Oslo 
2022.  
 
Alpin VM arrangeres annet hvert år i første halvdel av februar. Det er Norges Skiforbund 
(NSF) som avgjør hvilke arrangørsted som skal velges i Norge og om det skal søkes 
internasjonalt. Som grunnlag for avgjørelsen av arrangørsted har Norges Skiforbund hatt 
felles møte med kandidatene, arrangert felles studietur til Åre som skal arrangere Alpin VM i 
2019 og presentert et felles opplegg med 18 temaer/emner hver av kandidatene skal 
besvare. Fristen for å gi sine svar er 20. mars 2018. Arbeidet med svaret pågår.  
 
Etter avgjørelsen om valg av arrangørsted i Norge, vil det avgjøres om det skal søkes 
internasjonalt. Søkes det internasjonalt og en vinner frem vil det skje en tildeling fra FIS til 
Norges Skiforbund og valgt arrangørsted. Vinner en frem i Norge vil det startes en ny 
prosess hvis en skal søke internasjonalt. Det er FIS som eier alle TV- og markedsrettigheter 
til VM. Arrangør av VM har avslutningsrennene i World Cup året før VM.    
 
Hvilke Alpin VM som skal søkes vil bli avgjort etter at VM i nordiske grener er avgjort, der 
Trondheim er norsk søker. Fører søknaden fra Trondheim frem og de tildeles VM i nordiske 



grener i 2023 kan det åpnes for å søke Alpin VM i 2025. Fører ikke Trondheims søknad frem 
vil de søke på nytt for 2025 og første mulighet til Alpin VM vil da være 2027.  
 
I tillegg til Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell har Narvik og Hemsedal meldt sin interesse for å bli 
norsk kandidat til å søke Alpin VM. Hemsedal har senere trukket sitt kandidatur.   
 
I K-sak 95/17 i møte 14.12.2017 samtykket kommunestyret i at det arbeides med å bli norsk 
kandidat til å søke Alpin VM, med følgende vedtak: 
 
1.Kommunestyret godkjenner at det arbeides med å bli norsk kandidat til å søke Alpin VM.  
2.Kommunestyret vedtar å bidra med finansiering i h.h.t finansieringsplanen. Utgiften 
dekkes fra disposisjonsfondet. 
3.Det forutsettes likelydende vedtak hos alle samarbeidspartene. 
 
Partene som samarbeider om dette er Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, Øyer kommune, Ringebu 
kommune, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, Oppland Idrettskrets, Visit 
Lillehammer AS og Alpinco AS.  Samtlige parter har gjort vedtak om deltakelse i 
finanseringen.   
 
En styringsgruppe bestående av representanter fra kommunene, fylkeskommunen, 
arrangørselskapet, anleggseier, reiselivsselskapet og idrettskretsen har arbeidet med 
søknaden.  
Sammensetning: Brit K. Lundgård, Øyer kommune, Arne Fossmo, Ringebu kommune, Espen 
G. Johnsen, Lillehammer kommune, Ove Gjesdal, Visit Lillehammer AS, Jahn Petter Dahlum, 
Hafjell Kvitfjell Alpin AS, Odd Stensrud, Alpinco AS og Ole Kristian Kirkerud, Oppland Skikrets. 
 
Saken har tre faser: 
1. Nasjonal søknadsfase (K-sak 95/17 – forankres i denne sak – avgjøres sommer 2018)  
2. Internasjonal søknadsfase (Alpin VM 2025 – søknadsfrist mai 2019 – avgjøres i 2020) 
3. Hvis Alpin VM blir tildelt av FIS – forberedelse og gjennomføring av arrangement 
 
Det er satt opp følgende budsjett og finansieringsplan for søknadsprosessen: 
 

Budsjett:   
Administrasjon NOK 350.000 
Konsulenter / ekstern bistand NOK 600.000 
Markedsføring, kongress NOK 750.000 

FIS-avgifter / utgifter NOK 3.350.000 
Diverse NOK 450.000 
Totalt NOK 5.500.000 

   
Finansiering:   
Ringebu kommune NOK 325.000 
Øyer kommune NOK 325.000 
Lillehammer kommune NOK 325.000 
Hafjell Alpinsenter NOK 425.000 
Kvitfjell Alpinanlegg NOK 425.000 



Oppland Fylkeskommune NOK 750.000 
Norges Skiforbund NOK 750.000 
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS NOK 1.000.000 
Visit Lillehammer NOK 250.000 
Sponsorer, lokale samarbeidspartnere NOK 825.000 
Oppland Skikrets NOK 100.000 
Totalt NOK 5.500.000 

 
 
Vurdering 

I 2018 er det 25 års jubileum for World Cup i Kvitfjell. Neste år er det 25 år siden 
Lillehammer-OL.  
 
Å forene krefter rundt søknad om tildeling av et stort mesterskap som Alpin VM, eventuelt 
også et nytt OL i regionen, vil forsterke felles fokus i satsingen. Et felles og konkret mål som 
næringsliv og organisasjoner, offentlige myndigheter og privatpersoner kan være en del av 
skaper stor drakraft.  
 
Ringvirkningene av slike arrangement er store på mange måter. Ingen bør være i tvil om hva 
Lillehammer-OL hadde å bety for byregionen og Gudbrandsdalen. Hafjell og Kvitfjell ville 
ikke vært de motorene for utvikling som de er i dag uten OL i 1994. Den samlede 
sysselsettingsmessige effekt av Hafjell og Kvitfjell er mange hundre årsverk.  
 
Den mest åpenbare effekten av et VM i alpint er markedsføringsmessig, at Lillehammer-
regionen i tiden før og etter arrangementet framstår som et kjent navn og et aktuelt 
reisemål, nasjonalt og internasjonalt, for privatpersoner og næringsliv. I den grad 
markedsføringseffekten av OL i 1994 og ungdoms-OL i 2016 avtar, vil den fornyes gjennom 
et Alpin VM. Arrangement av et slikt format bidrar til betydelig investeringsvilje i området, 
investeringer som vil gi varige løft og flere arbeidsplasser. Et større arrangement utløser 
ellers mange positive krefter, skaper fellesskap og generell optimisme.  
 
Å søke Alpin VM anses ikke å være i konflikt med et eventuelt ønske om å søke et nytt OL.  
 
Det kan argumenteres både for og imot at kommunen skal bruke penger på å søke om VM i 
alpint. Det har vært flere søknadsrunder tidligere. Prosessen rundt valg av arrangørsted 
inneholder elementer som vi ikke har innsyn i. Det er ikke mulig å ha noen sikker formening 
om hvor store muligheter regionen har til å vinne fram med en søknad. 
 
Den nasjonale konkurransen kan synes like utfordrende som å vinne fram internasjonalt. 
Narvik tilbyr det spektakulære, samtidig som årstiden og kystklimatiske forhold kan være 
utfordrende for avvikling av et arrangement. Våre største fortrinn er alpinanleggene, 
infrastrukturen, et stabilt klima og arrangementskompetansen. Selv med disse avgjørende 
faktorene kan imidlertid vårt kandidatur fortone seg som litt «traust» i en nasjonal 
konkurranse om oppslutning og engasjement rundt en VM-søknad, hvor også det nord-
norske element spiller inn. Styringsgruppa har derfor satt ned en egen Wow-gruppe som 
arbeider med søknadens X-faktorer. Firma Anti er engasjert til å bistå vårt kandidatur i dette 
arbeidet. 



 
Arrangementsbudsjett for et alpin-VM i Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell vil bli utarbeidet i den 
internasjonale søknadsprosessen. Budsjettet vil bestå av anleggsinvesteringer, 
organisasjonsmessige forberedelser og selve arrangementsbudsjettet. I tillegg kan det 
komme investeringer i offentlig infrastruktur, som holdes utenfor i denne sammenheng. Et 
vesentlig poeng er at vår region allerede besitter to alpinanlegg som er tidsmessig 
oppgradert, og som har begge har status som nasjonalanlegg. I det ligger også en avklart og 
tydelig etterbruk.  
 
Alpin VM i Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell vil være basert på oppgradert gjenbruk etter 
Lillehammer OL i 1994. Det legges opp til et nøkternt arrangement med et unikt folkeliv. 
Hafjell og Kvitfjell er nasjonalanlegg for alpint i Norge. Begge anleggene er vesentlig 
oppgradert i tiden etter 1994 og i daglig bruk til arrangementer og treninger for alpinlag fra 
hele Norge. Søknad om Alpin VM vil være et tiltak som støtter opp under 
nasjonalanleggene, rekruttering til alpinsporten og målene i Regional Næringsplan for 
Lillehammerregion « Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser».  
 
Rådmannen foreslår at kommunestyret følger opp tidligere vedtak, bekrefter lokal 
forankring av en søknad om å bli nasjonal og internasjonal kandidat for tildeling av Alpin VM, 
og bevilger midler til delfinansiering av videre søknadsprosess. 
 
Kommunene kan velge å dele finansieringen i to like beløp over 2018 og 2019 eller å 
budsjettere hele beløpet i 2018. Siden aktuell finansiering for Øyer er disposisjonsfond, 
velger rådmannen å foreslå at hele beløpet budsjetteres i 2018.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Øyer kommunestyre stiller seg positiv til å delta i søknad om tildeling av VM Alpint til 
Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell, og bekrefter medfinansiering av NOK 325.000 til 
søknadsprosessen, på de forutsetninger som ligger til grunn fra NSF og FIS sin side.  

2. Kommunalt bidrag til søknaden NOK 325.000 budsjetteres i sin helhet i 2018, og dekkes 
ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.  

 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 


