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SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS  
ØYER KOMMUNES ANDEL AV GARANTI FOR FINANSIERING AV VM SØKNAD 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 21/18, vedtak 22.3.18 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår i denne saken at Øyer kommune garanterer for et beløp på inntil  
kr. 74 250,- til arbeidet med søknad om Alpin VM 2025(27) i tillegg til det allerede bevilgede 
beløpet på kr. 325 000,-. 
 
Saksutredning: 
I KST-sak 21/18 bevilget Øyer kommune kr. 325 000 til søknadsprosessen for å få Alpin VM 
til regionen. I Norges Skiforbunds evaluering av søknadene om å bli Norges søker om Alpin 
VM har viljen og evnen til finansiering av søknaden blitt vektlagt. Ett punkt i finansierings-
planen er sponsorer og lokale bidragsytere (kr. 825 000). Dette er midler som vil falle på 
plass først om Hafjell/Kvitfjell blir valgt som søker til Alpin VM, og derfor foreløpig uavklart 
finansiering. Det er derfor ønskelig at Øyer kommune viser vilje og evne til å dekke sin andel 
av dette beløpet (9 %) i fall bidraget fra sponsorer og lokale bidragsytere ikke skulle tilsvare 
beløpet i finansieringsplanen. Lillehammer og Ringebu kommuner vil fatte tilsvarende 
vedtak om tilleggsfinansiering. 
 
Om det ikke lykkes å skaffe sponsorer og lokale bidragsyter vil beløpet for Øyer kommunes 
del bli på kr. 74 250,-. For hver krone som skaffes fra sponsorer og lokale bidragsytere vil 
Øyer kommunes andel gå ned. Beløpet på kr. 825 000 anses fra flere hold å være et 
nøkternt og realistisk beløp. Det faktiske beløpet som skal garanteres er derfor et sted 
mellom kr. 0 og 74 250. Dette er også da penger som skal utløses når og om Hafjell/Kvitfjell 
og Norge skal sende sin søknad til FIS, om 3-5 år.  
 
Vurdering: 
Rådmannen mener det er viktig at Øyer kommune viser sin vilje og evne til å finansiere 
denne delen av søknaden nå. Uten en slik garanti vil muligheten til å bli valgt ut som Norges 
søkerdestinasjon til Alpin VM reduseres. Arbeidet med å skaffe sponsorer og lokale 
bidragsytere vil redusere Øyer kommunes forpliktelse. 
 
Kommunestyret vedtok i 2012 å avsette utbytte utover budsjettert fra Hafjell Alpinsenter AS 
til disposisjonsfond øremerka finansiering av idrettsarrangement i Hafjell. Saldo på fondet er 



kr 1 395 000. Rådmannen tilrår at VM-garanti finansieres med bruk av disposisjonsfond 
øremerka idrettsarrangement. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar tilleggsfinansiering i søknadsprosessen mot Alpin VM på inntil  
kr. 74 250,- 
 
Tilsagnet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond øremerket idrettsarrangement. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


