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Øyer kommune 
Att: Henning Holmbakken    
 
         Lillehammer 27.09.21 
 
 
SØKNAD OM DELFINANSIERING AV REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR 
 
Innledning 
Øyer kommune har siden 2012 vært med på et regionalt spleiselag til regional 
arrangementskoordinator ansatt i Visit Lillehammer. Vi søker herved om å støtte denne 
funksjonen også for 2021 med kr 75.000 + mva. 
 
Vedlagt følger arrangementsrapport for 2020. 
 
 
Formål 
Arrangementskoordinator skal bistå lokale og regionale myndigheter, idretts- og 
kulturarrangører med å skaffe nye arrangement til regionen, samt bistå i å videreutvikle 
eksisterende arrangementer gjennom kompetansetiltak, møteplasser mm. Videre skal ha 
bidra til økt regional verdiskaping basert på arrangementene, både overfor 
reiselivsnæringene og øvrig næringsliv. Som ledd i dette inngår pressearbeid og 
innholdsproduksjon for å styrke merkevaren og bidra til økt besøk/deltagelse. 
 
Oppgaver: 

• Akkvisisjon nye arrangementer iht regionale arrangementsstrategier og ønsker fra 
arrangører/andre 

• Bistå eksisterende arrangører med å utvikle arrangementene i en bærekraftig retning 

• Bistå kommunene og regionrådene med prioriterte tiltak innenfor 
arrangementsutvikling 

• Innkalle til og lede faste møteplasser for arrangører og andre interessenter 

• Dokumentere effekter av regionale arrangement 

• Medieovervåkning, både for arrangementer og for selskapet totalt sett 

• Pressearbeid for selskapet, herunder overordnet ansvar for pressemeldinger 

• Bistå i innholdsproduksjon for selskapet iht markedsplan og årshjul, herunder skrive 
artikler til bloggen. 
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Finansiering og drift 
Arbeidet ledes av Stein B Olsen, arrangementskoordinator i Visit Lillehammer. Under følger 
finansieringsplan for 2021. 
 
 

Finansiering Kr 

Visit Lillehammer (arrangører, medlemmer 
for øvrig) 

330.000 

Lillehammer kommune 150.000 

Øyer kommune 75.000 

Gausdal kommune 75.000 

SUM 630.000 

 
Vi søker herved Øyer kommune om delfinansiering av arrangementsarbeidet utført av Visit 
Lillehammer i 2021 på kr 75.000 + mva.  
 
Lillehammer kommune og Gausdal kommune har gitt sine tilskudd for inneværende år, i 
tillegg til næringsaktørene.  
 
Dersom det er spørsmål eller behov for ytterligere dokumentasjon er det bare å ta kontakt 
med undertegnede. 
 
 
Mvh 
 
 
Merethe Sandum (sign) 
Reiselivssjef 
Visit Lillehammer 
 
 
 
Vedlegg 
Arrangementsrapport 2020 


