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Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å videreføre deltakelsen i spleiselaget for regional 
arrangementskoordinator for 3-årsperioden 2019 – 2021 med kr 75.000 pr år. Det årlige 
tilskuddet finansieres av kommunale næringsfondsmidler.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
Rollen som arrangementskoordinator i Visit Lillehammer ble etablert i 2012, og Øyer 
kommune har vært medfinansiør siden starten. På bakgrunn av ønsker Lillehammer Turist 
AS de tre kommunene i regionen om et finansielt bidrag til videreføring av den langsiktige 
satsingen. Saken ble lagt sist lagt fram for FSK i sak 83/15 og for kommunestyret i K-sak 
114/15 
 
Følgende enstemmige vedtak ble fattet i FSK:  

1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 3-årsperioden 2016 – 
2018. Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer 
hvilken rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det 
enkelte arrangement. Hva har vi igjen? 

2. Kommunestyret forutsetter et godt, konstruktivt og rasjonelt samarbeid mellom 
Visit Lillehammer v/arrangementskoordinatoren og Næringsutviklingsenheten som 
er etablert av Lillehammer, Gausdal og øyer for å utvikle regionens næringsliv. Det 
er en forutsetning at de øvrige instansene bidrar i henhold til finansieringsplanen. 

3. Øyer kommune bidrar med tilsvarende beløp for 2015. 
4. Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av kommunale 

næringsfondsmidler. 
5. Kommunestyret oppfordrer at det søkes om finansiering av 

arrangementskoordinatorstillingen fra alle kommuner som nyter godt av arbeidet. 
Kommunestyret forutsetter at Visit Lillehammer AS gjennomfører dette. 

 



Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av tilsvarende beløp fra kommunale 
næringsfondsmidler, og innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett.  
 
Evaluering  

1. Som svar på forutsetningen om en årlig evaluering viser reiselivssjef Gjesdal i Visit 
Lillehammer AS til vedlagte arrangementsrapport for 2018 samt egen rapport for 
Øyer. Rapportene viser stor aktivitet i Øyer. Rådmannen henviser til rapporten og 
har ingen ytterligere kommentarer.  

2. Det er et tett og kontinuerlig samarbeid mellom Visit Lillehammer og Lillehammer-
regionen Vekst både på arrangementsfeltet og ellers. 

6. Visit Lillehammer jobber kontinuerlig med å få kommunene i midtdalsregionen til 
også å være med å finansiere stillingen, men har ikke kommet i mål med dette.  
Finansieringen er som tidligere: 
Budsjettet for arrangementskoordinatoren er på kr 800.000 med slik finansiering: 

Visit Lillehammer AS  Kr 290.000  
Arrangørene  Kr 210.000  
Lillehammer kommune  Kr 150.000  
Gausdal kommune  Kr 75.000  
Øyer kommune  Kr 75.000  

 
Arrangementskoordinatoren bidrar med følgende til de lokale arrangementene: 

 Pressearbeid – kontakte og følge opp media før, under og etter arrangementet 
 Rådgivning ovenfor arrangørene, teknisk og strategisk 
 Informasjon mellom arrangørene og ut til tredjeparter 
 Dokumentasjon av arrangementene – bilder etc. 
 Møteplasser og samarbeid mellom arrangører 
 Søknader på vegne av arrangørene, finansiering og andre forhold. 
 Jobbing og lobbying ovenfor Norges Skiforbund, Norges Idrettsforbund, Norges 

Snowboardforbund, Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og andre 
instanser. 

 Deltar i utformingen lokal og nasjonal arrangementsstrategi 
 Deltar i gjennomføring av arrangementene, praktisk 

Leder i Visit Lillehammer Ove Gjesdal vil delta i FSK for å redegjøre ytterligere for 
koordinatorens rolle. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser positivt på tiltaket med regional arrangementskoordinator og 
foreslår å videreføre kommunens bidrag i en ny 3-årsperiode (2019 – 2021). Det er en 
forutsetning at de øvrige instansene bidrar i hht finansieringsplanen.  
 
Til tross for at evalueringen/tilbakerapporteringen kom senere enn forutsatt og at det er 
seint på året, rår rådmannen kommunestyret til å videreføre deltagelsen. Det er 
dokumentert høy aktivitet i Øyer. Det vises i tillegg til at Lillehammer kommune, Gausdal 
kommune og næringsaktørene har utbetalt tilskudd for inneværende år.  
 



Kommunedirektøren viser til at Øyer kommune er inne med stillingsressurs i Lillehammer-
regionen utvikling fra 2016. Det er en forutsetning at det utvikles et godt, konstruktivt og 
rasjonelt samarbeid mellom arrangementskoordinatoren og felles næringsenhet for å 
oppnå best effekt for regionens næringsliv. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 3-årsperioden 2019 – 
2021. Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer 
hvilken rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det 
enkelte arrangement.  

2. Kommunestyret forutsetter et godt, konstruktivt og rasjonelt samarbeid mellom 
Visit Lillehammer v/arrangementskoordinatoren og Næringsutviklingsenheten som 
er etablert av Lillehammer, Gausdal og øyer for å utvikle regionens næringsliv. Det 
er en forutsetning at de øvrige instansene bidrar i henhold til finansieringsplanen.  

3. Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av kommunale 
næringsfondsmidler.  

4. Kommunestyret oppfordrer at det søkes om finansiering av 
arrangementskoordinatorstillingen fra alle kommuner som nyter godt av arbeidet. 
Kommunestyret forutsetter at Visit Lillehammer AS gjennomfører dette.  
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