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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunestyresak 91/16: X Games 2017 – lokal organisering mm 
Kommunestyresak 109/16 i møte 24.11.16 – Økonomiplan 2017 – 2020  -  Årsbudsjett 2017 
Fylkesutvalgssak 102/16 i møte 29.11.16 – Svar på søknad vedrørende lysprosjekt X Games 
Norway 
Sahr Production: Søknad om bevilgning til lysprosjekt datert 09.11.16 
Sahr Production: Forespørsel om vertskap for et arrangement for offisielle gjester,  mail 
datert 02.01.17. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å bevilge kr 50.000 til et arrangement for de offisielle 
gjestene i X Games 2017. Denne bevilgningen kommer i tillegg til kr 300.000 som ble 
bevilget til lysprosjektet i økonomiplan/årsbudsjett-behandlingen i november 2016. Kr 
50.000 foreslås dekket ved bruk av kommunale næringsfondsmidler.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Gjennom deltakelse i hoved- og arrangementskomiteen støtter kommunen aktivt opp om 
arrangementet og sikrer mulighetene for positiv synergi i Øyer kommune. I K-sak 91/16 
sluttet kommunestyret seg til den lokale organiseringen av arbeidet med planlegging og 
gjennomføring av X Games 2017. 
 
Finansiering 
Sahr Production eier, finansierer og gjennomfører arrangementet i samarbeid med TV2. 
Totalbudsjettet er på 30 mill kr, hvorav staten bidrar med 18 mill. Lokale medspillere er 
utfordret på finansieringen av lysprosjektet som er nødvendig for å gjennomføre øvelsene i 
beste sendetid, dette er kostnadsberegnet til 4,7 mill kr.  
 
Sahr Production søker formelt ved brev datert 09.11.2016 om 4,7 mill kr til lysprosjektet.  
De foreslår følgende finansieringsplan: 
 

Oppland fylkeskommune 1,8 mill kr 

Øyer kommune 0,3 mill kr 

Lillehammer kommune 0,15mill kr 

Regionrådet 0,15 mill kr 

Lokal hovedsponsor 1,0 mill kr 



Lokal sponsorpool/leverandører 1,3 mill 

SUM 4,7 mill kr 

  
Når det gjelder de offentlige instansene har Oppland fylkeskommune bevilget kr 500.000.  
Kommunestyret i Øyer bevilget kr 300.000 i økonomiplan- og budsjettsaken (november 
2016) og Lillehammer kommune har bevilget kr 150.000. Regionrådet behandlet søknaden 
i sitt møte 02.12.16, den ble avslått blant annet ut fra prinsippet om å unngå 
dobbeltfinansiering ved at et prosjekt støttes både av Oppland fylkeskommune og 
Regionrådet. Sahr Production arbeider videre med resterende finansering av lysprosjektet. 
 
Sahr Production har i tillegg sendt en forespørsel om vertskap for et arrangement for de 
offisielle gjestene under lekene.  
 
I saksutredningen for fylkesutvalget skriver Fylkesrådmannen: «Fylkesrådmannen innstiller 
på at søknaden fra SAHR om støtte til X-Games Norway 2017 i Hafjell støttes med inntil 
kroner 500.000. Dette basert på kommunenes samla bidrag til samme arrangement». 
Spørsmålet i denne saken er hvorvidt Øyer kommune som vertskommune skal ta et ansvar i 
forhold til å sikre bevilgningen fra Oppland fylkeskommune på kr 500.000 ved å bevilge 
ytterligere kr 50.000 slik at samlet finansiering fra Lillehammer og Øyer kommune, blir kr 
500.000.  
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til K-sak 91/16, der arrangementet beskrives. Slik rådmannen ser det er 
det svært positivt for Øyer kommune å være vertskommune for X Games 2017. Som 
vertskommune mener rådmannen at Øyer kommune bør ta ansvar for at kommunenes 
bidrag tilsvarer fylkeskommunens bidrag, og innstiller på å bevilge ytterligere kr 50.000 til 
et arrangement for de offisielle gjestene. Disse midlene foreslås dekket av kommunale 
næringsmidler. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret bevilger kr 50.000 til et arrangement for de offisielle gjestene. Utgiften 
dekkes ved bruk av kommunale næringsfondsmidler. 
 
 
 
Eli Eriksrud  
Konstituert rådmann 


