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SAMMENDRAG: 
Regionrådet har hatt ansvar for å utvikle regionale arrangementsstrategi. Regionrådet 
har behandlet saken, og har gitt en enstemmig tilråding overfor kommunene:  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn 
Det har i mer enn to år vært arbeidet med å utvikle en regional arrangementsstrategi. 
Regionrådet behandlet forslaget 10.05.2019. De fattet følgende enstemmig innstilling overfor 
kommunene:  
Regionrådet godkjenner forslag til Arrangementsstrategi for kommunene i 
Lillehammerregionen som grunnlag for behandling i de tre kommunene. 
 
Fakta: 
I innledningen til strategiplanen heter det: 
«Lillehammer-regionen har en lang og stolt tradisjon for arrangementer og er en av landets 
sterkeste arrangementsregioner med et stort mangfold av små og store idretts- og 
kulturarrangement og konferanser gjennom hele året. Dette skyldes i stor grad regionens 
sterke frivillige engasjement, institusjoner og øvrige profesjonelle aktører. 
 
Kommunene har ikke tidligere hatt en felles og overordnet arrangementsstrategi. Betydningen 
arrangement har for den regionale økonomien fordrer at kommunene inntar en mer proaktiv 
og strategisk tilnærming til arrangementsfeltet, for å kunne lykkes med å hente ut større 
verdier av satsingen.» 
 
Arbeidet med arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen er initiert av 
regionrådet, og prosjektet er forankret i den regionale næringsplanen, først vedtatt av 



  
 
 

  
 
 

 

kommunestyrene i 2014. Strategien vedtas i regionrådet og de tre kommunestyrene. 
 
Det har vært en prosess på ca. 2 år med bred involvering av de ulike interessentgruppene. 
Regionrådet la et omfattende dokument ut på høring vinteren 2019. På bakgrunn av innspill og 
regionrådets føringer, besluttet regionrådet å bearbeide, strukturere og forenkle 
strategidokumentet og fremme forslag til handlingsplan. Mye av beskrivelsene og 
begrunnelsene ble tatt bort fra strategidokumentet og er heretter en del av 
kunnskapsgrunnlaget. 
 
Strategien er nå inndelt i hovedmål med delmål, og samlet til 6 strategier med tilhørende 
innsatsområder. Bærekraft er et bærende element i strategien. Forslag til handlingsplan for 
2019 og 2020 er utarbeidet. Regionrådet har avsatt kr 200.000 til oppfølging av regional 
arrangementsstrategi i 2019. 
 
 
VURDERING: 
Det har vært et behov for å utvikle en regional arrangementsstrategi i flere år. Siden de første 
årene etter OL/PL i 1994 har det ikke vært noen felles policy for arrangementsutvikling. I 
Lillehammer kulturstrategi 2014-2027 står det bl.a. «Utvikle regionale arrangements- 
strategier i samhandling med kompetansemiljøer» Dette arbeidet er spesielt forankret i den 
regionale næringsplanen. 
 
Det er vektlagt at den regionale arrangementsstrategien skal fungere som et strategisk 
dokument for perioden 2019-2023 med årlig rullering. 
 
Ut fra innsatsområdene i strategien er det laget forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 
basert på de ressurser som er avsatt i regionrådet inneværende år, og med forbehold om at 
tilsvarende ressurser stilles til rådighet for 2020. Tiltakene gjennomføres innenfor de avsatte 
rammer. 
 
Noen av prosessene som må gjennomføres innebærer deltakelse fra kommunene, 
Lillehammerregionen Vekst og Visit Lillehammer. 
 
Noen tiltak er mulig å gjennomføre innenfor dagens rammer og kapasitet, mens det må settes 
av midler for å kunne gjennomføre enkelte prosesser og tiltak. De videre prosesser vil også 
vise hvordan kommunene kan styrke det strategiske engasjementet for å etterstrebe økt 
bærekraft og verdiskaping for regionen. Teknologi og tettere samhandling ventes å gi styrket 
og mer effektiv innsats på arrangementsfeltet. 
 
Visit Lillehammer har en vedtatt arrangementsstrategi som det er naturlig at revideres i 
samråd med denne strategien. Dessuten arbeides det nå med en nasjonal arrangementsstrategi. 
Eventuelle nasjonale føringer på dette feltet bør innpasses ved første rullering av den regionale 
arrangementsstrategien. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Både kommunene, Lillehammerregionen Vekst og Visit Lillehammer har og tar i dag ansvar 
for arrangementsarbeidet, men ansvarsfordelingen fremstår for mange som uklar. Det vil være 
behov for å gjennomgå og avklare roller og samarbeidsrutiner vedrørende arrangements- 
oppfølging.  
 
CIM EVENT er et arrangementsstyringsverktøy som Lillehammer har deltatt i utviklingen av 
sammen med Trondheim kommune, støttet av bl.a. Fylkesmannen i Oppland og Trøndelag. Det 
er gjort et betydelig registreringsarbeid av ulike arenaer i Lillehammer, og intensjonen har vært 
at dette kan være et arrangements- og kommunikasjonsverktøy for arrangører, arenaeiere, 
offentlige myndigheter, politi osv. i vår region også. Det må være en prioritert oppgave å 
avklare om CIM EVENT vil være hensiktsmessig redskap for mer effektiv, samordnet og 
sømløs arrangementsplanlegging i vår region.  
 
Eventuelle ressursbehov for oppfølging av den regionale arrangementsstrategien for 2020 og 
påfølgende år må ses i sammenheng med den ordinære budsjettprosessen i kommunene. 
Handlingsplanen rulleres årlig i forbindelse med budsjettprosess i kommunene. Da vurderes 
også om det er grunnlag for justering av selve strategien. 
 
Konklusjon: 
Forslag til regional arrangementsstrategi legges fram for formannskap og kommunestyret til 
behandling. Regionrådets enstemmige innstilling danner grunnlag for behandling i de tre 
kommunene juni 2019. 
 
Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Gausdal kommune vedtar arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 

2019-2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
2. Handlingsplan for 2019 løses innenfor regionrådets avsatte midler og eksisterende budsjett 

i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering 
3. Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 sees i 

sammenheng med budsjettprosessen i de tre kommunene 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 45/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Innstilling: 
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i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering 
3. Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 sees i 

sammenheng med budsjettprosessen i de tre kommunene 
 
 
 


