
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TV PROSJEKTET 
"FJOLLS TIL FJELLS"  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 26/19 den 28.03.2019. 
 
Behandling: 
 
Habilitet 
Marie Louise Lørken reiste spørsmål rundt egen habilitet, ettersom hun er styreleder i 
Skeikampen Marked og eier av Skei Booking. Begge selskapene er blant aktørene som har 
uttrykt ønske om å se prosjektet realisert og som vil gi økonomisk tilskudd til prosjektet.  
 
Som part i saken i lovens forstand regnes den eller de vedtaket direkte retter seg mot.  
Som mottaker av eventuelt tilskudd, anses produksjonsselskapet for å være part i saken.  
Visit Lillehammer søker om midler på vegne av aktørene på Skeikampen, og har således en 
rolle som fasilitator. Selv om virksomhetene Marie Louise Lørken er styreleder og eier av 
åpenbart har en interesse av saken, vurderes de ikke til å være part i saken i lovens forstand.  
Lørken anses derfor ikke å være automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd.  
 
Det kan derimot være andre særegne forhold som kan svekke tilliten til Lørkens uavhengighet, 
jfr. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Skeikampen Marked, der Lørken er styreleder, har gått inn 
med midler i prosjektet. Det samme har Skeikampen booking, der Lørken er eier. Begge disse 
selskapene er blant aktørene på Skeikampen som ønsker prosjektet realisert. Målet som er 
skissert fra Visit Lillehammer, samt i innstillingen til saken, er økt synlighet og markedsverdi 
for destinasjonen Skeikampen. Med bakgrunn i dette er det grunn til å tro at disse selskapene 
potensielt vil kunne ha en eller annen form for vinning av prosjektet som kan handle om 
eksempelvis markedsføring av området og/eller økonomisk gevinst som følge av økt 
besøk/belegg. Alternativt kan selskapene potensielt ha et tap eller ulempe om prosjektet ikke 
blir realisert, eksempelvis som følge av at kommunen ikke går inn med midler i prosjektet.  
 
For at en folkevalgt skal være inhabil ved behandlingen, må tap, ulempe eller vinning være 
personlig. Det er ikke tilstrekkelig at et selskap man arbeider i har en fordel, tap eller ulempe.  
Ettersom Lørken eier det ene selskapet og således kan ha en form for personlig vinning eller 
tap som følge av at prosjektet blir gjennomført eller ikke, anses det for å foreligge en 
habilitetskonflikt etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd.  
 
Kommunestyret voterte over Lørkens inhabilitet, der Lørken fratrådte ved avstemmingen. 
22 representanter tilstede. Hun ble enstemmig vedtatt som inhabil i saken.  
 
Unni Flora Sverdrup kom inn som vara for Marie Louise Lørken. 23 representanter ved 
behandling av saken.  
 

Behandling av saken:  



 
 

 
 

 

Olav Olstad, V, foreslo slik endring av pkt. 2 i innstillingen: 

«2. Tilskuddet finansieres ved tildeling fra disposisjonsfondet»  

Votering: 
 Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
 Punkt 2: innstillingen ble satt opp mot forslaget til Olav Olstad. Innstillingen ble vedtatt 

med 20 stemmer. 3 stemte for forslaget til Olav Olstad.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

1) Visit Lillehammer ytes et tilskudd på kr. 300.000,- som bidrag til innspilling av en TV-
serie lokalisert til destinasjonen Skeikampen. Følgende vilkår gjelder: 
 Visit Lillehammer skal sikre at serien bidrar til økt synlighet og markedsverdi for 

destinasjonen Skeikampen. 
 Visit Lillehammer skal i samarbeid med de involverte næringsaktørene, bidra til at 

disse kan få økt synlighet og markedsverdi basert på tilknytning til serieinnspillingen 
og -visningen. 

 Serien skal i vesentlighet spilles inn på destinasjonen og Lillehammer-regionen for 
øvrig. 

 Produkter og tjenester fra det regionale næringslivet skal gis synlighet i serien. 
 Regionale kompetansemiljøer innen TV og/eller film skal nyttes i 

serieproduksjonen. 
 Det økonomiske bidraget fra næringsaktørene knyttet til destinasjonen og 

Lillehammer-regionen, skal utgjøre en større andel enn summen av lokale og 
regionale offentlige tilskudd. 

 

2) Tildelingen finansiers slik: 
Tilskuddet finansieres ved tildeling av gjenværende til prosjektstøtte for 2019 kr. 
150.000,- samt fra formannskapets tilleggsbevilgning kr. 150.000,-. 

  

 
 
 


