
 
 

 
 

 

 
   

Saksframlegg 
 

 
Ark.: 223 Lnr.: 13977/22 Arkivsaksnr.: 22/1529-4 
 
Saksbehandler: Dag Vågsnes 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - VM I VINTERTRIATLON  
 
Vedlegg:  

• Søknad fra Skeikampen Skiarena registrert 26.08.2022 
• Arrangementskalkulasjon fra Innovasjon Norge 
• Oppdatert budsjett registrert 11.09.2022 
• Utkast til partnerskapsavtale  

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Skeikampen Skiarena søker om et tilskudd fra næringsfondet på kr. 400.000,- til 
planlegging og gjennomføring av VM i vintertriatlon på Skeikampen i 2023. 
Kommunedirektøren tilrår at søknaden imøtekommes og at det inngås en 
partnerskapsavtale med arrangøren. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Skeikampen Skiarena AS (814 588 122) søker om et tilskudd på til sammen kr. 400.000 
fordelt på 2022 og 2023 til planlegging og gjennomføring av VM i vintertriatlon på 
Skeikampen i mars 2023.  

Foretaket Skeikampen Skiarena eies av idrettslagene Follebu Skiklubb, Vestringen Il, Gausdal 
Skilag, Tretten Skiskytterlag samt Skeikampen Pluss. Foretakets formål er å bygge, eie og 
drive Skeikampen Skiarena med tilhørende løyper og aktivitet. Herunder inngår 
tilrettelegging for og gjennomføring av arrangementer. 

Skeikampen Skiarena har med seg Bergen Triathlon Event og Visit Lillehammer som 
kompetansepartnere i prosjektet. Det fremgår av søknaden at et eget arrangementsselskap 
er under etablering. 

Prosjektet har en total budsjettramme på kr. 7.450.000,-. Ringvirkningsanalysen gjort av 
Innovasjon Norge beregner ringvirkningene til å være estimert til kr. 6.500.000,-. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Etter retningslinjene for næringsfondet i Gausdal kan fellestiltak støttes med over 50 
prosent. Normalt ytes tilskudd inntil kr. 150.000,-. Tildelinger over dette skal særskilt 
begrunnes. 

 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at prosjektet med VM i vintertriatlon på Skeikampen er 
en positiv satsing. 

Arrangementer og opplevelser i Gausdal og Lillehammer-regionen inngår som satsinger både 
under strategisk næringsplan og Snowball-strategien i regi Visit Lillehammer. Videre 
vurderes det som positivt at Skeikampens nye skiarena får økt bruk som kan gi ringvirkninger 
for blant annet næringslivet i Gausdal og på Skeikampen. 

Begivenheten blir det første store internasjonale arrangementet på nye Skeikampen 
skiarena. Kommunedirektørens vurdering er at dette bør kunne benyttes som en mulighet til 
å undersøke nærmere om og hvordan slike arrangementer kan bidra positivt til det øvrige 
næringslivet på destinasjonen. 

Gjennomføring av store internasjonale arrangementer krever ressurser og det vurderes som 
positivt at Skeikampen Skiarena har med to kompetansemiljøer i arbeid med planlegging og 
gjennomføring av arrangementet.  

Omfanget og ønsket om å bruke arrangementet til å skaffe økt innsikt i ringvirkningseffekter 
taler for å yte tilskudd fra næringsfondet basert på en partnerskapsavtale med søker. 
Dersom det etableres et eget foretak med ansvar for planlegging og gjennomføring av 
arrangementet, bør partnerskapsforpliktelsene overføres videre til dette foretaket. 

Forslaget til partnerskapsavtale har som formål å bidra til forutsigbarhet for gjennomføring 
av arrangementet samt forutsigbarhet for Gausdal kommunes medfinansiering. Det 
foreslåtte tilskuddet for 2022 er på kr. 50.000,-. Det foreslåtte tilskuddet for 2023 er på kr. 
350.000,-. Tilskuddet for 2023 ytes ikke automatisk, men på vilkår som må innfris. Vilkårene 
fremgår av partnerskapsavtalen. 

Før behandling av saken gjenstår kr. 51.400,- av årets ramme avsatt til prosjektstørre fra 
næringsfondet. 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
vedtak: 

 
Skeikampen Skiarena ytes et tilskudd på de vilkår som fremgår av retningslinjene for 
næringsfondet i Gausdal slik det fremgår av vedlagte forslag til partnerskapsavtale. 

Forslag til vedlagt partnerskapsavtale mellom Skeikampen Skiarena AS og Gausdal kommune 
vedtas. 

Arbeidsfristen for gjennomføring settes til 31.12.2023. 

 


