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SAMMENDRAG: 
Visit Lillehammer søker på vegne av næringsaktørene på Skeikampen om et tilskudd på 
kr. 300.000,- fra Gausdal kommune til innspilling av en TV-serie som skal spilles inn på 
Skeikampen. Satsingen vurderes å være i tråd med flere av prioriteringene i gjeldende 
næringsplan og Rådmannen tilrår derfor at søknaden imøtekommes. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Visit Lillehammer (VL) søker på vegne av næringsaktørene på Skeikampen om et tilskudd på 
kr. 300.000,- fra Gausdal kommune til innspilling av en TV-serie. Serien skal være en 
forlengelse av nyinnspillingen av filmen «Fjols til fjells», og er ment å gå over minimum to 
sesonger på TV Norge samt på de digitale flatene til Discovery. Det er prosjektert med 10-12 
episoder pr sesong. Skeikampen er tenkt både som geografisk destinasjon og som faktisk 
filminnspillingsted. Det gjelder alle utescener og de fleste innescenene. Dersom serien blir en 
seersuksess, vil flere sesonger bli produsert. Den foreliggende søknaden omfatter tilskudd for 
medfinansiering av første sesong. Produksjonen av én sesong er anslått til å koste rundt 25 
millioner kroner. Utfordringen er å få finansiert den første sesongen. Blir serien en suksess, 
antas de påfølgende sesongene å i større grad bli selvfinansierende. Av den totale kostnaden, er 
det lokale næringslivet samt offentlige aktører bedt om å bidra med 3,5 millioner kroner i 
kontanter. Tjenester fra næringslivet på destinasjonen, tilkommer. 

Visit Lillehammer har drøftet satsingen med næringslivet på Skeikampen samt 
hytteleverandørene i regionen, ved flere anledninger. Mye av drøftingen har vært ført mellom 
VL på den ene siden og bransjeorganisasjonene Skeikampen Marked samt Skeikampen 
Eiendom på den andre siden. Det er frem til VL sendte inn søknaden, blitt gjort lovnader om 
betydelige økonomiske bidrag fra næringsaktørene. Regionrådet i Lillehammer-regionen er 
søkt om kr. 300.000,- og av innstillingen til vedtak i Regionrådet fremgår det at en tildeling 
kun gjøres dersom Gausdal kommune matcher med tilsvarende beløp. 



  
 
 

  
 
 

 

Beløpet det søkes om fra Gausdal kommune, er betydelig større enn antatt avsatt fra 
næringsfondet til prosjektstøtte. 

 

VURDERING: 

Prosjektet fremheves av VL som viktig for flere næringssektorer i regionen samt for 
destinasjonen Skeikampen.  

For destinasjonen vil en slik serie kunne gi økt synlighet og attraktivitet som turist- og 
fritidsboligdestinasjon. 

For næringslivet og da særlig leverandørene i fritidsboligsektoren, vil en slik serie og 
assosiasjoner til denne, kunne brukes aktivt som en del av egen markedsføring. Det vil kunne 
gi hytteprodusentene i regionen økt etterspørsel og økte markedsandeler.  

Forventningen til og kravet om at regional film- og produksjonskompetanse skal nyttiggjøres i 
arbeidet med serien, sammenfaller med prioriteringen av denne næringssektoren i gjeldende 
Regional næringsplan. 

Visit Lillehammers involvering i prosjektet med sin opparbeidete kompetanse sammen med det 
øvrige aktuelle næringslivet, vurderes å kunne øke markedseffektene for destinasjonen og 
næringsaktørene som blir involvert i serieproduksjonen. 

 

FINANSIERING AV TILSKUDDET: 

Finansieringen av det omsøkte tilskuddet på kr. 300.000,- vurderes som krevende. Dersom 
søknaden imøtekommes i sin helhet og det helt eller delvis skal finansieres med bidrag fra 
næringsfondet, kan dette gjøres på en av tre måter: 

 

Bruk av hele antatte rammen for prosjektstøtte samt tilleggsbevilgning  

Prinsippet for fastsetting av den årlige rammen for tildelinger fra næringsfondet, har vært at 
konsesjonsavgiftene tillagt realrenteopptjeningen og tidligere udisponerte midler, har vært stilt 
til disposisjon. Etter disponeringer gjennom budsjettet for 2019, antas gjenværende til 
prosjektstøtte å utgjøre kr.150.000,-. 

Gjenværende beløp fra næringsfondet til prosjektstøtte utgjør bare halvparten av beløpet det 
søkes om i tilskudd. Skal denne rammen overholdes, vil det både ha som konsekvens at det da 
ikke gjenstår noe midler å dele ut til andre søkere for hele resten av 2019 samt at overskytende 
må dekkes fra annen post. Dette kan gjøres ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgning på 
kr. 150.000,- hvilket har som konsekvens at også denne posten da er disponert for hele 2019.  

 



  
 
 

  
 
 

 

Bruk av midler fra næringsfondets hovedstol 

Dersom et tilskudd på kr. 300.000,- skal ytes fra næringsfondet og det ikke skal finansieres 
innen rammen av gjenværende til prosjektstøtte for 2019, må tildelingen da gjøres fra 
næringsfondets hovedstol. Det bryter ikke mot gjeldende Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal, men vil være et brudd med de forvaltningsprinsipper som har vært lagt til grunn i 
disponeringen av næringsfondet. Videre vil konsekvensen være at realavkastningen da bidrar 
med mindre midler til prosjektstøtte fra 2020. Rådmannen fraråder at dette gjøres til et nytt 
generelt forvaltningsprisnipp og må derfor betraktes som et særskilt unntak for en sak av stor 
betydning både for en viktig næringssektor i Gausdal samt for kommunenes viktigste reiselivs- 
og fritidsboligdestinasjon. 

 

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

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: 
 

ENTEN 

Tilskuddet finansieres ved tildeling av gjenværende til prosjektstøtte for 2019 kr. 
150.000,- samt fra formannskapets tilleggsbevilgning kr. 150.000,-. 



  
 
 

  
 
 

 

ELLER 

Tilskuddet finansieres ved tildeling fra næringsfondets hovedstol kr. 300.000,-. 

ELLER  

Tilskuddet finansieres ved tildeling fra næringsfondets hovedstol kr 150.000,- og 
150.000 kr fra formannskapets tilleggsbevilgningspost. 

ELLER 

Tilskuddet finansieres ved tildeling fra næringsfondet hovedstol kr 100.000 kr, kr 
50.000 fra gjenværende prosjektstøtte og 150.000 kr fra formannskapets 
tilleggsbevilgningspost. 

  

 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 18/19 den 19.03.2019. 
 
Behandling: 
 
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. 
 
Formannskapet voterte over Lørkens inhabilitet, der Lørken fratrådte ved avstemmingen. 
Enstemmig vedtatt.  
 
Lørken fratrådte. Det var ikke varamedlem til stede for Lørken, slik at det var 6 representanter 
ved behandlingen av saken. 
 
Ordfører orienterte om prosjektet. Næringsrådgiver Dag Høiholt-Vågsnes orienterte om 
prosjektets budsjett og tenkt helhetlig finansiering.  
 
Forslag fra Anette Musdalslien (Sp) knyttet til innstillingens punkt 2 om finansiering 
Tilskuddet finansieres ved tildeling av gjenværende til prosjektstøtte for 2019 med kr 150.000, 
samt fra formannskapets tilleggsbevilling kr 150.000. 
 
Det ble votert over innstillingens punkt 1, samt forslag fra Anette Musdalslien til punkt 2. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
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,-. 

  

 
 
 


