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1. Innledning 
 

Handlingsplanen for Lillehammer-regionen skal være retningsgivende for Regionrådets arbeid og prioriteringen av partnerskapsmidlene som 

Regionrådet forvalter på vegne av kommunene og fylkeskommunen.  

 

Idrett, opplevelser (herunder også reiseliv), og landbruk har vært utpekt som fokus for Regionrådets arbeid de siste årene. I tillegg er kompetanse 

en integrert og tverrgående satsing. Satsingsområdene favner kjernen i Lillehammer-regionens komparative fortrinn. Arbeidet med 

satsingsområdene idrett og opplevelser favnes i stor grad av visjonen om å bli Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser og 

ivaretas gjennom Regionrådets viktigste utviklingsprosjekter ”Snowball” og ”Idrett i skole” (se figuren nedenfor). Det er åpenbare koblinger 

mellom opplevelser/reiseliv og landbruk. Disse underbygges og ivaretas i arbeidet, men landbrukssatsinga må likevel stort sett sees på som en 

selvstendig satsing, der visjonen først og fremst er utviklingen av et bærekraftig landbruk under skiftende rammevilkår.  

 

En tydelig profil med ambisiøse målsettinger og bred forankring fordrer langsiktighet og stø kurs i arbeidet. På overordnet nivå ligger derfor 

satsingsområdene fast og legger premissene for initiering av egne prosjekter, så vel som prioritering av innkomne søknader i det kommende året.  

 

Foruten de omtalte satsingsområdene understrekes det fra regionrådets side at samferdselsutfordringer både til/fra og innad i regionen er et felles 

innsatsområde som det viktig å sette søkelyset på. Gode samferdselsløsninger er et viktig premiss for steds- og næringsutviklingen i regionen. I 

2013 vil det være særlig viktig med et sterkt engasjement for å sikre en snarlig og samlet utbygging av dobbeltspor i hele IC-triangelet og en 

videre utbygging av E6. Gjennom 2012 er det framskaffet et godt beslutningsunderlag og etablert en rekke gode allianser. For å få gjennomslag 

for regionens fanesaker er det imidlertid viktig at alliansene videreutvikles og at det bedrives et aktivt påvirkningsarbeid i tida som kommer.  
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Figur: Organisering av arbeidet for å bli Europas mest komplette region for opplevelser og vintersport 

 

 
 

1.2 Økonomi 
Partnerskapsmidlene utgjør totalt kr. 3,5 millioner, hvorav kommunene bidrar med kr. 1 000 000 og Oppland fylkeskommune bidrar med kr. 2,5 

mill. I tillegg kommer ubenyttede og inndratte midler fra tidligere år. 

 

Videre i dokumentet redegjøres det for pågående og planlagt arbeid knyttet til de definerte satsingsområdene i 2013. Ikke alle midlene som 

regionrådet har til disposisjon er per i dag allokert på konkrete prosjekter. Udisponerte midler skal fordeles til egeninitierte prosjekter og på 

grunnlag av innkomne søknader ila året som kommer. For å bli prioritert forutsettes det imidlertid at disse også kan knyttes opp mot de vedtatte 

satsingsområdene.  

 

For hvert av de pågående eller planlagte prosjektene gis det videre en kort beskrivelse av innhold, formål, samarbeidspartnere, status per i dag, 

resultatmål og finansieringsbehov fra Regionrådet i 2013. Avslutningsvis oppsummeres de økonomiske prioriteringene for kommende år i en 

tabell.  

 

Snowball 
Prosjekteier: Regionrådet 
Prosjektkoordinator: Ove 

Gjesdal 

Opplevelser og reiseliv 
SG 

Lillehammer Turist  
PL: Ove Gjesdal 

Toppidrett - vinter 
SG 

Olympiatoppen Innlandet 
PL: Erlend Slokvik 

Idrett i skole/folkehelse 
SG 

PL: Inger Øverli 

 
Regionrådets visjon: 

Europas mest komplette  
region for opplevelser  

og vintersport 
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2.  GLØd i landbruket 
Regionrådets satsing på landbruk har de senere årene vært samlet under en felles paraply, først kalt Ny GLØd og deretter gjennom oppfølgeren 

Mer GLØd, koordinert gjennom regionens felles landbrukskontor. Arbeidet med delprosjektene under Mer GLØD ble ferdigstilt, sluttrapportert 

og presentert for regionrådet høsten 2012.  

 

GLØd-satsingen har bidratt til å synliggjøre landbruket på en positiv måte. For samarbeidet med reiselivet og andre næringsaktører har GLØd 

vært nyttig, fordi dette har gitt muligheter for felles satsing. Landbruksorganisasjonene i regionen har imidlertid gitt en entydig tilbakemelding 

på at de nå klart ser behovet for en økt innsats for å styrke og utvikle det tradisjonelle landbruket og ikke minst stimulere til at flere unge ønsker 

å satse innen landbruksnæringen. I en næring som av mange oppfattes som traust og uten nytenkning, er det viktig å etablere arenaer som sikrer 

rom for dette 

 

Forankringen av GLØd-satsingen i Landbrukskontoret er god, men erfaringene viser at prosjektoppgaver har en tendens til å bli prioritert etter 

driftsoppgaver, og at framdriften i delprosjektene derfor bli ujevn. Framdriften er generelt best når man har engasjerte medarbeidere med 

prosjektet som viktigste arbeidsoppgave.  

 

Med erfaring fra det generelle næringsutviklingsarbeidet som har foregått ved landbrukskontoret i Lillehammer-regionen og resultatene i Mer 

GLØd, anbefales det at man fortsatt holder fokus på arbeidet med landbrusbasert næringsutvikling i regionen. Arbeidet så langt har også skapt 

forventing til at dette fortsetter, både fra landbruket og fra samarbeidsparter. Det er viktig å holde kontinuitet i arbeidet og bygge videre på det 

som er oppnådd. Prosjekter knytta til GLØd navnet er innarbeidet og det er fornuftig å bygge videre på det begrepet. Erfaringen fra Mer GLØd 

tilsier imidlertid at det er riktigere å bygge opp enkeltprosjekter med klare målsettinger og framdriftsplaner istedenfor at mange småprosjekt 

samles under en paraplyorganisering som lett blir uoversiktlig. Det er viktig at prosjekter som initieres er godt forankret hos brukerne for at de 

skal få den gode og langsiktige effekten man ønsker. Samarbeidsparter utenom landbruket bør også bli tydeligere på hva de ønsker at landbruket 

bidrar med i samarbeidet.  

 

Med bakgrunn i erfaringene fra GLØd-prosjektene så langt anbefales det at man den kommende treårsperioden konsentrerer det 

landbruksbaserte næringsutviklingsarbeidet omkring to delprosjekter: «Vekst og kunnskapsutvikling i landbruket» og «Kultur for lokal 

mattradisjon». Disse beskrives nærmere nedenfor. I tillegg understrekes det at næringsutvikling knytta til Langsua nasjonalpark vil være et viktig 

satsingsområde i tida som kommer. Man ser for seg at dette vil bli koordinert gjennom Gausdal Næringstorg og næringssjef i Gausdal kommune, 

med Landbrukskontoret og Snowball-satsingen som samarbeidspartnere.   
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2.1 Vekst og kunnskapsutvikling i landbruket 
Gjennom et prosjekt innen det tradisjonelle landbruket kan det skapes initiativ og utvikling. Det er viktig at utviklingen i landbruket ikke stopper 

opp, men at ny kunnskap og viten som hele tiden utvikles er med og moderniserer og skaper optimisme i næringen og snur det negative fokuset 

som har vært. Dette prosjektet skal bidra til dette ved å fokusere på vekst- og kunnskapsutvikling. Kommunene i Midt-Gudbrandsdalen har satt i 

gang et lignende prosjekt i regi av regionrådet, hvor drivkraften skal være bondens vilje, engasjement, nytenking og investeringslyst.  Det vil 

være naturlig å samarbeide med Midt-Gudbrandsdalsprosjektet for å kunne oppnå synergieffekter og prioritere tiltak sammen med dem, for å få 

best mulig resultat. 

 

 

Formål: GLØd prosjektene har som hovedmål å ”Tilføre landbruket i Lillehammer-regionen kunnskap slik at det framstår som ei robust næring 

under skiftende rammevilkår”. Videre er det et mål at landbruket i Lillehammer-regionen skal utvikle seg positivt og være en motor i utviklingen 

av næringslivet i regionen. Denne generelle målsettingen er også dekkende for dette prosjektet innen det tradisjonelle landbruket, men siden det 

er et spisset prosjekt, tydeliggjøres det med følgende tillegg: Prosjektet skal synliggjøre landbrukets betydning, skape vekst og 

kunnskapsutvikling og fremme utvikling og nyrekruttering på driftsenhetene.  

 

Målet skal nås gjennom:  

 Bygge økt spisskompetanse på landbruk (agronomi)  

 Skape et miljø for kunnskapsformidling av agronomispisskompetanse 

 Utvikle nettverk i produsentmiljøene (produsentklynger) 

 Skape optimisme og holdninger om at bonden skaper sin egen framtid 

 Utnytte handlingsrommet i landbrukspolitikken. 

 Få godt voksne bønder ”ned av gjerdet” og ta aktive valg for egen gard og neste generasjon. 

 Få unge bønder til å bli med å skape vekst og utvikling på egen gard 

 Kartlegge egne ressurser, muligheter og ambisjoner. 

 

Samarbeidspartnere: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Landbruksprosjektet i Midt Gudbrandsdalen, kompetansemiljøer 

nasjonalt og regionalt 

 

Status: Siste kvartal i 2012 har blitt brukt til å utarbeide en overordnet prosjektplan som er forankret i næringa, samt jobbing med finansiering. 

Detaljering av prosjektplanen vil skje i første kvartal i 2013. Da vil også prosjektleder bli engasjert og arbeidet med prosjektaktivitetene starte 

opp. 
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Resultatmål:   

Måltall i prosjektperioden: 

 Etablere minst 5 produsentklynger for optimal produksjon 

 Få utarbeidet utviklingsplaner for minst 30 eiendommer/driftsenheter 

 Iverksette minst 20 nye tiltak 

 Oppnå målt produksjonsøkning på deltakende bruk 

 Øke jordbruksarealet med 1 % og ta i bruk eksisterende areal 

 Utvikle minst 3 nye prosjektideer 

 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Prosjektet har en total kostnadsramme på kr. 800 000 i året i tre år (2013-2015). Regionrådet forutsettes å 

bidra med kr. 200 000 av disse, mens det resterende finansieringsbehovet forutsettes dekket av BU-midler fra Fylkesmannen i Oppland og 

gjennom egeninnsats..  

 

 

2.2 Kultur for lokal mattradisjon 
Lillehammer-regionen har gode og lange mattradisjoner. Enkelte har utviklet opplevelser knytta til mat som et produkt, og det er også etablert 

småskala matforedling av melk- og kjøttprodukter. Markedet er imidlertid tøft. Lokal produksjon foregår i mindre skala, men det er en mangel 

på bevissthet rundt lokal mat og mattradisjoner som slår ut i økt etterspørsel og tilbud om servering ved restauranter, hoteller og som generelt 

tilbud som en del av reiselivet. For å utvikle bevissthet om lokal- og regional mat videre, må det satses på et mer overordnet nivå og mat må 

løftes til å bli et produkt og en opplevelse ved restauranter og i reiselivsbedrifter i regionen. Som en del av Gudbrandsdalen forbindes området 

med kultur og matkultur og det må løftes fram og bli en attraksjon i regionen.  

 

Formål: Det skal opparbeides en stolthet over regionens mattradisjoner og matkulturen skal være med å bygge regionens identitet og binde 

sammen produksjon og opplevelse av mat.  Det skal oppnås gjennom: 

 Samarbeid om å identifisere og registrere regionens mattradisjon 

 Formalisert samarbeid mellom lokale leverandører av råvarer/produkter og serveringsbedrifter.  

 Kompetanseheving og erfaringsutveksling både hos leverandører og serveringsbedrifter ved bruk av lokal kunnskap.  

 Utvikle stolthet og kunnskap om matkulturen i regionen 

 Bidra til at lokal mattradisjon og lokale produkter kan brukes av turistbedrifter, restauranter og i store arrangementer 
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Samarbeidspartnere: Lillehammer turist/ Snowball-prosjektet, Faglagene i landbruket, restaurant/reiselivsbedrifter som foregangsbedrifter, 

Gudbrandsdalsmat og andre lokale leverandører med landbrukstilknytning, Høgskolen i Lillehammer, Fylkesmannen i Oppland, Oppland 

fylkeskommune. 

 

Status: Siste kvartal i 2012 har blitt brukt til å utarbeide en overordnet prosjektplan som er forankret i næringa, samt jobbing med finansiering. 

Detaljering av prosjektplanen vil skje i første kvartal i 2013. Da vil også prosjektleder bli engasjert og arbeidet med prosjektaktivitetene starte 

opp. 

 

Resultatmål: 

 Etablere et tilbud av lokal mat i kafeer og restauranter. Få reiselivsbedrifter til å ha lokal mat som et tilbud i sine menyer, frokost, lunsj, 

middag og pauseserveringer. Bygge en kultur og historie og stolthet rundt tilbudene 

 Knytte til seg lokale leverandører/leverandørnettverk. Eks. Gudbrandsdalsmat. 

 Komme fram til gode, smakfulle og konkurransedyktige retter/tilbud  

 Bygge lokal mat som en merkevare inn i merkevareprosjektet 

 Kurs/seminar som bygger opp interesse og kultur for å tilby lokal tradisjonsmat i restauranter/turistbedrifter, ved bruk av først og fremst 

lokale ressursmiljøer. 

 Samle en matbørs. Hva finnes og hva er tilgjengelig? 

 Bygge opp en satsing på matkultur i tilknytning til store arrangementer, Litteraturfestival, Jazzfestival, YOG 2016, Peer Gynt, 

idrettsarrangement m.m. 

 Synliggjøre mat og mattradisjon gjennom film, matkonkurranser eller annen mediasatsing 

 

Det vil bli jobbet ytterligere med å konkretisere resultatmålene for satsingen i forbindelse med at prosjektplanen skal detaljeres ila første kvartal 

2013. 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 320 000 i året i perioden 2013-2015. Av dette forutsettes regionrådet 

å bidra med kr. 115 000 i 2013 og 2014, samt kr. 45 000 i 2015. Øvrige kostnader forutsettes finansiert av BU-midler og egeninnsats. 
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3. Snowball 
Lillehammer-regionen har som nevnt innledningsvis tatt mål av seg til å bli Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser. Denne 

visjonen er operasjonalisert i en langsiktig målsetting om at Lillehammer-regionen skal bli Europas fremste vintersportsregion på utdanning, 

FoU, toppidrett, arrangement og opplevelser. 

 

Utviklingsprosjektet Snowball skal bygge opp under disse ambisjonene. Snowball-prosjektet har to hovedpilarer eller delområder. Den ene er 

opplevelser og reiseliv og den andre er toppidrett, jfr. figuren innledningsvis. Det er åpenbart at det finnes en rekke tangeringspunkter og 

fellesinteresser mellom de to delområdene i Snowball-satsingen. Ikke minst gjelder dette ift. arrangements- og anleggsutvikling, 

merkevarebygging, idrettsturisme med mer.  

 

På det nåværende tidspunkt er det funnet hensiktsmessig å knytte arrangementsarbeidet, merkevarebygging og idrettsturisme formelt opp mot 

delområdet opplevelser og reiseliv, mens anleggsutviklingen formelt er knyttet til delområdet toppidrett. I forhold til nye fellestiltak som måtte 

dukke opp, vil formell tilknytning bli avgjort fortløpende. 

 

Det er opprettet en 100 % stilling som hovedprosjektleder for hele Snowball-satsingen, med et særansvar for det praktiske arbeidet med 

opplevelser og reiseliv. Hovedprosjektleder skal imidlertid også være et bindeledd mellom Snowball reiseliv og opplevelser og Snowball 

toppidrett og sikre at synergiene mellom de to pilarene i Snowball-satsingen ivaretas på best mulig måte. Det praktiske arbeidet med Snowball 

toppidrett koordineres på sin side gjennom Olympiatoppen Innlandet. 

 

 

3.1 Snowball reiseliv og opplevelser 
Satsingen på opplevelser og reiseliv er organisert under Lillehammer Turist og har nedslagsfelt i hele den utvidede Lillehammer-regionen fra 

Vinstra i nord til Ringsaker i sør. Arbeidet er næringsstyrt og hviler på et samarbeid mellom næringsaktørene, kunnskapsmiljøene og de 

offentlige aktørene. Det er p.t. 16 nærings- og FoU-aktører
1
 som er formelle partnere (betaler partnerbidrag til basisfinansieringen av satsingen). 

Mange av disse delfinansierer også de ulike tiltakene som er igangsatt. I 2012 har man også lykkes i å få inn nasjonale aktører i satsingen og 

NSB, Color Line og OSL Gardermoen inngår nå i partnerskapet. Dette styrker satsingen og ikke minst bedriftenes distribusjons- og salgsarbeid. 

Det offentlige virkemiddelapparatet har fram til nå vært observatører i styringsgruppa. Fra og med 2013, er det imidlertid et ønske om å integrere 

disse sterkere i satsingen gjennom et mer formalisert samarbeid i et felles partnerforum med nærings- og FoU-aktørene. 

                                                 
1
 De 16 nærings- og FoU-aktørene som betaler partnerbidrag til Snowball er: Hafjell Alpinsenter, Hunderfossen Familiepark, Kvitfjell Alpinanlegg, Gålå, Lillehammer 

Olympiapark, Skeikampen Resort, Birkebeinerarrangementene, Lillehammer Turist, Maihaugen, Lillehammer Kunnskapspark, NINA, Østlandsforsking, Høgskolen i 

Lillehammer, NSB, Color Line og OSL Gardermoen. 
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Formål: Snowball reiseliv og opplevelser skal bygge opp under den overordnede visjonen «Lillehammer-regionen skal bli Europas mest 

komplette region for vintersport og opplevelser» og det tilhørende hovedmålet om at «Lillehammer-regionen skal bli Europas fremste 

vintersportsregion på utdanning, FoU, toppidrett, arrangement og opplevelser». For Snowball reiseliv og opplevelser er hovedmålet for den 

kommende femårsperioden (2013-2017) vedtatt brutt ned i fire satsingsområder: 

 

1. Bli Norges beste reisemål for barnefamilier hele året 

Barnefamilier som reiser med barn opp til 15 år er den viktigste målgruppen for reiselivs- og opplevelsesaktørene i regionen, både sommer og 

vinter. Alpinanleggene og fritidsparkene er noen av fyrtårnene og som er ”reason to go” (trafikkutløsende). Gjestens opplevelse av ferien 

påvirkes imidlertid også av en rekke andre produkter og aktører som overnatting, servering, handel, transport og øvrige opplevelsestilbud. Det er 

ønskelig at hele verdikjeden som betjener barnefamilier kvalitetssikres og utvikler sine tilbud etter målgruppens behov. 

 

2. Utvikle idrettsturisme i verdensklasse 

Regionen har gode forutsetninger for å vokse innen idrettsturisme: OL – anleggene, tidlig snølegging og lang, stabil vintersesong, 

treningsfasiliteter for øvrig, testlab, bred trenerkompetanse, overnattingsmuligheter og nærhet til Oslo og Gardermoen, er noen av fortrinnene 

våre. Idrettsturismen vil deles inn i tre nivåer: i) landslag/klubber på treningssamling, ii) bedrifter/entusiaster på treningssamling og iii) 

ungdoms-camper i skoleferier. Det er allerede et stort innslag av idrettsturisme på disse tre nivåene i dag, men ved å jobbe mer koordinert mot 

arrangører og destinasjonene kan dette området ytterligere forsterkes. 

 

3. Styrke arrangementenes verdiskaping 

Regionen har svært mange arrangement gjennom året, både faste og engangsarrangement og både innen kultur og idrett. Arrangementsforum i 

Lillehammer Turist har utarbeidet en arrangementsstrategi med fokus på at arrangement skal bidra til næringsutvikling, merkevarebygging og 

skape minneverdige opplevelser for tilreisende og innbyggere i regionen. Arbeidet ledes løpende av arrangementskoordinator. Snowballs rolle er 

å bidra til bl.a. dokumentasjon, utvikling av nye verktøy, strategi/rolleavklaringer mm., som styrker det løpende arbeidet med 

arrangementsutvikling i regionen.  

 

4. Vekst i internasjonale rundreiser sommer 

Regionen har en svak posisjon i det utenlandske markedet på rundreiser i Norge sommerstid. Fjordene er den største trafikkutløseren og vi må i 

første fase bli en prioritert reiserute til fjordene. Det innebærer at vi må kommunisere tydeligere ”reason to go” gjennom å tematisere rundreiser 

basert på eksisterende opplevelser, samtidig som vi må styrke tilretteleggingen for utvalgte utenlandske målgrupper.  
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Det er utarbeidet en egen tiltaksplan som beskriver arbeidet innenfor hvert av de fire målområdene. En fellesnevner, kompetansemessig, for de 

fire målområdene er konsept- og opplevelsesutvikling. For å lykkes med å levere høyere kvalitet til eksisterende gjester, og derigjennom øke 

gjenkjøpet, samt skaffe nye nasjonale og internasjonale gjester, må vi styrke opplevelsene. Vi må levere opplevelser i ”verdensklasse”. Dette 

innebærer behov for systematisk kunnskap om målgruppene (drivere, reiseatferd med mer), utvikling av innholdet i opplevelsene, samt 

distribusjon og salg. Merkevareplattformen skal spisses mot de utvalgte målgruppene i Snowball-satsingen. 

 

Det er ønskelig at både prosjektledelsen, FoU-miljøene og næringsaktørene samarbeider om å bygge kompetansen innen konsept- og 

opplevelsesutvikling. Dette vil også kreve påkobling av andre fagområder som antropologi, film/media/dramaturgi, markedsføring/økonomi, 

design og en styrking av de internasjonale relasjonene, både innen kompetansebygging og distribusjon.  

 

Status: Arbeidet med Snowball reiseliv og opplevelser er evaluert og det er bred enighet om at det er ønskelig å videreføre satsingen. Med 

bakgrunn i dette ble det i 2012 gjennomført en prosess for å avklare videre finansering, organisering og innretning på arbeidet. Denne prosessen 

har munnet ut i en femårig satsing (2013-2017), der Snowball reiseliv og opplevelser organisatorisk videreføres gjennom Lillehammer Turist. 

Innretningen av utviklingsarbeidet er spisset og i enda sterkere grad knyttet opp mot strategier og målgrupper hos Lillehammer Turist (jfr. over). 

Hovedprosjektledelsen har så langt vær finansiert gjennom et spleiselag mellom medlemmene i styringsgruppa for satsingen og regionrådet i 

Lillehammer-regionen, mens flere aktører har vært inne og bidratt til tiltaksfinansering. Finansieringsmodellen for den kommende 

femårssatsingen er noe annerledes og vil bli nærmere beskrevet nedenfor.  

 

Samarbeidspartnere: Lillehammer Turist, reiselivs- og opplevelsesnæringa regionalt og nasjonalt, kommunene og regionrådene, Oppland 

fylkeskommune, Innovasjon Norge, nasjonale program og satsinger, FoU-miljøer, internasjonale reiselivsoperatører, idretten 

 

Resultatmål: Reiselivsnæringa i regionen har en ambisjon om å øke antallet kommersielle gjestedøgn med 1 million innen 2020(sammenlignet 

med 2009). Verdiskapingen skal dobles. 2/3 av veksten skal komme fra internasjonale markeder. Snowball har ikke ansvar for gjestestrømmene i 

regionen og kan derfor ikke resultatmåles mot disse vekstmålene. De er allikevel førende for arbeidet, i den forstand at tiltak som igangsettes 

skal underbygge disse. På operativt nivå i Snowball-sammenheng vil det identifiseres egne resultatmål for de enkelte tiltak som igangsettes. 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Finansieringen av Snowball reiseliv og opplevelser vil i den kommende femårsperioden være på to nivå: 

 

 Basisfinansiering til hovedprosjektledelse, herunder prosjektfangst, prosjektbistand, nettverksbygging og administrative oppgaver. 

Finansieringen av disse oppgavene kommer fra årlige partnerbidrag regulert gjennom en felles samarbeidsavtale. Den gode 

næringsforankringen legges til grunn for arbeidet også i tida framover og dagens nærings- og FoU-aktører i styringsgruppa viderefører 
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sitt bidrag inn i basisfinansieringen. Samtidig vil det bli jobbet strategisk med rekruttering av nye næringsaktører. Det offentlige bidraget 

til basisfinansieringen vil fom. 2013 søkes spredd på begge regionrådene og alle kommunene i Snowball sitt nedslagsfelt, samt Oppland 

fylkeskommune (integrert som andel av delprosjekter). Formålet er å sikre enda bedre forankring av arbeidet og samtidig spre den 

økonomiske belastningen. Regionrådet i Lillehammer-regionen sitt bidrag til basisfinansieringen i 2013-2017 er vedtatt til kr. 100 000 i 

året i femårsperioden.  

 

 Tiltaksfinansiering.  Utover basisfinansieringen vil det utarbeides skisser til konkrete utviklingstiltak. Disse vil man søke finansiert fra 

ulike relevante offentlige og private aktører avhengig av det enkelte tiltaks innretning. Nye tiltak igangsettes først når Styringsgruppen 

har gitt sin tilslutning og næringsaktørene har forpliktet seg til deltakelse i prosjektene (kroner og egeninnsats).  

 

Det er utarbeidet en tiltaksplan som omfatter hele Snowball reiseliv og opplevelser og hovedprosjektleder vil rapportere på helheten i 

satsingen til regionrådet. Tiltakene som regionrådet forplikter seg til å medfinansiere i 2013 vil imidlertid knyttes opp mot målområdene 

«Idrettsturisme i verdensklasse» og «Styrke arrangementenes verdiskaping», samt til et tverrgående tiltak på tvers av målområdene, 

nemlig «Profilering og produktutvikling med utgangspunkt i film- og TV-produksjoner». Dette valget bunner både i et ønske om en 

tydelig rolledeling mht. finansiering (herunder å unngå dobbeltfinansiering med OFK) og i en vurdering av at disse to målområdene i 

særlig grad bygger opp under profilen i regionrådets satsinger de senere årene. De konkrete tiltakene som regionrådet vil medfinansiere i 

2013 vil bli nærmere beskrevet videre i handlingsplanen.  

 

 

3.1.1  Styrke arrangementenes verdiskaping 
Lillehammer-regionen er en av landets sterkeste arrangementsregioner. Arrangementene bidrar til en betydelig verdiskaping for regionen, både 

gjennom kjøp av varer og tjenester og profilering. I møte 2. september 2011 vedtok regionrådet også å legge noen klarer rammer for regionrådets 

videre støtte til fellestiltak og enkeltarrangement. I sak 14/11 ble vedtaket som følger: 

 

”Regionrådet fortsetter å støtte opp under fellestiltak som kommer flere arrangører til gode, men avsetter også en årlig pott der arrangørene 

kan søke om støtte til konkrete arrangementer. Størrelsen på denne potten må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet til 

Regionrådet og innarbeides som en del av neste års handlingsplan og budsjett.» 

 

Nedenfor gjøres det først rede for de prioriterte fellestiltakene som vil prioriteres i 2013 og avslutningsvis presenteres så regionrådets 

arrangementsstøtteordning. 
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3.1.1.1  Rekruttering av nye grupper frivillige 
Arrangementer er svært avhengig av frivillige i sin gjennomføring. Med flere og større arrangement øker behovet for frivillige. Ungdoms-OL 

gjør det naturlig å sette fokus på yngre frivillige (elever og studenter). To andre grupper som Snowball ønsker å jobbe systematisk med er folk 

som skal tilbake i arbeidslivet (arbeidstrening) og innvandrere (integrering).  

 

Formål: Øke rekrutteringen av nye grupper frivillige og bruke arrangementene som en arena for tilegning av praktiske kompetanse, 

arbeidstrening, positiv sosialisering og integrering. 

 

Samarbeidspartnere: HiL, videregående skoler, UDI, NAV, asylmottak og Lillehammer Læringssenter med flere. 

 

Status: Det har vært gjennomført møter med samarbeidspartnerne, med stor interesse for prosjektet. Det skal gjennomføres separate møter med 

enkeltaktørene med sikte på å etablere formaliserte samarbeidsavtaler som skal avklare aktørene bidrag inn i arbeidet. Det arbeides nå fram mot 

Birkebeinerrennet som en pilot. Diana Tooming hos Birkebeinerrennet er prosjektleder for arbeidet.  

 

Resultatmål:  

- Få på plass samarbeidsavtaler mellom de ulike partene og i første omgang de seks store idretts- og kulturarrangementene i regionen 

- I samarbeid med de seks store arrangørene, rekruttere, skolere og gjennomføre frivilligdeltagelse 

 

Behov for finansiering fra Regionrådet i 2012: Regionrådet avsatte kr. 150.000,- til dette arbeidet i handlingsplanen for 2012. Arbeidet vil 

ferdigstilles innen de avsatte økonomiske rammene ila 2013. 

 

 

3.1.1.2  Styrke verdiskaping, kommunikasjon og salg 
Akkvisisjon, utvikling av nye arrangement og bistand til eksisterende arrangement inngår i arrangementskoordinators og Lillehammer Turist 

sine driftsoppgaver. For å styrke verdiskapingen er det imidlertid også behov for å jobbe med utviklingsoppgaver. Sentrale spørsmål er blant 

annet: 

 Hvordan skal vi få best mulig pressedekning og mest mulig effekt av de mediene som dekker arrangementene?  

 Hvordan kan vi anvende sosiale medier som plattform for kommunikasjon med både publikum, deltakere og andre interesserte både før, 

under og etter arrangementene? 

 Hvordan kan vi utvikle kommunikasjonsløsninger sammen med LYOGOC 2016 som reiselivsnæringen kan forvalte i etterkant av 

arrangementet? 
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Konkretiseringen av tiltaket er imidlertid kommet for kort til at en mer detaljert beskrivelse av innretning og innhold foreligger. Dette vil 

avklares i møter med arrangementsforum, LYOGOC m.fl. i tida som kommer. Det er imidlertid viktig at det holdes et kontinuerlig fokus på 

utviklingsoppgaver som skal styrke verdiskaping, kommunikasjon og salg i tilknytning til arrangementene. 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Det avsettes en ramme på inntil kr. 200 000 til arbeidet i handlingsplanen for 2013 for å understreke 

betydningen av arbeidet. Midlene vil imidlertid først utløses når en detaljert tiltaksbeskrivelse med klare resultatmål foreligger og er godkjent av 

regionrådet.  

 

 

3.1.1.3 Tydeliggjøre de offentlige aktørenes rolle og ansvar 
I dag støtter både fylkeskommunen, kommunene og regionrådet opp under en rekke arrangementer gjennom forskjellige støtteordninger og 

særskilte vedtak. For å fremstå som tydelige og forutsigbare er det imidlertid behov for å implementere en felles arrangementstrategi i offentlige 

planer og avdelinger, samt sikre en større grad av koordinering mellom og avklaring av de ulike offentlige aktørenes roller og ansvar inn mot 

eksisterende og nye arrangementer. 

 

Formål: Koordinerte, forutsigbare og tydelige offentlige aktører   

 

Samarbeidspartnere: OFK, kommunene, regionrådet, arrangementskoordinator 

 

Resultatmål 2013: 

 Utvikle en veileder som tar for seg roller, oppgaver, ordninger for finansiering, verktøy med mer 

 Etablere en fast møteplass for de offentlige aktørene 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Ingen. Det forventes at prosjektet skal kunne gjennomføres gjennom egeninnsats fra samarbeidspartnerne 

 

 

3.1.1.4  Arrangementsstøtteordning 
Med bakgrunn i ovennevnte vedtak opprettet regionrådet en egen støtteordning for arrangement fra og med 2012. Som grunnlag for tildelinger 

fra støtteordningen vedtok regionrådet et sett av kriterier: 

 

«Tildeling av midler til enkeltarrangementer skal skje etter følgende prinsipper: 
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a) Avsatte midler skal fordeles med utgangspunkt i to årlige søknadsfrister (halve summen hver gang). Eventuelle udisponerte midler 

overføres til neste søknadsfrist  

b) Innkomne søknader skal vurderes av arrangementskoordinator i samarbeid med regionkoordinator. Ved behov skal disse bidra med 

veiledning av søkere.  

c) Dersom kommunen(e) og fylkeskommunen også er søknadsmottakere, skal det tilstrebes en koordinert og omforent saksbehandling med 

disse.  

d) Regionrådets støtte skal forbeholdes arrangementer på nivå to og tre i arrangementspyramiden 

e) Bare nye arrangement eller nyskaping i forbindelse med eksisterende arrangement skal støttes  

f) Arrangementet må passe inn i regionens arrangementskalender og arrangementsstrategi for å være støtteberettiget 

g) Det skal inngås en avtale som regulerer synliggjøring og rett til profilering i forbindelse med arrangementer som mottar støtte 

h) Arrangementer som mottar støtte må akseptere innsyn i arrangementsarbeidet  

i) Når arrangementet er avholdt, skal det avleveres en evalueringsrapport med attestert regnskap» 

 

 

Formål: Stimulere til utvikling av nye, så vel som nyskaping i forbindelse med eksisterende, arrangementer av nasjonal og internasjonal karakter 

 

Status: Den store oppslutningen om ordningen det første året denne har eksistert, viser at ordningen er etterspurt. Det har kommet inn 16 

søknader om støtte fordelt på de to søknadsfristene. Av disse ble ti arrangementer funnet støtteberettigede iht. søknadskriteriene. Blant disse er 

det en miks av nye arrangementer og utviklingstiltak i eksisterende arrangement. Det er også en miks av arrangementer innen både idretts- og 

kulturfeltet. Den samlede søknadssummen har langt overskredet det avsatte beløpet, også når arrangementer som ikke ble funnet 

støtteberettigede er trukket fra. I første søknadsrunde ble beløpet til fordeling økt med kr. 50 000, for å kompensere for gapet mellom 

støtteberettigede søknader og avsatte midler. Totalt er således kr. 550 000 fordelt ut i 2012. Tilbakemeldingen fra arrangørene har vært svært 

positiv og det er en forventning om at ordningen videreføres. Ordningen fungerer som «såkornkapital» for å få i gang utviklingsarbeid som i 

mange tilfeller ellers ville ha vært vanskelig å realisere. På bakgrunn av responsen på ordningen, både i form av søknader og tilbakemeldinger 

fra arrangørene, så vel som faktisk realisering av nye arrangement/utviklingstiltak i etablerte arrangement, videreføres derfor ordningen i 2013. 

 

Behov for finansiering fra Regionrådet: Det avsettes en ramme på kr. 500 000 til foredling på to søknadsfrister i 2013. Midler som eventuelt ikke 

tildeles ved første søknadsfrist overføres til neste.  
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3.1.2  Utvikle idrettsturisme i verdensklasse 
Regionen har gode forutsetninger for å vokse innen idrettsturisme: OL – anleggene, tidlig snølegging og lang, stabil vintersesong, 

treningsfasiliteter for øvrig, testlab, bred trenerkompetanse, overnattingsmuligheter og nærhet til Oslo og Gardermoen er noen av fortrinnene 

våre. Det er allerede et visst innslag av idrettsturisme i dag, men ved å jobbe mer koordinert mot arrangører og destinasjonene og potensielle 

målgrupper kan dette området ytterligere forsterkes. 

 

Regionrådet har i 2012 finansiert oppstart av en pilotstudie innen idrettsturisme og har også delfinansiert en pilot innen kulturcamp 

(”Lillehammer summer art camp) jfr. under. Det tenkes helhetlig mht. både idretts- og kulturcampene for å bygge en felles identitet, samt finne 

felles tidsrom for gjennomføring, for på den måten kunne bygge opp festivalinnhold (konserter etc.) som styrker enkeltcampene. 

 

De to tiltakene pågår fortsatt, men Snowball har allerede konkludert med viktigheten av dette som satsingsområde og legger derfor inn en 

videreføring i denne handlingsplanen med mål om å forsterke regionens arbeid innen idrettsturisme og camper. Dette anses også som svært 

viktig mht. ungdoms-OL, både med tanke på gjennomføring av selve arrangementet, men ikke minst også i etterbrukssammenheng. 

 

 

3.1.2.1 Idrettsturisme – forprosjekt og piloter 
Formål: Kartlegge interessen for og prioriteringer innen idrettsturisme i regionen.  Avklare hvilke aktører som vil samarbeide og felles 

innsatsområder. Høste praktiske erfaringer ved å gjennomføre to piloter innen idrettscamp. 

 

Samarbeidspartnere: Lillehammer Olympiapark, alpinanleggene/idrettsanleggene i regionen, Birkebeinerarrangementene, HiL (testlab), 

Lillehammer Turist, idrettsklubber m.fl. 

 

Status: Arbeidet har startet opp, men vil pågå også i 2013. Det er Olympiaparken som er prosjektleder. Status i arbeidet er at alle destinasjonene i 

Snowball regionen har bekreftet at idrettsturisme har et vekstpotensiale og er et viktig utviklingsområde fremover. I forhold til pilotarbeidet vil 

det jobbes med to konkrete piloter: sykkelcamp og bedrifts-NM (også idrettsturisme, målgruppe 2) våren 2013. Sykkelcampen vil gjennomføres 

på Lillehammer for inntil 60 deltakere 8-12 mai 2013 i regi av Olympiaparken og NTG. Andre samarbeidspartnere som det er dialog med er 

Lillehammer Cykle Klubb, Birkebeinerarrangementene m.fl. Det vil også bli gjennomført en egen camp i forbindelse med Bedrifts-NM.  

 

Resultatmål:  

- Utarbeide en handlingsplan med tiltak, ansvar og roller for økt aktivitet innenfor hvert av de tre nivåene (målgruppene) landslag og 

klubber, bedrifter og ungdomscamper. 
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Gjennomføre min to nye piloter som følge av prosjektet, samt koordinere erfaringer med øvrige nye initiativ i regionen. Erfaringer 

oppsummeres i rapport. 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Regionrådet avsatte kr. 200.000 til dette arbeidet gjennom handlingsplanen for 2012. Det avsettes ikke 

ytterligere midler til arbeidet. 

 

 

3.1.2.2 Lillehammer Summer Arts Camp 
Tilsvarende som for idrettscamp-piloten er det igangsatt en forstudie for å avklare hvilke av regionens kulturarrangører som ønsker å utvikle 

kulturcamper og hvordan aktørene skal samarbeide på tvers. Det skal også gjennomføres en pilot. Lillehammer Summer Arts camp skal gjennom 

sine kurstilbud og samlinger produsere forestillinger etc. som kan vises i ulike byrom og både på utendørs- og innendørs scener i og rundt 

Lillehammer.  

 

Formål:  

1. Utarbeide og forankre en felles visjon, profil og verdibasert plattform 

2. Avklare hensiktsmessig organisasjonsform 

3. Kartlegge lignende initiativ internasjonalt for «best practice eksempler» 

4. Videreutvikle en skisse til de respektive aktørers innhold slik at de korresponderer med de kortsiktige målsettinger (YOG) og de 

langsiktige (Lillehammer Summer Arts Camp) 

5. Dele inn prosjektet i egnede faser og beskrive hva som skal gjøres i disse 

6. Definere en egnet kommunikasjonsplattform 

7. Utarbeide en forretningsmodell og budsjetter for finansiering og drift 

8. Gjennomføre en pilotcamp 

 

 

Samarbeidspartnere: Lillehammer og Gjøvik Dansesenter, Dølajazz, Norsk Litteraturfestival, Peer Gynt, Amandus 

 

Status: Arbeidet er startet opp og innledende møter mellom samarbeidspartnerne er avholdt. Lillehammer Kunnskapspark ved Jørgen Damskaug 

er prosjektleder for arbeidet. Det arbeides fram mot gjennomføringen av en pilot på seinsommeren 2013. 

 

Resultatmål 2013:  

 Rapport som omhandler aktører, samarbeidsform, innhold i campene og forretningsmodell for videreføring. 
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 Gjennomføre min én pilot. Rapport som tar for seg erfaringene. 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Tiltaket er finansiert av midler tildelt i 2012. 

 

3.1.2.3 Kartlegging av målgrupper og behov 
For å kunne utvikle et tilbud som «treffer» de ulike målgruppene er det nødvendig med mer kunnskap om norske og internasjonale målgrupper 

for den regionale satsingen på idrettsturisme, herunder identifisere deres forventninger og behov. Målgruppene overordnet er: 

i) Landslag og klubber 

ii) Bedrifter 

iii) Ungdoms-camper 

 

Formål: Framskaffet en god oversikt over aktuelle målgrupper og deres behov, som grunnlag for utvikling av tilbud og målrettet salgsarbeid. Det 

skal: 

 Utarbeides en ”prospect-liste” (kundeliste) med informasjon om klubber, kontaktinformasjon mm som de deltagende 

samarbeidspartnerne kan benytte i sitt salgsarbeid.  

 Gjennomføres en kartlegging blant et utvalg av de potensielle kundene i prospect-listen for å avdekke hvilke behov de har i forbindelse 

med treningssamlinger og hva som er utløsende for valg av sted (treningsfasiliteter, snøgaranti, pris understøttende aktiviteter, 

overnatting, mm.) 

 

Samarbeidspartnere: Representanter fra Gålå, Skeikampen, Kvitfjell, Hafjell, Sjusjøen, Olympiaparken, Lillehammer Turist, 

Birkebeinerarrangementene, m.fl. 

 

Resultatmål 2013: 

- En opplisting av potensielle kunder innenfor de tre segmentene med kontaktinfo 

- En rapport som tar for seg behovene til målgruppene og anbefalinger mht. både salgs- og utviklingsarbeidet for å øke verdiskapingen 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Regionrådet støtter arbeidet med kr. 100 000 i gjennom handlingsplanen for 2013. 
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3.1.2.4 Tilrettelegging for idrettsturisme og camper – hovedprosjekt 
Tiltaket er et hovedprosjekt og videreføring av forprosjektet med pilot og kartleggingen av målgruppene som ble beskrevet ovenfor. Prosjektet 

skal sette fokus på tilretteleggingsbehov overordnet og inn mot de enkelte anleggene/destinasjonene/aktørene, bidra til at de ulike 

aktørene/destinasjonene i regionen differensierer sine tilbud og munne ut i utvikling av konkrete, salgbare konsepter. Tiltaket er 3årig. 

 

Formål: 

 Utvikle salgbare konsepter og samarbeide om regionen som vintersportsregion. Det direkte salgsansvaret ligger hos den enkelte 

aktør/destinasjon. 

 Utvikle nye camper, både idrett- og kultur. Samkjøring av disse i tid for å kunne utvikle festivalpreg (fellesaktiviteter).  

 Koble satsingen på YOG2016, deres samarbeidspartnere og kontaktflater og bidra til at idrettscamper og idrettsturismesatsingen blir en 

del av etterbruksarbeidet. 

 

Samarbeidspartnere: Representanter fra Gålå, Skeikampen, Kvitfjell, Hafjell, Sjusjøen, Olympiaparken, Lillehammer Turist, 

Birkebeinerarrangementene, Olympiatoppen Innlandet, kulturaktørene m.fl. 

 

Resultatmål:  

I løpet av prosjektperioden: 

 Etablert min 5 nye kultur- og idrettscamper 

 Oppnå en tydelig posisjon hos utvalgte målgruppene som en attraktiv region for idrettsturisme 

 En betydelig økning i verdiskapingen fra idrettsturismen hos samarbeidspartnerne som inngår i tiltaket. Dette krever at det utarbeides en 

0-punkt måling og en måling etter slutt. En nærmere presisering av vekstmålet utarbeides sammen med de samarbeidspartnerne som vil 

inngå i tiltaket. 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Regionrådet avsetter kr. 200 000 til arbeidet i 2013, kr. 125 000 i 2014 og kr. 50 000 i 2015. Det forutsettes 

at arbeidet skal være selvfinansierende etter at prosjektperioden er over.  
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3.1.3 Film og TV-serier: Profilering og produktutvikling (tverrgående tiltak) 
Regionen er attraktiv for innspilling av både spillefilmer og tv-serier. Snowball har i flere år arbeidet med å utvikle koblingene mellom film/tv 

og reiselivets interesser for profilering og produktutvikling.  

 

Erfaringer gjort gjennom Kong Curling og Lilyhammer viser at film/tv, gjort på riktig måte, kan være svært gode kanaler for å styrke 

merkevaren Lillehammer. Erfaringene tilsier imidlertid også at eventuelle tilskudd bør rettes mot avgrensede prosjekter, først og fremst knyttet 

til profilering og produktutvikling, i forbindelse med den enkelte produksjon. Dette for å sikre mest mulig regional effekt av investerte midler. 

Det bør overlates til andre finansiører å sørge for grunnfinansiering av produksjonene.  

 

To store film- og TV-produksjoner blir igangsatt i 2013, nemlig «Lilyhammer, sesong 2» og spillefilmen «Birkebeinerne». Arbeidet med 

profilering og produktutvikling vil følgelig ta utgangspunkt i disse.   

 

Formål: Styrke merkevaren Lillehammer (profilering) og bidra til økt turisttrafikk til regionen som følge av film- og TV-satsing. Utvikle 

konkrete og salgbare produkter, herunder både markedsmateriell og opplevelser med utgangspunkt i film og TV-produksjoner.  

 

Samarbeidspartnere: Rubicon, Paradox, Film3, Lillehammer Turist m.fl. 

 

Resultatmål 2012: Utvikle co-brandingsaktiviteter for reiselivet, herunder både markedsmateriell (forfilm DVD, stillbilder, videosnutter til 

hjemmesider, «suvenirer» med mer) og opplevelsesprodukter med utgangspunkt i «Lilyhammer, sesong 2» og «Birkebeinerne» 

 

Kontraktene med produsentene skal tydeliggjøre betingelsene for tilskudd. Økonomiske bidrag, kontraktsmessige forhold og resultater som skal 

komme ut av de enkelte samarbeidsprosjektene skal samkjøres med Film3.  

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Det ble avsatt en ramme på inntil kr. 200.000,- til å støtte opp under prosjekter som faller inn under formålet 

i handlingsplanen for 2012. Disse midlene er imidlertid ikke utløst, da det ikke har vært igangsatt aktuelle produksjoner dette året. Med to store 

produksjoner med stort internasjonalt potensiale på trappene, er det hensiktsmessig at de avsatte midlene overføres til 2013 og at det avsettes 

ytterligere kr. 200 000 til formålet i handlingsplanen for 2013. En detaljering av aktivitetene som skal gjennomføres inn mot produksjonene skal 

legges fram for regionrådet før midlene utløses.  
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3.3 Snowball Toppidrett  
Lillehammer-regionen er bosted for svært mange toppidrettsutøvere innen vinteridrettene og regionen har sterke klubber som arbeider med 

utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere. Toppidretten bygger opp under den overordnede visjonen til regionen, ikke minst fordi denne er 

en viktig drivkraft i anleggsutviklingen, den bidrar til omdømmebygging av regionen, den er viktig for rekruttering og utvikling av yngre utøvere 

og den kan skape grobunn for næringsaktivitet (for eksempel gjennom arrangementer og idrettsturisme).  

 

Formål: 

Bygge kompetanse for dagens og morgendagens topptrenere og toppidrettsutøvere innen vinteridretter i regionen ved å: 

 legge til rette for at mulighetene for trening og forberedelser i regionen er på linje med det beste i verden 

 få enda flere av særforbundenes kraftsentre til å lokalisere seg i Lillehammer-regionen 

 utvikle flere av regionens unge utøvere og trenere til toppidrettsnivå 

 

Samarbeidspartnere: NIF/OLT sentralt, OLT Innlandet, særforbund, klubbene, HiL, NTG, Snowball, Sykehuset Innlandet og private medisinske 

miljøer, 

 

Status: Arbeidet med Snowball toppidrett er som nevnt koordinert gjennom Olympiatoppen Innlandet med avdelingsleder som ansvarlig for det 

fortløpende arbeidet. Olympiatoppen Innlandet har fra 1. januar 2013 status som permanent, regionalt kompetansesenter for toppidrett. Det er 

opprettet en 100% fast stilling som avdelingsleder for kompetansesenteret i tillegg til en basistrener i 40% stilling. Det har vært jobbet mye med 

å styrke det idrettsmedisinske tilbudet. Øvrige stillingsressurser som har kommet på plass er lege i 40% (vi har nå stillingshjemmel til en 

idrettslege til i 50%, samt at nåværende stilling økes til 50%), ernæringsfysiolog i 25% og helsesekretær på Aktivklinikken (OLT dekker 60%). 

Fysioterapi/manuellterapitjenester er tilgjengelig i samarbeid med Aktivklinikken, samt at idrettspsykolog brukes på timebasis. 

 

For øvrig har det i 2012 blant annet vært arbeidet med utvikling av testmetodikk og testapparater for funksjonshemmede i samarbeid med HiL, 

identifisering av kompetanse ved høyskolene, samt bidratt i forskningsprosjekt vedr. intensitetsstyring. Videre har OLT bidratt ved utvikling av 

kraftsentre/treningsgrupper i sentrale vinteridretter, arrangert trenerkurs og temasamlinger for trenere og utøvere og gjennomført basistreninger 

for toppidrettsutøverne. 

 

Resultatmål 2013: 

 Utvikle samarbeidet med særforbund som etablerer kraftsentre i regionen og bidra til at flere forbund etablerer seg med 

kraftsentre/treningsgrupper i regionen. 

 Starte minst ett nytt forskningsprosjekt i samarbeid med HiL. 

 Utvikle kurset ”Trenere i utvikling” for ”morgendagens utøvere”. 
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 Videreutvikle tilbudet innen idrettspsykologi, samt bidra til å få på plass en idrettsfysiolog. 

 Arrangere temasamlinger/trenerfrokostmøter for trenere og utøvere. 

 Gjennomføre ukentlige basistreninger for toppidrettsutøvere. 

 Samarbeidsprosjekt med Sykehuset Innlandet om rask behandling av toppidrettsutøvere innen spesialistområder som ikke dekkes av 

helsefaglig nettverk. 

 Sikre høy kvalitet på tilbudet fra helsefaglig nettverk. 

 Bidra i arbeidet med å etablere ”Idrettens Hus”. 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Regionrådet vedtok i handlingsplanen for 2012 å avsette kr. 100 000 til arbeidet i siste halvdel av 2012 og 

deretter kr. 200 000 i 2013 og kr.150 000 for 2014 for å støtte opp under et permanent, regionalt kompetansesenter for toppidrett, gitt 

etableringen av dette. I tillegg til denne basisfinansieringen har regionrådet gjennom tidligere vedtak forpliktet seg inn i flere langsiktige tiltak, 

særlig knyttet opp mot etablering av det idrettsmedisinske tilbudet. Videre i handlingsplanen redegjøres det for disse, så vel som enkelte nye 

tiltak som skal igangsettes i 2013. 

 

 

3.3.1  Idrettsmedisinsk tilbud - idrettslege 
Etableringen av et godt idrettsmedisinsk tilbud i Lillehammer-regionen er sterkt ønsket av idretten og ett av de mest avgjørende tiltakene for 

videreutviklingen av regionens toppidrettssatsing til en permanent ordning. Regionrådet har derfor vedtatt å støtte arbeidet med å etablere et slikt 

tilbud, gjennom delfinansiering av en idrettslege i perioden 2011-2013. 

 

Formål: Utvikle et kvalitativt godt idrettsmedisinsk tilbud for regionens toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere. Første skritt er å 

få ansatt en idrettslege og bygge opp fasilitetene rundt denne i samarbeid med Aktiv klinikken. 

 

Samarbeidspartnere: Aktivklinikken, etablert legesenter, idretten nasjonalt og regionalt 

 

Status: Idrettslegen er ansatt og fungerer etter hensiktene. I tillegg har man gjennom samarbeidet med Aktivklinikken klart å samfinansiere en 

legesekretærstilling. Det er en erkjennelse at det er behov for å styrke tilbudet ytterligere på sikt og det er derfor søkt og innvilget en 

legehjemmel nummer to. Driftstilskudd for stillingen er på plass. Det jobbes for tiden med å finne en egnet lege til stillingen.  
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Resultatmål 2013: Idrettslege nr. 1 skal ha tilnærmet fulle lister som 60% fastlege og ha etablert en kundebase for 40%-stillingen som 

idrettslege. Tilsetting av en idrettslege nummer 2 og oppbygging av kundegrunnlag. Når begge er på plass vil begge ha en 50% stilling som 

idrettslege.  

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Det er allerede gitt tilsagn om kr. 200 000 fra Regionrådet i 2011, kr. 150 000 i 2012 og kr. 130 000 i 2013. 

Ytterligere finansieringsbehov for idrettslegen påregnes ikke. Finansiering til utvidelse av det idrettsmedisinske fagmiljøet og tilbudet 

spesifiseres i egne prosjekter under. 

 

 

3.3.2 Idrettsmedisinsk tilbud - kosthold, ernæring og idrettspsykologi 
Kosthold og ernæring framstår stadig viktigere både for toppidrettsutøvere, men dette vektlegges også i økende grad innen breddeidrett og av 

folk flest. Spesielt er kosthold og ernæring en utfordring for morgendagens utøvere. Disse utøverne skal ofte bo alene for første gang i livet og 

mestre både skole og toppidrett. I en travel hverdag vet vi at det krever en del å spise riktig og sunt. Idrettspsykologi er også viktig for å prestere 

på topp og mestre i avgjørende situasjoner og et komplett idrettsmedisinsk tilbud bør også inneha kompetanse på dette området. Begge disse 

tilbudene vil være viktig å ha i regionen med tanke på et YOG i 2016. Regionrådets rolle er å være med i oppbyggingen av et tilbud. Det koster 

både tid og penger å utvikle et godt tilbud, samt innarbeide dette hos målgruppa. Etter oppbyggingsfasen forutsettes det imidlertid at tjenestene 

skal være selvfinansierende i form av egenandeler fra brukerne. 

 

Formål: Bidra til økt kompetanse hos både trenere og utøvere i forhold til kosthold/ernæring og idrettspsykologi. Være et ressurssenter i 

situasjoner som kan bli kritiske i forhold til blant annet spiseforstyrrelser.  

 

Samarbeidspartnere: Olympiatoppen sentralt og i Innlandet, særforbund og Regionrådet for Lillehammer-regionen 

 

Status: Man har pr dato én person ansatt i 25% stilling for å jobbe med kosthold/ernæring. Tilbudet er nå vel etablert og har stor pågang. Det 

tilbys veiledning både av utøvere både individuelt og i grupper, samt veiledning av trenere. To idrettspsykologer og én psykolog er engasjert på 

timebasis. Tilbudet gid først og fremst i form av én til én- samtaler på utøvernivå, samt i form av veiledning av trenere. Dette tilbudet er fortsatt 

under oppbygging og det gjenstår å markedsføre det skikkelig, så det blir godt kjent blant utøvere og trenere.  

Resultatmål 2013: Videreføre og styrket det gode arbeidet som er etablert ift. kosthold/ernæring. Bygge opp og markedsføre det 

idrettspsykologiske tilbudet, slik at dette blir godt kjent og brukt på linje med førstnevnte.  

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Regionrådet avsatte i handlingsplanen for 2012 kr. 200 000 i 2012, kr.200 000 kr i 2013 og kr.150 000 i 

2014 til oppbygging av et tilbud innen kosthold, ernæring og idrettspsykologi. 
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3.3.3 Utviklingsprogram for trenere til «morgendagens utøvere» 
Første kurs er startet opp og bolk 1 der tema var treningsplanlegging er gjennomført. Forelesere kom fra OLT sentralt. Det var god oppslutning 

om den første bolken og responsen på opplegget var positiv. Man starter nå arbeidet med bolk 2-4, disse skal bygges opp med hensyn på tema og 

innhold og en skal finne foredragsholdere. I den forbindelse legges det opp til å trekke på krefter både lokalt og sentralt. I tillegg til innhold i 

selve bolkene skal det utvikles et opplegg med tanke på hjemmeoppgaver og praksis. 

 

Formål: Utvikle gode lokale trenere til regionens unge utøvere for å sikre at disse får best mulig utvikling. Dette gjelder både dagens juniorer og 

unge som kan bli deltakere i YOG 2016. 

 

Samarbeidspartnere: Idrettskretsen, IKI, OLT sentralt. 

 

Status: Oppstart av kurs med 28 deltagere, bolk 1 gjennomført. Bolk 2-4 skal planlegges og utvikles i 2013. Tema her vil være teambygging, 

trenerrollen, motivasjon og mental trening. Bolk 2 og 4 blir på Lillehammer, bolk 3 på Hamar. Nytt kurs vil starte opp 2014. 

 

Resultatmål: Utdanne 25 topptrenere for ”morgendagens utøvere” pr år. 

 

Finansieringsbehov: Regionrådet avsetter kr. 25.000,- pr bolk, totalt kr. 75.000,-, til utvikling og førstegangs gjennomføring trenerkurset for 

morgendagens utøvere. 

 

 

3.3.4  Idrettens Hus 
Etableringen av et Idrettens Hus er svært viktig for vintersportssatsingen i Lillehammer-regionen. En samlokalisering av ulike administrative 

miljøer knyttet til idrett og arrangement vil styrke kompetansen, samhandlingen og tjenestene rettet mot både utøvere, deltagere og også 

verdiskapingen knyttet til idrett. Et Idrettens Hus anses også som viktig fra Norges Idrettsforbunds side mht. utviklingen av Lillehammer som et 

av flere kraftsentre i Norge innen vinteridretter. Det er også viktig å se på synerger opp mot YOG 2016. 

 

Formål: Etablere et Idrettens Hus i Lillehammer på fylkeskommunens tomt i tilknytning til Mesna videregående skole. 
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Samarbeidspartnere: aktuell utbygger, Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Norges Idrettsforbund, idrettskrets, særkretser og 

særforbund, OLT Innlandet, Lillehammer skiklubb og Birkebeinerarrangementene, samt Aktivklinikken og ulike øvrige idrettsfaglige miljøer i 

regionen. 

 

Status: Det avventes en avklaring i forhold til Lillehammer kommunes rolle som leder av prosjektet. 

 

Resultatmål: Videreføre dialogen mellom OFK, kommunen og idretten ved NIF/OLT omkring innhold og utforming og ferdigstille konsept. 

 

Finansieringsbehov: Det er gitt tilsagn om kr. 40 000 fra Regionrådet i 2010-budsjettet. Arbeidet så langt har vært finansiert gjennom 

egeninnsats fra de ulike aktørene med Innlandet toppidrett som koordinator. Det antas at det vil bli behov for noen midler til blant annet 

prosjektering og utforming av avtaleverk, nå som prosjektet ser ut til å bli realisert. Det er derfor ønskelig fortsatt å ha litt midler til rådighet til 

det videre arbeidet. Ytterligere finansieringsbehov ut over de allerede tilsagte kr. 40 000 påregnes imidlertid ikke. 

 

 

4. Idrett i skole – fysisk aktive barn og unge 
Arbeidet med Idrett i skole skal underbygge regionens visjon som Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser. Skal vi nå de 

høye ambisjonene vi har satt oss, må vi jobbe for å gjøre regionen attraktiv. Tanken har hele tiden vært at en aktiv og sunn befolkning medvirker 

til å skape trivsel og bolyst for de som bor i regionen og et tiltalende image for potensielle tilreisende og tilflyttere. En region med slike 

ambisjoner må gripe fatt i de økende folkehelseutfordringene og arbeide systematisk med å legge til rette for at innbyggerne skal leve fysisk 

aktive liv. Skal vi snu uheldige utviklingstrender er det nødvendig å begynne med barn og unge og skolen er en arena der man når alle på tvers 

av sosiale lag og gruppetilhørighet. Prosjektet tar derfor skolen som utgangspunkt for arbeidet. 

 

 

4.1 Idrett i skole - implementering 
Idrett i skole involverer samtlige 22 grunnskoler i Lillehammer-regionen Etter et treårig utviklingsprosjekt, gikk Idrett i skole fom. skoleåret 

2011/2012 inn i en toåring implementeringsfase. Regionrådet vedtok en implementeringsplan i juni 2011. Ambisjonen er å finne varige 

driftsformer ila implementeringsfasen. Regionrådet finansierer en prosjektlederstilling i prosjektperioden. 

 

Formål: Den langsiktige målsettingen er at alle elever skal være i fysisk aktivitet med moderat intensitet i minimum 60 minutter hver dag. 

Ansatte i grunnskolen skal få økt fokus på fysisk aktivitet og hevet kompetanse på området. 
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Samarbeidspartnere: Kommunene, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, 

idrettslagene, idrettsrådene, Oppland idrettskrets, særforbund og –kretser, Landslaget for fysisk fostring m.fl. 

 

Status: Det har vært arbeidet intensivt med kompetansehevende tiltak, mobilisering og forankring av arbeidet på skolene, koordinering av ulike 

aktører og innhenting av tiltaksmidler fra nasjonale og regionale finansieringskilder. Vi har i 2012 mottatt støtte til arbeidet fra Fylkesmannen 

(skjønnsmidler) og fra NIF. Vi har også en søknad om støtte til Aktivitetskiosker inne hos Gjensidigestiftelsen. Arbeidet med de to LUK-

prosjektene «Aktiv ute» og «Forankre betydningen av å tilrettelegge for fysisk aktivitet hos politisk og administrativ ledelse» er ferdigstilt. Det 

har vært gjennomført en Vinterfestdag for alle grunnskolene i regionen. Det har vært gjennomført egne tiltak rettet mot inaktive elever (fysak 

smart) og har vært arbeidet mye med en lokal læreplan i kroppsøving for Lillehammer-regionen. Planen bryter kompetansemål ned i klare 

læringsmål med forslag til øvelser og kjennetegn på måloppnåelse. I samarbeid med andre sektorer er det også lagt inn forslag til felles praksis i 

forhold til strukturer og regler i utøvingen av faget. I 2013 vil planen danne utgangspunkt for utforming og gjennomføring av 

kompetansehevende tiltak rettet mot skolene. 

 

Styringsgruppa for prosjektet har utarbeidet en rapport som oppsummerer arbeidet så langt og gir anbefalinger i forhold til videreføring. 

Rapporten konkluderer med at arbeidet bør tas over i en fast, interkommunal driftsstilling. Det anbefales dessuten at målgruppa for arbeidet 

utvides til også å omfatte barnehagebarn, fordi erfaringene tilsier at det i mange tilfeller ikke er tidlig nok å komme i inngrep med barn og 

foreldre ved skolestart. Det foreslås at utfordringer og kompetansebehov knyttet til fysisk aktivitet i barnehagene, utredes nærmere som grunnlag 

for å vurdere opprettelsen av en treårig prosjektstilling som skal jobbe spesifikt med denne målgruppa. Denne utredningen vil bygge på 

eksisterende initiativ som for eksempel Gausdals-modellen og idebanken som ble utviklet i forbindelse med Plan for fysisk aktivitet og kosthold 

i barnehagene i Lillehammer.  Rapporten er presentert for Regionrådet, som ga sin tilslutning til det videre arbeidet. 

 

Resultatmål:  

 Avklare videre organisatorisk tilknytning og finansiering av en interkommunal driftsstilling for arbeidet med fysisk aktivitet rettet mot 

skolene fra og med 2014 

 Fokus på konkret og praktisk samarbeid på tvers av aktører og sektorer for å implementere både universelle tiltak og spesifikke tiltak 

rettet mot særlig utsatte grupper for eksempel «fysak smart»  

 Forankre og implementere lokal læreplan i kroppsøving på skolene i regionen 

 Utvikle og gjennomføre kurstilbud med utgangspunkt i den lokale læreplanen 

 Kartlegge utfordringer og behov i forhold til fysisk aktivitet i barnehagene i regionen og avklare oppstart av et eventuelt arbeid rettet mot 

denne målgruppa 
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Finansieringsbehov fra regionrådet: Regionrådet har vedtatt å avsette kr. 340 000 for 2013 til å finansiere prosjektlederstillingen fra til 

implementeringsperiodens utløp i juni 2013. Det forutsettes at kommunene finner en løsning på finansieringen av stillingen ut 2013 og at den 

langsiktige finansieringen av denne legges inn i kommunenes planer fom. 2014. Finansieringsbehov, oppstart og innhold i arbeidet ovenfor 

barnehagene vil avhenge av de resultater som fremkommer i kartleggingen våren 2013.  

 

 

4.2  LUK- prosjekt: Skoleveg til hverdagsaktivitet 
Regionrådet har gjennom prosjekt Idrett i skole søkt og fått tildelt kr. 350 000 i Lokalsamfunnsutviklingsmidler (LUK-midler) fra KRD via OFK 

til et prosjekt vi har kalt «Skoleveg til hverdagsaktivitet». Midlene vil bygge opp under og styrke det arbeidet som allerede pågår i regi av Idrett i 

skole, ved å sette særlig søkelys på ett spesifikt tema, nemlig skolevegen. 

 

Formål: Prosjektets hovedmål er å få flere barn og foreldre til å bruke skolevegen til fysisk aktivitet i hverdagen. Avledede delmål er å gjøre 

skolens ledelse og undervisningspersonell, elever og foresatte mer bevisst i forhold til å bruke skolevegen til hverdagsaktivitet og som en viktig 

sosial arena, samt bidra til færre biler og dermed bedre luftkvalitet og større grad av trafikksikkerhet i skolenes nærmiljø.  

Samarbeidspartnere: Skolene, SFO, FAU, Trygg trafikk,  

 

Status: Arbeidsgruppe er nedsatt og kartlegging av nåsituasjonen er startet opp.  

 

Resultatmål: 

 Økning i antallet elever som faktisk går/sykler til/fra skolen 

 Utarbeidet undervisnings- og informasjonsmateriell (praktisk veileder) som kan brukes som oppfølging av prosjektet både i vår region og 

ellers i Norge  

 Bedre medvirkning fra barn i forhold til kommunenes planprosesser knyttet til skoleveger 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Ingen. Prosjektet finansieres i sin helhet av LUK-midler..  
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5. Øvrige prosjekter 

5.1 InterCity – mobilisering og alliansebygging 

En utbygging av dobbeltspor i InterCity-triangelet til Lillehammer så raskt som mulig har svært stor betydning for en videre positiv utvikling i 

Lillehammer-regionen. Det er derfor avgjørende at det holdes høyt fokus på dette fram mot endelig behandling av Nasjonal transportplan på 

vårparten 2013. 

 

Formål: Det overordnede målet er å sikre at dobbeltsporet jernbane helt til Lillehammer innen 2022 vedtas som en del av NTP. Prosjektet skal 

synliggjøre argumenter og fakta, bistå i arbeidet med å identifisere hvilke arenaer og allianser som det til en hver tid må arbeides inn mot, og 

legge til rette for det praktiske arbeidet inn mot disse (mobilisering). På denne måte skal prosjektet sørge for at strekningen helt til Lillehammer 

har kontinuerlig fokus fram mot stortingsbehandlingen.   

 

Samarbeidspartnere: Regionrådene i Gudbrandsdalen, kommunene i regionen, OFK, regionalt næringsliv, Stortingsbenken mfl. 

 

Status: Arbeidet har så langt vært rettet mot å lage gode allianser og å få opp grunnlagsdokumentasjon og en veldokumentert 

argumentasjonsliste. Det har også vært jobbet noe med folkelig mobilisering. Framover vil det være viktig å bearbeide eksisterende allianser, 

bruke argumentasjonen inn mot sentrale beslutningstakere og få til en bred mobilisering blant folket. Regionens politiske og administrative 

ledelse bør ha en sentral rolle id ette arbeidet. Det vil være viktig å holde engasjementet oppe blant dem som ivrer for dobbeltspor helt til 

Lillehammer, men like viktig vil det være å bearbeide «tvilerne» og de «ikke-troende». Alliansene mot nord og nordvest er dessuten ikke så godt 

etablerte som alliansene på Østlandet. Verken Jernbaneforum Dovrebanen Sør eller Østlandssamarbeidet ivaretar alliansene fra Lillehammer og 

videre nordover i Gudbrandsdalen til Trøndelag og nordvest over mot Møre og Romsdal. IC-prosjektet har gjort en god jobb med å sette i gang 

arbeidet med også disse alliansene. 

 

Resultatmål 2013: Dobbeltsporet jernbane helt til Lillehammer innen 2022, vedtas som en del av NTP i stortingsbehandlingen våren 2013. 
 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Regionrådet støtter arbeidet med kr. 100 000 i 2012 og kr. 100 000 i 2013. 

 

 

5.2  VM Downhill 
Det internasjonale sykleforbundet (UCI) har tatt kontakt med Hafjell Freeride klubb (HFK), med et ønske om at klubben skal stå som arrangør 

av UCI Mountain Bike & Trials World Championships (VM i terrengsykling) i 2014. Verdensmesterskapet omfatter fire disipliner: 
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- Cross-country (terrengsykkel rundbane) 

- Downhill (utfor) 

- Cross-country Eliminator (terrengsykkel sprintøvelse – tilsvarende skisprint) 

- Trials (teknisk sykkelgren) 

For å arrangere et VM krever UCI at arrangøren har gjennomført et prøve-VM året før. HFK er derfor allerede blitt tildelt et UCI World Cup for 

Cross-country og Downhill 14. og 15. september 2013, som eventuelt vil kunne fungere som et prøve-VM. Et VM i terrengsykling passer godt 

inn i Lillehammer-regionens satsing både på arrangement og sykkelturisme. 

 

Formål: Støtte opp under planlegging og gjennomføring av et prøve-VM 2013 og et VM i terrengsykling i 2014. Bidra til varig 

kompetansebygging og best mulig profilering av regionen og anlegget med utgangspunkt i arrangementene.  

 

Samarbeidspartnere: Hafjell freeride klubb, det nasjonale og det internasjonale sykkelforbundet, kommunene, fylkeskommunen, næringsliv, 

Snowball  

 

Status: Det arbeides p.t. med å stifte et arrangementsselskap med Norges sykkelforbund i førersetet, som skal ha ansvar for planlegging og 

gjennomføring av mesterskapet.  

 

Resultatmål 2013: 

 Få på plass en god organisasjonsstruktur 

 Planlegge og gjennomføre et prøve-VM som fremstår som en sportslig og publikumsmessig suksess 

 Sikre at arrangementet gir god medieprofilering av regionen og anlegget 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Regionrådet har vedtatt å støtte arrangementet med kr. 250 000 i 2013 og 250 000 i 2014. 

 

 

5.3 Bildemedieprosjekt 
Det arbeides i disse dager med å få på plass en ny nettside for Lillehammer-regionen, www.lillehammer.no. For at nettstedet skal bli mest mulig 

interessant, må den fylles med et innhold som «fenger». Bilder, og i særlig grad levende bilder, er viktig i så måte. Personalforum 

(personalsjefene i de største private og offentlige virksomhetene i regionen) ønsker å produsere et knippe korte filmer som skal synliggjøre og 

http://www.lillehammer.no/
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eksemplifisere kvalitetene og mulighetene i regionen som kan nyttes i rekrutteringsøyemed. På bakgrunn av sammenfallende interesser er det 

derfor blitt etablert et lite felles prosjekt. 

 

Formål:  

Prosjektet skal, med utgangspunkt i de store kompetansebaserte virksomhetene (privat og offentlig) i vår region, produsere et knippe filmer som 

skal eksemplifisere kvalitetene og mulighetene i regionen med tanke på rekruttering/tilflytting: 

 5 personifiserte/familiehistorier 

 4 presentasjoner av virksomheter/næringsmiljøer 

 2 presentasjoner av gründere/gründermiljøer 

 En mer overordnet film som fokuserer på regionen som en attraktiv bo- og arbeidsregion, og som supplerer materiale som ligger på 

lillehammerturist.no  

 

De førstnevnte tre filmkategoriene skal bestå av filmsnutter på 2-3 minutter, mens den sistnevnte tenkes som en noe lengre filmsnutt med 5-6 

minutters varighet. Filmene skal formidles på www.lillehammer.no.  

 

Samarbeidspartnere: Medlemmene i Personalforum, næringsmedarbeiderne i kommunene/www.lillehammer.no  

 

Status: Arbeidet har en framdriftsplan som følger: 

 Første bolk personifiserte fortellinger – fram til årsskiftet 

 Filmen skal ferdigstilles innen 15.02.2013 

 Resten skal fortrinnsvis ferdigstilles før 01.06.2013. 

 

Lillehammer kunnskapspark ved Bjørn Nørstegård er prosjektansvarlig, mens SELL ved Britt Svoen er prosjektleder og står for den praktiske 

delen av arbeidet.  

 

Resultatmål 2013: Ferdigstille de skisserte filmene i tråd med ovennevnte intensjoner og framdriftsplan 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Regionrådet har vedtatt å støtte arbeidet med kr. 50 000 fra 2012-budsjettet. Øvrige kostnader (stipulert til 

kr. 200 000) skal dekkes av virksomhetene i Personalforum.  

 

http://www.lillehammer.no/
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5.4 Regionalt næringssamarbeid – forprosjekt 
Regionrådet vedtok våren 2012 å igangsette et forprosjekt som skal danne grunnlag for å vurdere en alternativ organisering av næringsarbeidet i 

regionen. Vi regionrådets vedtak heter det: 

«Forprosjektet skal 

1. kartlegge og vurdere eksisterende miljøer, deres oppgaver og roller  

2. gi case-studier av «best practice» mht regional samarbeid om strategisk næringsutvikling  

3. avklare med bakgrunn i 1. og 2.: Hva skal være våre felles mål og strategier for næringsutviklingssamarbeidet og, 

4. hva mangler vi av kapasitet og kompetanse for å komme dit?» 

 

Formål: Fremskaffe et godt beslutningsunderlag for å kunne vurdere alternative organiseringer av næringssamarbeidet i regionen 

 

Samarbeidspartnere: OFK, kommunene, regionrådet, Innovasjon Norge, FoU-miljøene, kompetanseinstitusjoner, næringsforeninger og 

sammenslutninger m.fl. 

 

Status: Med utgangspunkt i det ovennevnte vedtaket, ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag og innhentet anbud på arbeidet med 

forprosjektet. Price Waterhouse Coopers ble valgt som tilbyder etter en grundig avveining av pris og kvalitet. Det er gjennomført oppstartsmøter 

med den regionale rådmannsgruppa, regionkoordinator og næringsmedarbeidere for å detaljere det videre arbeidet. Det gjennomføres i disse 

dager en spørreundersøkelse blant nøkkelaktører i næringsutviklingsarbeidet i regionen. Det tas sikte på å ferdigstille forprosjektet ila mars 2013. 

 

Resultatmål: Ferdigstilt forprosjekt i tråd med spesifikasjonene i tilbudet fra PWC.  

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Forprosjektet pågår med allerede tilsagte midler fra 2012 (kr. 100 000 fra regionrådet og tilsvarende fra 

kommunene og OFK). Det påregnes ikke ytterligere finansieringsbehov.  

 

6. Drift  
Det er nødvendig å avsette en økonomisk ramme for å finansiere den daglige driften av Regionrådssekretariatet i 2013. Denne rammen skal blant 

annet dekke: 

 Regional formannskapskonferansen, felles regionråd med Midt-Gudbrandsdalen og evt. øvrige tiltak for å forankre regionrådets arbeid 

 Kontorleie 

 Leie av møterom 
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 Bevertning 

 IT/telefon-kostnader 

 Kontormateriell  

 Fellesgaver/blomster fra regionrådet i forbindelse med representasjon ol. 

 

Finansieringsbehov fra regionrådet: Det avsettes kr. 170 000 til drift i 2013 
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Tabell:  Oversikt over pågående og nye prosjekter  
Hovedsatsingsområde Prosjekt Midler tildelt til pågående og nye prosjekter (kursiv) 

Landbruk  2012 2013 2014 2015 

 Kultur for lokal mattradisjon  115 000 115 000 45 000 

 Vekst og kunnskapsutvikling i landbruket  200 000 200 000 200 000 

Idrett i skole/folkehelse Idrett i skole  340 000   

 LUK - Skoleveg til hverdagsaktivitet 350 000*    

Snowball reiseliv og 

opplevelser 

     

 Basisfinansiering (partnerbidrag)  100 000   

 Arrangementsstøtteordning  500 000   

 Rekruttering av nye grupper frivillige 150 000    

 Arrangement: styrke verdiskaping, kommunikasjon og salg  200 000   

 Idrettsturisme: kartlegging av målgrupper og behov  100 000   

 Idrettsturisme - pilot 200 000    

 Praktisk tilrettelegging for idrettsturisme og camper  200 000 125 000 50 000 

 Profilering – TV/film 200 000 200 000   

 Lillehammer Summer Arts Camp 100 000    

Snowball toppidrett      

 Olympiatoppen Innlandet, permanent RKS 100 000 200 000 150 000  

 Idrettsmedisin - idrettslege 150 000 130 000   

 Idrettsmedisin - ernæring/kost/idrettspsykologi 200 000 200 000 150 000  

 Idrettens hus       40 000**    

 Utv.progr.: trenere til «morgendagens utøvere»  75 000   

Annet      

 VM Downhill  250 000 250 000  

 InterCity – beslutningsunderlag og alliansebygging 100 000 100 000   

 Bildemedieprosjekt 50 000    

 Regionalt næringssamarbeid - forprosjekt 100 000    

Drift   170 000   

      

Sum disponert   3 080 000 990 000 295 000 

Overførte midler fra 2012   140 000   

Udisponerte midler   560 000   
* Finansiert av LUK-midler fra KRD via OFK og kommer i tillegg til partnerskapsmidlene 

** 2010-midler 


