
Vedlegg. 
Høringsuttalelser 
 
Lillehammer Sentrum Drift AS 
1. INNLEDNING  
Lillehammer Sentrum Drift AS (LSD) er positive til at det utarbeides kriterier for 
bærekraftige arrangementer i Lillehammer regionen.  
 
2. MERKNADER  
Lillehammer regionen er en stor arrangementsby og arrangements- næringen er 
viktig for hele regionen. I løpet av et år gir slike arrangementer store 
økonomiske ringvirkninger for hele Lillehammer, og spesielt for hotell- 
og/restaurantnæringen og handelsstanden.  
Samtidig er det viktig at en slik plan ikke lager begrensninger for de mange 
frivillige lag og foreninger som bidrar til de små arrangementene gjennom hele 
året, og således bidrar til viktig arrangementserfaring inn mot de store 
arrangementene.  
Våre bemerkninger og spørsmål er som følger;  
✓LSD er av den oppfatning at man bør vurdere en totrinns modell av strategien 
som differensierer mellom små og store arrangement. Dette for nettopp å ta 
vare på alle de små arrangementene i regionen, slik at det for dem ikke blir en 
for omfattende prosess.  
✓I strategien bør det også komme tydeligere frem hvem som er målgruppen til 
strategien. Har arrangementets størrelse eller omfang noe å si i forhold når 
denne arrangementsstrategien skal være gjeldende?  
✓Er strategien kun tiltenkt de som søker om kommunalt tilskudd, eller gjelder 
den alle arrangementer?  
✓Skaper en slik sjekkliste ekstra kostnader for arrangementet, eller gir den 
kostnadsbesparelse?  
✓Vil det tilbys noe rådgivningstjeneste som følger opp den enkelte arrangør i 
forhold til hvordan man kan nå målene?  
 
3. AVSLUTNING  
LSD er opptatt av at Lillehammer skal oppleves som en profesjonell 
arrangementsby, og ser derfor frem til at en slik strategi for  
bærekraftige arrangementer er med på å skape forutsigbarhet for arrangørene, 
samt forenkler behandlingen hos de ulike myndigheter. 
 
 
Gausdal kommune 
Gausdal kommune er glad for at Lillehammer‐regionen nedfeller kriterier for 
bærekraftige arrangementer. 
Vi ønsker en tydeliggjøring av når kriteriene skal gjelde, samt presisering av hvor 
hovedansvaret ligger. 
Ved hvilke typer arrangement skal kriteriene gjelde. Hvor store arrangement? 
Dette bør defineres i teksten. 
Eksempel: Gausdalsdagen – er Gausdal næringsforum, som arrangør, ansvarlig 
for at alle utstillere følger kriteriene? 
Små lag og foreninger som arrangerer mindre arrangement versus større 
kommersielle aktører? 



Under miljø savner vi et punkt på: 
Bruk av arealet/området – Arrangementet skal ta hensyn til naturen i området 
som er i bruk. Området skal brukes på en 
hensynsfull måte som ivaretar områdets natur. Areal utenfor arrangementets 
definerte område skal ikke tas i bruk (feks til 
parkering) uten at det er avtalt på forhånd. 
 
Lillehammer idrettsråd har vedtatt en uttalelse som ble mottatt 7. august. 
Bakgrunn 
Lillehammerregionen interkommunale råd har sendt forslag til kriterier på høring, 
med svarfrist 20. juni 2020. Høringsbrev og forslag til kriterier er vedlagt. 
I høringsbrevet er det sagt følgende om hensikten med kriteriene: 
Kriteriene skal fungere som en god sjekkliste for arrangører for hvordan de kan 
gjøre sitt arrangement mer bærekraftig 
Kriteriene legges til grunn i dialogen med arrangører for vurdering av søknader 
om støtte 
Bærekraft har tre likestilte elementer:  Økonomi – Miljø – Sosialt  
 
Vurdering 
Det er ambisiøse mål og parameter som er listet opp i forslaget. På spørsmål til 
saksbehandler om kriteriene er testet ut på konkrete arrangementer og/eller 
arrangører, er svaret nei.  
Det er ubetinget positivt at det utarbeides kriterier for bærekraftige arrangement 
i regionen. Regionen har svært mange arrangement i løpet av året, fra de store 
som Birken, World Cup, Baldus-cup m.fl., til de mange små og mellomstore. 
Arrangørene har ulike forutsetninger (personell, økonomi, kompetanse m.m.) for 
å kunne leve opp til kriteriene.  
Poenget vårt er at kriteriene må bli oppfattet som positive og til konstruktiv 
bistand til utvikling av arrangementene, og ikke som «nok et pålegg».  
Idrettsrådet mener at dokumentet bør bearbeides videre før sluttbehandling i 
interkommunalt råd og kommunene:  
 Det bør legges inn en «veileder», som beskriver hvordan dokumentet og 
kriteriene skal brukes  
 Det bør være forklaring på hvordan «poengskalaen» (status) skal brukes 
(er det 1 eller 5 som er best?)  
 Det bør legges inn et par eksempler, hvor kriteriene er benyttet på 
konkrete arrangementer  
 
Forslag til vedtak  
1. Lillehammer Idrettsråd er positiv til at det utarbeides og vedtas kriterier for 

bærekraftige arrangement i Lillehammer-regionen  
2. Før kriteriene sluttbehandles i interkommunalt råd og kommunene, bør de 

bearbeides videre slik idrettsrådet har skissert i vurderingen ovenfor  
 
 
 
Momenter fra Øyer kommune v/ kultur 

- Skalaen 1 – 6: Vi tenker det trengs en forklaring på hvordan skalaen skal 
brukes. 

- Bærekraftbeinet «Økonomi»: Parameter «Regional verdiskapning»: Å 
bruke arrangementskalkulatoren kan muligens være litt krevende/høy 
terskel. Trengs det støtte/veiledning ? Paramenter «Innovasjon og 



nytenkning»: «….for å være attraktive for sponsorer og tilskuere». Vi 
tenker «deltakere» bør plusses på. 

- Bærekraftbeinet «Miljø»: Parameter «Matsvinn»: Like viktig som «avtale 
om at noen kan overta mat som arrangementet ikke bruker» er det å få 
gode og fleksible avtaler med matleverandørene, f.eks. retur av 
overskytende … 

- Bærekraftbeinet «Sosialt»: Parameter «Frivillige»: Hensiktsmessige og 
tidsriktige systemer for kommunikasjon med de frivillige er kjempeviktig, 
kommunikasjonen må være effektiv for alle parter. Parameter: «Balansert 
ledelse»: Dette går vel da på kjønn, alder, etnisitet osv. Vi skjønner hva 
dere mener, men tror det hadde fungert bedre med et annet uttrykk enn 
«balansert». Vi klarte ikke å finne «det» uttrykket …. 

 
Det er viktig å ta en drøfting av hvor f.eks. miljøet hos dere kan bidra med 
tilrettelegging – «hjelpe arrangørene til å oppnå høye skår». Ett eksempel 
tilknyttet bærekraftbeinet «Miljø», parameter «Øvrige innkjøp»: Sørge for at 
arrangørene har lett tilgang til lister med nødvendig kontaktinformasjon til f.eks. 
miljøsertifiserte virksomheter og fairtrade-«enheter». 


