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NOTAT FRA INNLANDET REVISJON IKS OM "LILLEHAMMER SOM 
VINTERIDRETTSDESTINASJON" 
 
 
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til 

VEDTAK 
1. Kontrollutvalget tar notatet fra Innlandet Revisjon IKS om «Lillehammer som 

vinteridrettsdestinasjon» til orientering. 
2. Kontrollutvalget mener notatet gir innsikt i kostnader knyttet til Lillehammers rolle 

som arrangør av og tilrettelegger for store vinteridrettsarrangement, men gjør 
oppmerksom på at revisjonens undersøkelse denne gang ikke gir et fullstendig bilde.  

3. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende  
 
INNSTIILLING 
1. Kommunestyret tar notat fra Innlandet Revisjon IKS om «Lillehammer som 

vinteridrettsdestinasjon» til orientering. 
 

 
 
  
 
 
 
Vedlegg: 
Notat fra Innlandet Revisjon IKS om «Lillehammer som vinteridrettsdestinasjon» av 
13.6.2019. 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget vedtok følgende i sitt møte den 11.2.2019: 



Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll i Lillehammer Skifestival AS for å se 
nærmere på styring og kontroll i selskapet - jf. forslag til problemstillinger som 
framkommer i saksframlegget. I tillegg bestilles en undersøkelse av følgene av 
kommunens mål om å være ledende vintersportsdestinasjon. Prosjektplaner bestilles 
til kontrollutvalgets neste møte den 18.3.2019. Kontrollutvalget ønsker 
revisjonsrapport og undersøkelse behandlet i sitt møte i juni 2019. 

 
Innlandet Revisjon IKS la fram en prosjektplan knyttet til undersøkelsen i kontrollutvalgets 
møte den 18.3.2019 og vedtok følgende: 

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering og opprettholder en bestilling i 
tråd med denne. 

 
I prosjektplanen ble det gitt presiseringer og avgrensninger. Her gjengis følgende om 
presisering og avgrensning i vedlagte notat: 

Kartleggingen omfatter økonomisk støtte i perioden 2009 – 2018 fra Lillehammer 
kommune til   

 Lillehammer Skifestival AS 
 Lillehammer Olympiapark AS 
 Støtte til idrettsarrangementer (vinter) 
 Investeringer i idrettsanlegg 
 Kommunal driftshjelp til vinteridrettsarrangement  
 Andre former for støtte 

 
I prosjektplanen ble det antydet et forbruk på undersøkelsen på ca. 50 timer.  
 
Fakta: 
Innlandet Revisjon IKS har besvart bestillingen fra kontrollutvalget med vedlagte notat. 
Revisjonen vil komme i kontrollutvalgets møte for å presentere og svare på spørsmål. 
 
Formålet med undersøkelsen har vært å gi innsyn i kommunens kostnader knyttet til 
Lillehammers rolle som arrangør av og tilrettelegger av store idrettsarrangementer, med vekt 
på vinteridrett. Det er ikke knyttet problemstillinger til undersøkelsen og revisjonen har derfor 
ikke vurdert opp mot revisjonskriterier, slik vi er vant med i forvaltningsrevisjoner. I notatet 
har imidlertid revisjonen gjort en oppsummering av innhentet informasjon. Tabellen i 
oppsummeringen i notatet viser kommunens utgifter i de ulike utgiftskategorier i perioden 
2009-2018. 
 
I vedlagte notat er revisjonens undersøkelse framstilt med de samme overskrifter som 
framkommer i ovennevnte presisering/avgrensning. 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering: 



Sekretariatet mener revisjonen har levert en kartlegging iht. bestillingen. Revisjonen ble gitt 
kort frist for sin undersøkelse ettersom det var ønske fra kontrollutvalget at notatet skulle 
legges fram samtidig med selskapskontrollen i Lillehammer Skifestival AS.  
 
Notatet gir innsikt i kommunens rolle som arrangør og tilrettelegger, men som revisjonen 
oppsummerer gir ikke denne kartleggingen et fullstendig bilde. Revisjonen presiserer bl.a. at 
det er vanskelig i praksis å skille vinteridrett fra annen idrett og dessuten vanskelig å skille 
midler brukt til tilrettelegging for idrett og friluftsliv fra det som er bevilget mer eller mindre 
eksplisitt for å fremme kommunens rolle som vinteridrettsdestinasjon. Revisjonen tar videre 
forbehold om at tabellen i oppsummeringen i notatet ikke gir et uttrykk for hva 
vintersatsingen «koster» kommunen totalt; I denne forbindelse viser revisjonen både til 
problemet med å skille vintersatsingen fra idrett og tilrettelegging for lokalbefolkningen og 
ikke minst problemet med å anslå hvilke gevinster som satsningen skaper for kommunens 
nærings- og arbeidsliv og kommunen selv. 
 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget tar notatet til orientering og at ovennevnte forbehold 
framkommer i vedtaket. Videre foreslås det at kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret 
også tar notatet til orientering.  
Sekretariatet har hatt meget kort tid på å skrive et saksframlegg og foreslå et vedtak. Notatet 
ble mottatt i sekretariatet den 13.9. og måtte legges ut til kontrollutvalget dagen etter. 
Kontrollutvalget behandler saken på møtet den 17.6. Drøftinger i møtet kan derfor medføre at 
det blir gjort et annet vedtak enn forslaget fra sekretariatet. 
 
Samtidig med at saken legges ut til kontrollutvalget den 14.6. sendes saksframlegg og vedlegg 
til politisk sekretariatet i kommunen slik at saken kan sendes kommunestyrets medlemmer for 
at saken kan behandler på møtet den 20.6. Kontrollutvalgets vedtak på møtet den 17.6. legges 
fram direkte i kommunestyrets møte. 
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