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REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - 
BÆREKRAFTSKRITERIER 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
1. Lillehammer kommune vedtar at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter 

høringsuttalelsene gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen  
2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal 

bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  
3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand fra LRV 

og evt. kontaktperson i vertskommunen. Arrangører som ønsker det, kan få grunnleggende 
veiledning.  

 
 
  
 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til bærekraftskriterier med informativ innledning  
2. Innkomne høringsuttalelser  
 
  
Sammendrag:  
Bærekraft er fundament i Regional arrangementsstrategi 2019-2023 som er vedtatt av 
kommunestyrene i Øyer, Gausdal, Lillehammer. 
 
Det har vært arbeidet med å utarbeide veiledning og kriterier for å gjøre arrangement enda mer 
bærekraftige. Disse ble lagt ut på høring av Interkommunalt politisk råd våren/forsommeren 2020.  
 
På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser og dialog med arrangementsmiljøene er det foretatt en 
justering av bærekraftkriteriene. De mest relevante innspillene er tatt inn og det er klargjort 



differensiering og ansvarsforhold. En kort veiledning er utarbeidet. Det foreslås at ved søknad om 
offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal bærekraftskjemaet inngå i 
vurderingen. Det er nå utarbeidet en introduksjon/veiledning for arrangørene, og alle som ønsker det, 
tilbys grunnleggende veiledning som samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer.  
 
Bakgrunn:  
Utkast til kriterier for bærekraft i arrangementer ble behandlet i Interkommunalt politisk råd og lagt 
ut på høring med frist 20. juni. Kommuner, fylkeskommune, sentrale arrangører, arenaer og 
organisasjoner har fått det tilsendt. Kriteriene tar utgangspunkt i at bærekraft har tre likestilte 
elementer: Økonomi, Miljø, Sosialt. 
 
Kriteriene skal fungere som en god sjekkliste for arrangører for hvordan de kan gjøre sitt 
arrangement mer bærekraftig og i deres dialog med arenaeiere og samarbeidspartnere. Kriteriene 
legges til grunn i dialogen med arrangører for vurdering av søknader om støtte.  
 
Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen har i sak 18/20 4.9.2020 enstemmig anbefalt at 
kriteriene for bærekraftige arrangementer vedtas av kommunene. Rådet gjorde følgende vedtak:  
 

1. Interkommunalt politisk råd anbefaler at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter 
høringsuttalelsene gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen  
2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal 
bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  
3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand fra 
LRV og evt. kontaktperson i vertskommunen. Arrangører som ønsker det, kan få 
grunnleggende veiledning. 

 
Fakta:  
Bærekraftige kulturarrangementer er et fundament i vedtatt regional arrangementsstrategi og bygger 
på overordnet planverk i kommunene i Lillehammerregionen. Lillehammerregionen er sannsynligvis 
blant de første regioner som konkretiserer dette i et helhetlig dokument. 
 
Det var kommet 3 høringsuttalelser innen fristens utløp. Det har også vært kontakt med kommunene 
og med arrangører som har gitt mer uformelle tilbakemeldinger. Relevante innspill er tatt med i 
vurderingsdelen. I Øyer ble det gjort en gjennomgang i sommer med noen momenter som refereres 
her.  
 
Sammendrag av innspill/høringsuttalelser  
Generelt: Innspillene og tilbakemeldinger er meget positive og bekrefter at dette anses som viktig. 
Noen har etterspurt hvordan dette konkret skal brukes og når de skal gjelde, og enkelte mener at det 
kan virke omfattende, spesielt for små arrangører.  
 
Lillehammer Sentrum drift  
De er positive til at det utarbeides slike kriterier. Påpeker at arrangementsnæringen er viktig og gir 
store økonomiske ringvirkninger for hele Lillehammer.  
Påpeker at kriteriene ikke må lage begrensninger for de mange små arrangementene.  

 Foreslår en totrinns modell som differensierer mellom små og store arrangement  
 Bør være tydeligere på målgruppen for strategien og om den skal gjelde både store og små 

arrangementer og om den kun skal gjelde arrangementer som søker kommunale tilskudd  
 Er en slik sjekkliste kostnadsdrivende eller kostnadsbesparende?  
 De spør også om det skal tilbys rådgiving overfor den enkelte arrangør  

 
De ser fram 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  
Er glad for at det nedfelles kriterier for bærekraftige arrangementer.  

 Ønsker en tydeliggjøring av når kriteriene skal gjelde, for hvor store arrangementer? Bør 
defineres i teksten  

 Presisering av hvor hovedansvaret ligger  
 Bruk av areal/område – Arrangementet skal ta hensyn til naturen i det definerte området som 

brukes.  
 
Lillehammer idrettsråd  
Ubetinget positivt at det utarbeides slike kriterier. Påpeker at det virker ambisiøst og at arrangørene 
har ulike forutsetninger.  
 
Kriteriene må bli oppfattet som positive og som konstruktiv bistand til utvikling av arrangementene, 
og ikke som «nok et pålegg».  
 
Foreslår at dokumentet 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  
 Det bør legges inn et par eksempler, hvor kriteriene er benyttet på konkrete arrangementer  

 
Øyer kommune  
Etter kontakt med Øyer kommune har de gitt innspill på konkrete tilføyelser i dokumentet. Blant 
annet vedrørende matsvinn: få til gode og fleksible avtaler med matleverandørene, f.eks. retur av 
overskytende.  
 
De påpeker behov for veiledning og avklaring av hva LRV/Visit Lhmr og kommunene kan bidra med 
av tilrettelegging. Eksempelvis kan arrangementskalkulatoren være en høy terskel for enkelte..  
 
Vurdering  
Ansvar  
Hovedansvaret for å gjøre arrangementene mest mulig bærekraftige ligger hos arrangøren. Det vil 
være arrangøren som har ansvar for dialog om dette med sine samarbeidspartnere, arenaeiere og 
offentlige myndigheter. Men bærekraftkriteriene utfordrer også arenaeiere, den kommunale 
organisasjon og offentlige tjenestetilbud til å tilrettelegge og informere.  
 
Visit Lillehammer ved arrangementskoordinator vil i samarbeid med Lillehammerregionen vekst 
(LRV) tilby alle arrangører som ønsker det, veiledning.  
 
Kriteriene  
Flere etterspør om disse kriteriene skal gjelde alle, eller bare de store arrangementene.  
Intensjonen er at kriteriene skal være et verktøy for alle arrangører til å gjøre sine arrangementer mer 
bærekraftige. Betydningen vil være størst for de store arrangementene. Det foreslås at ved offentlige 
tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal bærekraftskjemaet inngå i 
vurderingen.  
 
Graderingen kan være en hjelp i arrangørens interne arbeid for å identifisere hvilke områder de 
ønsker å forbedre. Den vil gjennomgås med arrangementsansvarlig i Visit Lillehammer/LRV der 
arrangøren setter en gradering på bakgrunn av status for arrangementet pr dags dato.  
Siden dette er en tidlig fase med innarbeiding av bærekraftstrategi, vil det ikke kunne stilles krav om 
at arrangøren har tilfredsstillende nivå på alle områder. Man kan forvente at prosess er igangsatt og 
arrangøren lager en plan for hva de ønsker å prioritere i et tidsperspektiv.  
 



Det er et vedtatt mål at større gjentatte arrangementer skal oppnå en form for miljøgodkjenning. Vi 
har i dag to offentlige miljøsertifiseringer: «Miljøgodkjent arrangement» og «Miljøfyrtårn». Begge 
disse innebærer å delta i en prosess med profesjonell veiledning. Det vurderes om det kan være 
hensiktsmessig å etablere en noe enklere regional miljøgodkjenning for mindre og mellomstore 
arrangementer på bakgrunn av prosess og dialog om dette skjemaet.  
 
Vurderingen gjøres av regionens forvaltningsansvarlig.  
Grad 0 = Ikke igangsatt  
Grad 1 = påbegynt prosess for dette feltet  
Grad 2 = Utarbeidet plan for temaet, relevant analyse (eks ROS-analyse), identifisert tiltak  
Grad 3 = Vedtatt helhetlig plan og planlagte tiltak, inngått forpliktende avtaler, eks budsjett i balanse 
etc.  
Grad 4 = Arrangør kan vise til at konsept fungerer, tiltak er kommunisert ut, gjennomføres på 
akseptabelt nivå  
Grad 5 = Sterk regional betydning, kan vise til gjennomføringsevne. (Innen «Miljø» vil dette være 
tilstrekkelig for regionens miljøgodkjenning i henhold til standard for miljøgodkjent arrangement)  
Grad 6 = Har betydelig nasjonal betydning, inneholder gjerne banebrytende tiltak. (Innen miljø: 
formell miljøsertifisering)  
 
Arrangementskoordinator i Visit Lillehammer vil være hovedkontakt i dette arbeidet. Sammen med 
kulturnæringsutvikler i LRV og kontaktpersoner i kommunene vil disse utgjøre et rådgivende team. 
Hver kommune har utpekt en kontaktperson for dette arbeidet. 
 
Det er utarbeidet forslag til en innledning med råd om hvordan man kan bruke skjemaet for prosess 
hos arrangørene (se vedlegg).  
 
Andre konkrete innspill som er mottatt, legges inn i forslag til revidert skjema.  
 
Siden vi er i en tidlig innføringsfase, vil det fortsatt være en dynamisk prosess å utvikle kriteriene og 
skjemaet.  
 
For arrangører som ikke har gjort slike vurderinger, vil det fordre en ressursinnsats. Men det antas at 
kriteriene vil tilføre en struktur på arbeidet som vil effektivisere prosessene på sikt og kanskje gi 
arrangører konkurransefortrinn. Det forventes at det blir stadig større fokus på dette i framtida.  
 
Det må gjøres et videre arbeid for å forankre og informere i alle aktuelle miljøer. I løpet av november 
2020 planlegges et miniseminar med veiledning som har fokus på hvordan bærekraftkriteriene kan 
være nyttige for alle arrangører.  
 
Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen har høsten 2020 enstemmig anbefalt at 
kriteriene for bærekraftige arrangement vedtas av kommunene. 
 
 
 
Lillehammer, 13.11.20   
 
 
Tord Buer Olsen  Eirik Haagensen 
Kommunedirektør Næringssjef 

 
 
 
 
 




