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Etter vedtak i Regionrådet for Lillehammerregionen 7. desember, legges herved forslag til 

regional arrangementsstrategi ut på høring i kommunene og hos aktuelle organisasjoner og 

arrangører. 

 

Arbeidet med arrangementsstrategien er forankret i den regionale næringsplanen, vedtatt av 

kommunestyrene i 2014. Behovet for en regional strategi er også fremmet i andre dokumenter, 

blant annet Lillehammers kulturstrategi. Betydningen av arrangement som verdiskaper i 

regionen understrekes i ulike politiske plandokumenter i kommunene og i fylket, og ble også 

fremhevet i Innlandsutvalgets innstilling som et av områdene der Lillehammer-regionen anses å 

ha særlige fortrinn og utviklingspotensialer.  I fylkeskommunens internasjonale strategi er 

arrangement og arrangementskompetanse nevnt som områder der denne regionen bør ha 

internasjonale ambisjoner. 

 

Arbeidet med arrangementsstrategien startet opp høsten 2017 og man har gått bredt ut for å få 

innspill, spesielt fra arrangementsmiljøene. Prosjektleder fra Høgskolen i Innlandet/SELL har 

vært Irene Thorsplass. 

  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe og en styringsgruppe med deltakere utpekt av Regionrådet i 

Lillehammerregionen. Det har videre vært gjennomført informasjons- og innspillsmøter for 

arrangementsmiljøene, samt kontakt med aktuelle parter i aktørbildet.  

 

Arrangementsstrategien har som formål å gi en overordnet retning på hva kommunene vil 

prioritere og ha særlig fokus på innenfor arrangementsfeltet.  Strategien skal bidra til å 

tydeliggjøre hvilke ambisjoner kommunene har for arrangementssatsingen i regionen. Strategien 

skal være tydelig nok til å angi en ønsket retning og peke på utviklingsområder, men samtidig 

fleksibel og dynamisk nok som arrangementsfeltet, og den regionale tilnærmingen, krever.  Den 
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skal videre bidra til økt kunnskap om arrangementenes betydning i et helhetlig perspektiv og 

bidra til å styrke samarbeidet med arrangementsaktørene. 

 

Det er meningen at selve strategien skal redigeres ned til et mer kompakt dokument. Den bør 

også bli et redskap for mer effektiv service og oppfølging samt danne grunnlag for at 

arrangementer kan få best mulig samfunnseffekt. 

 

På bakgrunn av høringsinnspill og drøftinger i organisasjoner og kommuner vil et bearbeidet 

forslag legges fram for politisk behandling vinteren 2019. 

 

 

For regionrådet i Lillehammer-regionen, 
 

Eirik Haagensen 

Næringssjef i Lillehammer-regionen 

 

 


