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Oppsummering av saken: 
Det foreslås at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal støtter Snowballkonferansen 
2017 med kr. 70.000. 
 
Bakgrunn for saken: 
Snowballkonferansen gjennomføres for 7. gang 1. og 2. februar 2017 i Øyer. 
  
Konferansens tema er; destinasjonsutvikling, bærekraft og konkurranseevne.  
Alle tema som er svært aktuelle vår region, både i privat og offentlig virksomhet. 
 
Konferansen har etter hvert etablert seg som en viktig møteplass for 
reiselivsbedrifter, arrangører, det offentlige og FOU miljøene, både regionalt og etter 
hvert også nasjonalt. 
 
I år som i fjor har Visit Lillehammer et tett samarbeid med NHO Reiseliv om 
konferansen. Målsettingen er at Snowballkonferansen skal bli etablert som en av de 
store reiselivskonferansene i landet. 
 
Visit Lillehammer, som arrangør av Snowballkonferansen, har søkt Regionrådet for 
Midt-Gudbrandsdal om økonomisk støtte på kr.75.000. 
Den totale økonomiske rammen for konferansen er budsjettert til kr. 805.000. 
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i at kommunene i midtdalen er medlemmer av Visit Lillehammer og 
har samarbeidsavtaler med Snowball prosjektet, ser vi det som naturlig at regionen 
bidrar både i planleggingen og i finansieringen av Snowballkonferansen 2017. 
Regionrådsadministrasjonen har hatt en plass i programkomiteen for konferansen. 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har støttet konferansen tidligere også, i 2015 og 
2016 var støtten på 75.000 pr år. 
 
I RMGs vedtatte budsjett for 2017 ligger det inne forslag om å støtte 
Snowballkonferansen 2017 med kr 70.000.  
Søknaden fra Visit Lillehammer er datert 11.11.2016 og konferansen er gjennomført 
når saken behandles i RMG. Årsaken til at den først behandles nå, er at 
regionrådsadministrasjonen ønsket en avklaring fra Oppland Fylkeskommune på om 
den økonomiske rammen for partnerskapsmidler for 2017 ble opprettholdt, før en 



eventuelt bevilget midler til konferansen. Det ble først avklart på Fylkestinget i 
desember 2016, og samsvarer med vedtatt budsjett for RMG i regionrådsmøte i 
november mnd. 2016.  
  
Vår region har stor satsing på arrangement og utvikling av turistdestinasjoner. 
Det er alltid behov for inspirasjon og faglig påfyll for å oppnå utvikling. Det er viktig for 
lokale aktører som arbeider med festivaler, reiseliv og besøksnæring. At Regionrådet 
kan bidra til at slike arenaer som Snowballkonferansen finnes i nærområdet er 
positivt. 
 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 70.000 til 
Snowballkonferansen 2017. 
  

2. Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1, Regional 
Næringsutvikling. 
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Som innstillinga. 
 
 

 


