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SNOWBALL 2022: SØKNAD OM TILSKUDD
SØKER: VISIT LILLEHAMMER
Vedlegg:
Søknad Snowball 2.0 2022
Årsrapport Snowball 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Kommunedirektøren rår formannskapet til å innvilge Visit Lillehammer et tilskudd på
kr 45.000,- til Snowball 2022. Midlene tas fra årlige avsatte midler til næringsformål.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Øyer kommune har vært en del av Snowball siden 2010 med basisfinansiering, samt gitt
støtte på enkeltprosjekter.
Snowball anses for å være en programsatsing uten sluttdato. Det har vært høy aktivitet i
Snowballprosjekter i denne treårsperioden.
Evalueringen fra Snowball viser at visjonen har fungert godt, men at den også trenger en
tilpasning og utvidelse (bærekraftig/grønt/helårs/ikke komplett). Det er et stort behov for
sterkere fokus og tydelighet på mål og måloppnåelse.
Samtlige aktører trekker fram nettverk og kunnskapsformidling som bærebjelkene i
Snowball og som også må danne grunnlaget for Snowball 2.0. En av tingene som er kommet
fram i evalueringen er et ønske om å få mer entreprenørskap, FOU-arbeid og risikokapital
inn i arbeidet.
Basert på denne kunnskapen har Visit Lillehammer jobbet med å finne den riktige
innretningen i arbeidet, den grønne tråden, i Snowball 2.0. De føler nå at de er på riktig
spor og ønsker å innrette utviklingsarbeidet i Snowball 2.0 i et tverrsektorielt samarbeid
med 2 pilarer:
1. Destinasjon 3.0 - hvordan bør Visit Lillehammer innrettes for å bidra til en mest
mulig effektiv destinasjonsledelse
2. Klynge for rekreasjonsnæringen - hvordan utvikle en næringsklynge for
rekreasjonsnæringen som skaper gevinster for bedriftene via det grønne skiftet og
bærekraftig omstilling.

Visit Lillehammer ønsker å fokusere på mer verdiskapende aktiviteter og at de ulike
delprosjektene har en såkalt exit-strategi slik at arbeidet ikke stopper opp, men blir en del
av driften i selskapet.
På bakgrunn av tidligere vedtak og tilskudd, søker Visit Lillehammer om kr 45.000,- + mva i
tilskudd til Snowball for 2022.
Konklusjon:
Snowball har operert lenge og fått mye positiv tilbakemelding fra næringslivet. Prosjektet
har vært i stadig utvikling og det jobbes nå med en versjon 2.0.
Reiselivet er viktig for regionen, og kommunedirektøren innstiller på fortsatt støtte.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Visit Lillehammer gis et tilskudd på kr 45.000,- til Snowball for 2022. Midlene tas fra
årlige avsatte midler til næringsformål.
2. Tildelt støtte utbetales etter faktura.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Henning Holmbakken

