Trondheim kommune

Saksframlegg
ETABLERING AV ARRANGEMENTSELSKAP GRANÅSEN
Arkivsaksnr.: 11/22282
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
1. Trondheim kommune går inn som medeier i arrangørselskapet Granåsen Aktivum AS.
2. Granåsen Aktivum AS har som formål å organisere og gjennomføre arrangement i Granåsen
skisenter, og å markedsføre Granåsen som arrangementsarena.
3. Den totale aksjekapitalen i selskapet er på 100.000 kroner, fordelt på 100 aksjer a 1000 kroner.
Trondheim kommune vil ha en aksjepost i selskapet på 40 pst. Aksjekapitalen finansieres over
idrettens driftsbudsjett for 2011.
4. Trondheim kommune oppnevner to styremedlemmer i selskapet. Rådmannen oppnevner disse.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Sør-Trøndelag Skikrets har tatt initiativ til etablering av et nytt arrangementselskap for Granåsen
bakgrunnen for dette er behovet for å få opp et selskap som vil kunne gjennomføre nasjonale og
internasjonale arrangement på en tilfredsstillende måte – og dermed bidra til at Trondheims posisjon som
internasjonal vintersportsby. I tillegg ønsker man at selskapet skal drive markedsføring av Granåsen og
være en pådriver for videre utvikling av skianlegget.
Etableringen er aktualisert gjennom at det internasjonale skiforbundet har tildelt Trondheim nye
arrangement i 2011 og 2012. I september 2011 skal det arrangeres Sommer Grand Prix for kvinner og
menn, mens det er terminfestet World Cup i hopp 9. mars 2012.
Det er ikke første gang at kommunen har vært involvert i arrangementselskap i Granåsen. Etter VM i 1997
ble det dannet et selskap, Granåsen Skisenter AS, hvor Trondheim kommune eide 90 pst og SørTrøndelag Skikrets 10 pst. Kommunen ønsket etter hvert å ha en mindre eierandel samtidig som det var et
ønske den gangen at selskapet kun skulle befatte seg med arrangement og da i første rekke World Cup. I
2003 ble det derfor opprettet et nytt selskap, Granåsen Arrangement AS, der eierskapet var fordelt
mellom Sør-Trøndelag Skikrets (60 pst), Trondheim kommune (20 pst), Granåsen Skiforening (10 pst) og
Sør-Trøndelag Idrettskrets (10 pst). På et senere tidspunkt trakk Granåsen Skiforening og idrettskretsen
seg ut av selskapet og deres aksjer ble overdratt til Norges Skiforbund. Selskapet gikk til oppbud høsten
2008.
Etter dette ønsket Norges Skiforbund som en midlertidig ordning at Sør-Trøndelag skikrets stod som
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ansvarlig arrangør av World Cup renn i Granåsen. Dette i påvente av et nytt selskap.
I perioden har skikretsen stått som ansvarlig arrangør av WC hopp og kombinert i desember 2008, WC-B
hopp i mars 2009 og WC langrenn i mars 2009. Høsten 2009 gikk det et stort ras i bakken. Noe som
førte til at rennet i desember 2009 ble avlyst, og at WC hopp og kombinert i desember 2010 ble flyttet til
Lillehammer.
Når det nå etableres et nytt selskap er det med Sør-Trøndelag Skikrets (40 pst), Trondheim kommune (40
pst), Norges Skiforbund (10 pst), Trønderhopp (5 pst) og Byåsen IL (5 pst) som eiere.
Norges Skiforbund har i møter vært tydelige på at Granåsen fortsatt skal ha årlige World Cup arrangement
og de avventer nå en organisasjon som skal være ansvarlig arrangør. Skiforbundet har i møter og øvrig
dialog gitt uttrykk for at man ønsket er sterkt og godt engasjement fra Trondheim kommune inn mot
skianlegget, og ser svært positivt på at kommunen eventuelt engasjerer seg i et arrangementselskap.

Fakta
VM I 1997 var på mange måter gjennombruddet for Trondheim som arrangør av store internasjonale
idrettsarrangement. VM ble en stor suksess, og en gedigen idretts- og folkefest som ble lagt merke til
verden over.
Siden 1997 har det vært arrangert en rekke store idrettsbegivenheter i Granåsen, men det har også vært
betydelige utfordringer knyttet til gjennomføring av arrangement. Trondheim har vært inne på det
internasjonale skiforbundets terminliste med faste renn i desember. Dette har ikke vært noe gunstig
tidspunkt for World Cup i Trondheim, verken av hensyn til klima og snøforhold eller av hensyn til
oppmerksomheten rundt et slikt arrangement. Flere renn har blitt avlyst som følge av dette, med de
økonomiske utfordringer dette har ført med seg. Det hele kulminerte høsten 2009 da det gikk et stort ras i
bakken.
De siste årene har det også vært investert rundt 60 millioner kroner i oppgradering av anlegget i Granåsen,
med hovedvekt på hoppbakkene. De nyrenoverte bakkene har fått en moderne profil, som er blitt svært
godt mottatt i hoppmiljøet. Samtidig har det internasjonale skiforbundet sørget for å få Trondheim inn på
terminlista igjen, da med faste renn tidlig i mars.
I tillegg til en god organisering rundt selve arrangementet, må det gjøres en del utbedringer i anlegget for at
dette skal tilfredsstille kravene som det internasjonale skiforbundet og ikke minst media/TV etterspør. Blant
annet må det gjøres grep knyttet til den avstengte tribunen – samt tiltak for å bedre lysforholdene for TVproduksjon. Dette er under planlegging og gjennomføring.

Sesongen 2010-2011 har det ikke vært World Cup renn i Granåsen og skikretsen har derfor brukt denne
perioden til å se på mulige løsninger for en fremtidig ny og robust arrangør.
Samtidig har skikretsen oppnevnt et utvalg som skal jobbe for at Granåsen og Trondheim skal være neste
VM søker nordiske grener i Norge. Realistisk snakker vi om et VM som tidligst vil finne sted i 2019 og
sannsynligvis noe senere. I dette perspektivet vil det være av avgjørende betydning at Granåsen og
Trondheim leverer gode world cup-renn og eventuelle andre store arrangement.
Vurdering
Rådmannen mener det er behov for å ha en total gjennomgang av drifts- og arrangementkonseptet rundt
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Granåsen-anlegget. Dette dreier seg om driftsforholdene, vedlikehold, markedsføring, utvikling av anlegget
og gjennomføring av arrangement. Det er avgjørende at man finner løsninger som gjør at det blir mest mulig
attraktivt og tilgjengelig for skimiljøene både i regionene, i landet for øvrig og internasjonalt. Og at
Trondheim på den måten kan ta opp konkurransen med andre store arrangører nasjonalt og internasjonalt.
Dette er en større oppgave som rådmannen vil komme tilbake til. En slik utredning må gjøres i samarbeid
med de berørte partene, og vil ta noe lengre tid.
Det er avgjørende for Granåsen som anlegg og Trondheim som arrangørby at man nå klarer å få gode og
stabile forhold rundt gjennomføring av kommende internasjonale renn og arrangement. Det er svært viktig
at de to kommende arrangementene blir gjennomført på en god måte, og rådmannen mener derfor også at
det er behov for å handle raskt i denne saken. At Byåsen IL og Trønderhopp ønsker å gå inn som eiere i et
arrangmentselskap oppfattes også som positivt, og vil bidra til å bygge sterkere eierskap til anlegget i de
aktuelle skimiljøene.
Et alternativ til en selskapsdannelse er at skikretsen gjør dette i egen regi som tidligere. Men både SørTrøndelag Skikrets og Norges Skiforbund mener det er viktig å få på plass en mer robust håndtering av
arrangementene enn at skikretsen tar på seg dette som en ad hoc-oppgave fra arrangement til arrangement.
Det kreves profesjonell bistand innenfor markedsføring, arrangement og økonomi for å gi dette arbeidet
tilstrekkelig kvalitet.
Et annet alternativ kan være etablering av et selskap der kommunen ikke er representert på eiersiden –
men der man inngår en forpliktende samarbeidsavtale mellom kommune og selskapet som gjør at man får
gjennomført arrangementene tilfredsstillende. Dette gjelder blant annet bistand til det reint driftsmessige.
Dette vil være mulig, men samtidig kan dette oppfattes som et signal overfor nasjonale og internasjonale
skimiljøer at kommunen ikke ønsker å involvere seg sterkere i utviklingen av Granåsen som internasjonalt
skianlegg.
Rådmannen ser det som positivt at skikretsen har tatt initiativ til en slik etablering. Selv om tidligere
arrangementselskap ikke har vært en ubetinget suksess er det all grunn til å tro at de nye
rammebetingelsene for World Cup vil gjøre det enklere å lykkes arrangementmessig og økonomisk. Dette
gjelder spesielt tre forhold:
1. Tidspunktet for selve arrangementet er langt bedre.
2. Det at det nå legges opp til at det er et reint hopp-arrangement gir bedre økonomiske betingelser
for gjennomføringen.
3. Trondheim kommune vil ellers bidra på tradisjonelt vis gjennom sine støtteordninger for å bidra til
gjennomføringen av world cup.
Skikretsen er ellers i dialog med solide samarbeidspartnere fra næringslivssida, men synes ikke det er riktig
a disse kommer inn på eiersida i arrangørselskapet. I den forbindelse jobbes det med å utvikle et konsept
for at det i forbindelse med world cup også arrangeres et større breddearrangement for barn og unge i
anlegget. Det nye rekrutteringsanlegget, som er et av de beste i landet, vil kunne være en fin ramme for et
slikt arrangement.
Rådmannen oppfatter at det nå bygges et økonomisk fundament rundt disse arrangementene som vil være
robuste nok. Dersom den kommende utredningen viser at det er behov for å tenke organisatorisk nytt
rundt det helhetlige konseptet, må rådmannen komme tilbake til politisk behandling med en ny vurdering av
situasjonen, også de økonomiske aspektene.
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Konklusjon
Rådmannen mener det er avgjørende for Granåsen som toppidrettsanlegg og Trondheim som arrangørsted
at det etableres robuste og gode strukturer rundt World cup-arrangementene i Granåsen. Skal Trondheim
ha noen mulighet til å posisjonere seg inn mot framtidige store mesterskap, som et nytt VM i nordiske
grener, er man avhengig av at de kommende internasjonale rennene blir gjennomført på en prikkfri måte.
Dette betinger at man har et eget selskap for gjennomføring av arrangementene, og rådmannen mener at
det er riktig og viktig at Trondheim kommune nå går inn som aksjonær i selskapet Granåsen Aktivum AS
med en eierandel på 40 pst. Aksjekapitalen på 40.000 kroner finansieres over IPFs (Enhet for idrett, park
og friluftsliv) driftsbudsjett for 2011.

Rådmannen i Trondheim, 13.05.2011

Morten Wolden
kommunaldirektør

Ellen-Birgitte Strømø
enhetsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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