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Sammendrag
Prosjektet ”Røros; et sentrum for arrangementskompetanse” har pågått fra 01.12.2011 til
31.12.2013. I løpet av disse to årene er det nedlagt et stort arbeid med å kartlegge behov
og arbeidsmetoder hos de store arrangementene i Rørosregionen. Vi har tydeliggjort hvilke
områder det er naturlig for arrangement å samarbeide på, og vi har sett hvilke synergier og
ringvirkninger det vil kunne gi.
Dette dokumentet oppsummerer arbeidet i prosjektet og hvordan arrangementene har
utviklet seg i prosjektperioden. Det pekes også på konkrete områder og måter arrangement i
Rørosregionen kan samarbeide videre om ”arrangementsuavhengige oppgaver” på, nå etter
endt prosjektperiode. Styringsgruppa for prosjektet har behandlet og vedtatt dokumentet,
og anbefalingene i det, på styringsgruppemøte i desember 2013.

Det er en betydelig forskjell mellom dagens tildels tette arrangementsmiljø i Røros kommune, inklusive samlokaliseringen med Destinasjon Røros i Reiselivets Hus, og hvordan arbeidsmiljøet og kjennskapet til hverandre var da prosjektbeskrivelsen ble utformet høsten 2011.
I løpet av prosjektperioden har det også vært en betydelig vekst både i omsetning og antall
årsverk i arrangementene (side 18).
Arbeidet i prosjektet har staket ut fem potensielle samarbeidsområder for arrangement:
1) Administrativt samarbeid
2) Infrastruktur og deling av utstyr
3) Felles ”backstage” årshjul
4) Markedsføring og salg
5) Tiltak for å ivareta de frivillige
Disse er beskrevet nøyere i dette dokumentet (side 11 - 14).
Anbefalinger for videre samarbeid:
1) Opprettelse av et ArrangementForum
2) Ferdigstilling av arrangementskontoret.no som digital plattform for
		 informasjonsutveksling og samarbeid
3) Mulig samarbeid om regnskapstjenester
4) Synliggjøring av førstelinjetjenesten for kulturnæringer og arrangement
5) En egen arrangementsansvarlig i Destinasjon Røros og et Arrangementskontor i
Reiselivets Hus med utgangspunkt i  et bedriftsnettverk mellom arrangement
Disse fem anbefalingene er vedtatt av styringsgruppa i prosjektet og beskrevet avslutningsvis
i dokumentet (side 22 - 28).
Røros 13. januar 2014
Morten Tøndel						
Røros kommune					

Sigrid M. Jansen
Rørosregionen Næringshage as
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De arrangementene som har deltatt i dette prosjektet har utviklet seg mye i løpet av
prosjektperioden. Prosjektet skal på ingen måte påta seg æren for dette, men det er enighet
om at den erfaringsutvekslingen og de diskusjonene som har vært arrangementene i mellom
har bidratt til høyere kompetanse, mer bevissthet om hverandre, utveksling av gode eksempler og ”beste praksis” - og ikke minst en tillit til hverandre og bevissthet om hvordan vi kan
løfte sammen.
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Innledning
Kultur- og kulturbaserte næringer i Røros
Røros kommune har stor verdiskaping i kulturnæringer og kulturbaserte næringer. I tillegg
til at disse næringene skaper mange arbeidsplasser i seg selv, representerer de avgjørende
kvaliteter ved Røros både for oss som bor her og de som besøker oss.
Ivaretakelse av vår kulturarv, kunsthåndverk, teater, musikk, arkitektur, museum, kulturminner, reiseliv, småskala mat, restauranter og et mangold av arrangement er begrep som er
uløselig knyttet til Røros og vår identitet. Dette gir livskvalitet til mennesker, og er også en
avgjørende del av kommunens næringsstruktur.

Gjennom UNESCOs verdensarvstatus har Røros og området i Cirkumferensen et særlig ansvar
for ivaretakelse av kulturarv og kulturminner. Dette krever både kunnskap, forståelse og
økonomiske ressurser som bare kan sikres gjennom en levende verdensarv der folk bor og
arbeider. Verdiskaping og levekraftige lokalsamfunn er nødvendig for å sikre videre vern. På
Røros er kulturbaserte næringer som bl.a. småskala mat, reiseliv og arrangement en viktig
del av formidling og ivaretakelse av verdiene i kulturarven.

Kulturnæring og kulturbasert næring
Østlandsforsknings modell
(ØF-rapport nr. 10/2004)
Kulturbaserte næringer:

Småskala mat

Kulturnæringer:
Annonse- og reklamevirksomhet,
arkitektur, bibliotek, museer, etc.
ivaretakelse av kulturarv og kulturminner
bøker, aviser, blader, etc.
design, film, video, foto,
kunstnerisk virksomhet, musikk,
TV og radio
Restauranter
Arrangement

Reiseliv
og rekreasjon
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Et klart kjennetegn ved kultur- og kulturbaserte næringer på Røros og i Rørosregionen er at
man over lang tid har sett viktigheten av mangfoldet og helheten i denne næringsstrukturen.
Bedrifter og organisasjoner som Destinasjon Røros og Rørosmat samarbeider tett både med
hverandre og med et bredt spekter av kultur- og idrettsarrangement, restauranter, hotell,
kunsthåndverkere, designbyrå osv. for å skape helhet i opplevelser og en tydelig identitet for
Røros.
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Sentrale arrangement
Røros har mange store faste arrangement og en formidabel kompetanse knyttet til gjennomføring av arrangement. Arrangement som Rørosmartnan, Elden, Femundløpet, Vinterfestspill
i Bergstaden, Bergstadcupen med flere er godt fundamentert i lokalsamfunnet, og en avgjørende del av helheten i kommunens kulturtilbud og næringsstruktur.
Også i kommunene rundt Røros arrangeres det hvert år mange
store arrangement. Destinasjon Røros med kommunene Holtålen,
Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Røros legger stor vekt på arrangementene som en viktig del av utviklingen av reiselivet i regionen.
Flere av de sentrale arrangementene i Rørosregionen er nært
knyttet til de åtte temaområdenesom er beskrevet i Innovasjon
Norge, Trondheim kommune og Nord- og Sør Trøndelag Fylkeskommuen sin Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag (2009
- 2016).

- Femundløpet
Strategiplan for kulturnæringer
- idrettsarrangement: hundeløp
Trøndelag 2009 - 2016
- årlig arrangement over 4-6 dager
- 400 deltakere, 2,5 millioner i omsetning i 2013
- stor publikumsoppmerksomhet ved start og målgang
- aktiviteter og opplevelser på check-point i hele regionen
- i vekst og satser ambisiøst videre
- Rørosmartnan
- folkefest, handelsmartna, et mangfold av kulturarrangement
- sterk nasjonal merkevare for hele Rørosregionen
- årlig arrangement over 5 dager
- 75.-80.000 besøkende, 3-4 millioner i omsetning
- ringvirkningsanalyse fra 2010 viser regionale ringvisrkninger på 100 millioner hvert år
- åpningseremonien trekker 6.000 tilskuere og er regionens største kulturarrangement
- levende formidling av kulturarv, musikk, billedkunst, kunståndverk, teater og mye mer
- Vinterfestspill i Bergstaden
- kammermusikkfestival
- årlig arrangement over 4 dager
- rundt 30 arrangement hvert år, og om lag 7.000 publikummere, stort antall tilreisende
- 1,2 millioner i billettsalg, i tillegg kommer private og offentlige støttespillere
- gir lønnet arbeid til rundt 70 profesjonelle kunstnere ifbm. festivalen hvert år
- Kunst i Bergstaden
- utstillinger, foredrag, kunstformidling
- årlig arrangement i sammenheng med Vinterfestspill
- Røros Challange
- idrettsarrangement: sykkelløp og orientering
- årlig arrangement over en helg
- ca. 300 deltagere
- Jenterittet
- idrettsarrangement: terrengsykkelritt for kvinner
- årlig over en helg
- ca 500 deltakere, 0,5 millioner i omsetning
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Et vanlig arrangementsår i Røros byr f.eks på:
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I tillegg kommer flere mindre årlige arrangement og enkeltstående arrangement - både i
Røros kommune og i resten av regionen.
Arrangementenes betydning
Arrangementene i Rørosregionen har både en sentral rolle for kulturnæringene, og er en avgjørende bærebjelke i helheten i de kultbaserte næringene som reiseliv og småskala mat.
a)		 Ledelse og gjennomføring av arrangement på Røros er en vekstnæring og skaper nye 			
		 arbeidsplasser i kommunen. I 2011 sysselsatte arrangementene på Røros ca. 6,5 årsverk
knyttet til ledelse og gjennomføring av seks årlige arrangement. Ved utgangen av  2013 er
tilsvarende tall ca. 8,5 årsverk.
b) Arrangementene er en særdeles viktig del av livskvaliteten til innbyggerne. Et mangfold av
kulturaktiviteter og kulturarrangement gir store muligheter til rike opplevelser enten som
tilskuer, deltaker eller frivillig. Tilgangen til et rikt kulturliv og det varierende utvalget av
		 arrangement, trekkes fram som en av fortrinnene ved å bo i Rørosregionen.
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- Bergstadcupen
- idrettsarrangement: fotballcup for barn og ungdom
- årlig over en helg
- ca. 1.500 spillere (barn) som kommer sammen med støtteapparat og familier
- 1,1 millioner i omsetning
- Elden
- utendørs musikkteater
- årlig arrangement med tre ukers intensiv øving og arbeid for frivillige, skuespillere og
  arrangører etterfulgt av ca to ukers spilleperiode
- 9 forestillinger, gjennomgående utsolgt, 9.500 publikummere
- 3,2 millioner i billettsalg, 4,5 millioner i omsetning
- ringvirkningsanalyse fra 2010 viser regionale ringvisrkninger på 20 millioner hvert å
- engasjerer særlig mange barn og ungdom fra regionen
- gir lønnet arbeid til ca 10 profesjonelle kulturarbeidere ifbm. oppsetningen hvert år
- Bergmannsrittet
- idrettsarrangement: terrengsykkelløp med flere tilhørende arrangement
- årlig, første gang arrangert i 2013
- planlegger flere arrangement både sommer og vinter
- Litteraturfest i Bergstaden
- årlig arrangement over 4 dager
- ca 1.800 publikummere
- profesjonelle forfattere og andre kulturarbeidere som deltakere
- Raasten Rastah
- sørsamisk kulturfestival
- arrangeres annenhvert år på Røros og i Fünäsdalen, Sverige
- Røroscupen Yngre
- idrettsarrangement: håndballcup fra minihåndball til 16-årslag
- årlig, første gang arrangert i 2013
- 2013: 90 lag og 1200 utøvere/trenere/oppmenn. Ambisjon om 100 lag og 1400 personer
- 2013: Omsetning på ca. 800.000,- Ambisjon: 1 million.
- Julemarked
- utendørs julehandelmarked, flere kulturarrangement, lokalmat
- årlig over 4 dager, bygger Røros som vinterdestinasjon
- særdes viktig for flere av de små og lokale handelsvirksomhetene
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c)		 Arrangementene er en avgjørende del av reiselivstilbudet i hele regionen. Arrangementene i regionen er tildels store trekkplaster for tilreisende, og viktig for utviklingen i
		 reiselivet. Arrangementene genererer på denne måten også arbeidsplasser i reise		 livsnæringene.
d) Arrangementene på Røros er viktige og kjærkomne arbeidsmuligheter for profesjonelle
		 utøvere av kulturnæring innen bl.a. musikk, teater og teaterproduksjon i Norge. Både
Vinterfestspill i Bergstaden og Elden er eksempler på at Røros er en viktig arbeids		 mulighet for profesjonelle musikere, skuespillere, teaterregissører med mere.
I 2010 ble det gjenomført ringvirkningsanalyser som viser at arrangementene Rørosmartnan og Elden alene genererer ringvirkninger i regionen på 120 millioner i året.
Tilsvarende tall for 2013 er sannsynligvis høyere, da arrangementene selv har vokst. Vi vet
altså at arrangementene også gir store ringvirkninger og verdiskaping for hele regionen.

Elden:
Det historiske musikkteateret Elden spilles på Slegghaugene på Røros i juli - august hvert år.
Med 9 utsolgte forestillinger og i overkant av 9.500 publikummere (i en kommune med 5.500
innbyggere) er musikkteateret svært viktig for reiselivsnæringen i hele Rørosregionen. Elden
gir også viktige opplevelser, mestring og fellesskap til barn, ungdom og voksne både foran og
bak scenen hvert eneste år.
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c)		
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Røros; et sentrum for arrangementskometanse
Fra 01.01.2012 har flere av de store arrangementne i Røros arbeidet sammen i et prosjekt for
å gjøre Røros til et sentrum for arrangementskompetanse.
Prosjektets mål, innhold, deltagere, framdriftsplan og økonomi er beskrevet i Prosjektbeskrivelse, datert 1. desember 2011, og oppdatert 8. februar 2012.
Prosjekteier og -ledelse
Prosjektet eies av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as i fellesskap.
Prosjektledelsen har vært hos Rørosregionen Næringshage as.
Deltagere i prosjektet
Følgende seks arrangement har deltatt i prosjektet

I tillegg har følgende aktører deltatt:
- Verket Røros			
- Storstuggu / Røros kultur- og konferansesenter
- Destinasjon Røros
- Sør-Trøndelag fylkeskommune (observatørstatus)
Styringsgruppe
Styringsgruppa har bestått av:
- Vanessa Quinche
- Rune Johnsen
- Kari Kluge
- Dag Aadne Sandbakken / Kari Kluge
- Anne Jorunn Løkken
- Lillian Sandnes
- Hilde Bergebakken
- Gunn-Siri Hognes
- Torstein Holm / Robert Holm
- Morten Tøndel
- Sigrid M. Jansen
- Per Lund		
- Berit Sevatdal

Femundløpet
Røros Idrettslag
Elden
Vinterfestspill i Bergstaden
Jenter på Tur DA
Rørosmartnan
Destinasjon Røros
Storstuggu / Røros kultur- og konferansesenter
Verket Røros
Røros kommune
Rørosregionen Næringshage as
observatør, Sør-Trøndelag fylkeskommune
observatør, Røros Frivilligsentral

Styringsgruppa ble satt sammen på grunnlag av vedtak i hver enkelt organisasjon.
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- Rørosmartnan
driftes av Destinasjon Røros (eies av Røros kommune)
- Elden
eies av Stiftelsen Elden
- Vinterfestspill i Bergstaden
eies av Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden
- Femundløpet 		 eies av Femundløpet AS
- Bergstadcupen
eies av Røros Idrettslag
- Jenterittet
eies av Jenter på tur DA / Røros Idrettslag

side 8

Arbeid i prosjektperioden
Arbeidet i prosjektperioden (01.12.2011 - 31.12.2013) har foregått gjennom:

•

Løpende møter i styringsgruppa
- konstituering av styringsgruppa: 01.12.2011
- avsluttende styringsgruppemøte med behandling og vedtak som resulterer i dette   
         sluttdokumentet: 12.12.2013
• Løpende arbeid med delmål i egne grupper
• Oppsummerende møter mellom prosjektleder og hver enkelt av gruppene, våren 2013
• Egne møter mellom Røros kommune, Destinasjon Røros og Rørosregionen Næringshage
• Egne møter mellom Rørosregionen Næringshage og arrangementene, høsten 2013
• Egne arbeidsmøter og diskusjoner mellom prosjekteierne Røros kommune og
Rørosregionen Næringshage ved Morten Tøndel og Sigrid M. Jansen

I
		

Gi konkret nytte til de seks arrangementene som deltar i prosjektet i løpet av
prosjektperioden, slik at de som deltar i prosjektet ”får noe igjen for det” også før 		
hovedmålet om et arrangementskontor er nådd. Altså finne og dokumentere ”beste
praksis” innen flere områder.

II
		
		

Bidra til viktig kunnskap og avklaringer for å kunne løse de utfordringene som
ligger i å realisere hovedmålet om et eget arrangementskontor og Røros som et senter
for arrangementskompetanse i Norge.

Delmål: Felles maler og dokumentasjon
		
- Rørosregionen Næringshage		
		
- Rørosmartnan		
		
- Storstuggu kultur- og konf.senter
		
- Femundløpet		
		
- Elden		
- Røros Idrettslag

Sigrid M. Jansen: gruppeleder		
Lillian Sandnes
Gunn-Siri Hognes
Vanessa Quinche
Kari Kluge
Rune Johnsen

Delmål: Samordning av infrastruktur		
		
- Røros kommune		
		
- Rørosmartnan		
		
- Femundløpet		
		
- Elden		
- Verket Røros

Morten Tøndel: gruppeleder		
Lillian Sandnes
Vanessa Quinche
Kari Kluge
Torstein Holm / Robert Holm

Delmål: Salg og markedsføring			
- Destinasjon Røros
Hilde Bergebakken: gruppeleder
		
- Femundløpet		 Vanessa Quinche				
- Verket Røros
Torstein Holm / Robert Holm
		
- Storstuggu kultur- og konf.s.
Ane-Linn Haagaas
		
- Vinterfestspill i Bergstaden		 Dag-Aadne Sandbakken
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Gruppearbeid og delmål
Delmålene i prosjektet har hatt to hovedfunksjoner:
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Delmål: Koordinering av eksisterende og nye arrangement
		
- Jenter på Tur		 Anne Jorunn Løkken: gruppeleder			
- Destinasjon Røros
Linda Ramberg
		
- Røros kommune, kulturkontoret Morten Tøndel
Delmål: Rekruttere og beholde frivillige
- Røros Idrettslag
		
- Røros kommune, Frivilligsentr.
		
- Vinterfestspill i Bergstaden 		
		
- Rørosregionen Næringshage as		

Rune Johnsen: gruppeleder
Berit Sevatdal
Kari Kluge
Sigrid M. Jansen

Informasjonsutveksling
I tillegg til jevnlige oppsummeringer i styringsgruppa er prosjektet og foreløpige
resultat presentert på:
- Konferanse for Festivalnettverket i Sør-Trøndelag, april 2013
- Årsmøte i Destinasjon Røros, mai 2013
- Kommunestyremøte i Røros kommune, mai 2013
- Utvidet styringsgruppemøte i prosjektet med styrerepresentanter og daglige ledere
fra de ulike arrangementene invitert inn, mai 2013
- Frokostmøte i Destinasjon Røros, oktober 2013
- Det er blitt sendt ut en kort presentasjon av arbeidet og framdrift i prosjektet til daglige
ledere og styrer i alle arrangementene to ganger i løpet av prosjektperioden
Tilgjengelige kompetansehevingstiltak
Prosjektet sponset fri deltakelse til ”Event Management Class” i Leksand september 2013,
to-dagers Masterclass in Festival and Event Management med Paul Gudin
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Nødvendige forretningsmessige avklaringer					
		
- Røros kommune, kulturkontoret Morten Tøndel
		
- Rørosregionen Næringshage as		 Sigrid M. Jansen
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Fem samarbeidsområder
Gjennom arbeidet i dette prosjektet er det identifisert fem potensielle samarbeidsområder hvor
eksisterende og nye arrangement kan dra veksel på hverandres kompetanse og arbeidskapasitet
for å lette de arrangementsuavhengige oppgavene.
1) ADMINISTRATIVT SAMARBEID
Samarbeid for å lette det administrative arbeidet knyttet til arrangement. Gjennom et slikt
samarbeid kan vi lette arbeidsmengden både for kulturaktørene, og for de små og mellomstore
reiselivsaktørene. På den måten tror vi alle kan ha større fokus både på innholdet i selve arrangementene - og markedsføring og salg av dem.
Et samarbeid rundt disse oppgavene vil komme de eksisternede arrangementene til gode, men
vi tror også at et slikt samarbeid vil gjøre det enklere for nye og mindre kulturutøvere innen feks
musikk, teater og idrett å lage nye arrangement.
Felles informasjon til eksisterende og nye arrangement og reiselivsaktører for å hjelpe kulturutøvere, overnattings- og serveringssteder
med planlegging og gjennomføring av nye opplevelser eller aktiviteter.
				
- hvor og hvem kan arrangere
- hvilke tillatelser må innhentes og hvordan
				
- rigging av organisasjon og organisasjonsplan
- Trafikkregulering: Utveksling og samhandling om planer for trafikkregulering, sperringer,
parkeringer, skilting, tillatelser, planer og eksempler for å frigjøre tid
hos både arrangement og reiselivsnæring til å kunne ha fokus på andre
				
områder.
- Miljøtiltak:
Utveksling og samhandling om miljøgodkjenning og miljøtiltak til det
				
beste for både arrangementene, reiselivsaktørene, handelsstand og
				
besøkende.
- Økonomi:		
Kompetanseoverføring mellom ulike arrangement om økonomistyring.
				
Utvikling av felles system for håndtering av kontanter under arrang				
ment, samarbeid mellom små og mellomstore reiselivsaktører og
				
kulturarrangementene.
- Regnskapsføring:
Felles regnskapsfører / økonomienhet
				
Det er behov for spisskompetanse på føring av regnskap for arrangement og prosjekt. Et samarbeid mellom flere arrangement om felles
				
regnskapstjeneste vil kunne fylle et reelt behov.
- Beredskap og HMS: Felles planer og utveksling av eksempler for beredskap og HMS-arbeid
knyttet til kulturarrangement.
- Maler og avtaler:
Kompetanseoverføring og utvekslinga av erafringer mellom ulike
				
arrangement - og mellom arrangement og reiselivsaktører på
				
kontraktseksempler, maler og instrukser.		
2) INFRASTRUKTUR OG DELING AV UTSTYR
Gjennom prosjektet har vi kartlagt en stor mengde utstyr som eies av stiftelser, kulturarrangement, reiselivsaktører, kulturhus, destinasjonsselskap med mere. Mengden med utstyr de ulike
kulturarrangementene både besitter og behøver er formidabel. En bedre organisering av dette
vil kunne frigjøre både tid og penger.
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- Oppstartshjelp:
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Utvikle et system og et samarbeid for felles utnyttelse av dette utstyret
på en måte som kommer både kulturnæringene og reiselivsaktørene til
gode. Å skaffe en mest mulig samlet og helhetlig oversikt over til				
gjengelig utstyr i Rørosregionen og hva som kan leies eller lånes vil
				
kunne være et godt verktøy i denne sammenhengen.
- Ett felles lager:
Opprettelsen av et felles lager. Dette vil både lette arbeidet for
arrangementene som i dag har utstyret sitt lagret på mange ulike
				
steder, og det vil gjøre det mye enklere å kunne låne eller leie utstyr av
hverandre for en effektiv utnytelles av det materialet regionen har til
				
rådighet.
- Felles lagerstyring: Felles organisering og styring av lager på vegne av alle arrangement.
Dette vil være både kostnadsbesparende og svært arbeidsbesparende
				
for de store kulturarrangementene på Røros. Det vil også gjøre det
enklere for nye og mindre aktører å kunne få enkelt tilgang gjennom
leie eller lån på utstyr og materiell de ellers ikke vil ha mulighet til å
skaffe seg. Kanskje kunne det også vært mulig å etablere en form for
				
digital lagerstyring?
- Samarbeid om leie: Samarbeid mellom reiselivsaktører og arrangement for leie av utstyr
vi ikke eier selv (som feks. transportale toalett).
Oppnå enklere organisering og økonomiske stordriftsfordeler.
- Felles innkjøp:
Se på muligheten av å kjøpe inn noe felles utstyr som ”alle” har bruk
for og mange i dag må leie. Kan flere arrangement og/eller reiselivs				
aktører gå sammen om en slik investering?
3) FELLES ÅRSHJUL
Utvikling av et felles digitalt ”backstage årshjul” over arrangement i regionen. Avsender er arrangementene, målgruppe vil være restauranter og spisesteder, hotell og overnattingssteder,
handelsstand og destinasjonsselskapet. I tillegg vil årshjulet være nyttig for nye aktører som
planlegger arrangement. Målet er å bygge opp det store vertsskapet slik at reiselivsnæring og
kulturnæring virkelig kan dra veksel på hverandre.
Målet med et slikt ”backstage årshjul” er ikke å selge eller markedsføre arrangementene til
publikum, det gjøres på andre måter, men å legge et godt og oppdatert grunnlag for smidig
samarbeid mellom reiselivs- og kulturaktører slik at man utnytter potensialet i begge næringer
- og ikke minst gir en bedre helhetsopplevelse for gjesten.
- Hensikt:

- god informasjon til besøkende - alle er vertsskap
- bedre service og informasjon på restauranter og overnattingssteder
- tilpasset kapasitet på overnatting og servering
- åpningstider i butikk tilpasset arrangement

Totalt sett mener vi dette både vil gi bedre opplevelser for gjestene, og bedre inntjening både
for reiseliv og kulturnæring. Det vil i sin tur gi enda større ringvirkninger til Rørossamfunnet.
Røros Handelsstand gir også uttrykk for at en slik oversikt er ønskelig sett fra deres ståsted.
- Innhold		
				

- digitalt årshjul med innlogging for oppdateringer
- grunnleggende informasjon om alle arrangement: hva, hvor når
- hvor kan publikum kjøpe billett
- hvor mange besøkende / tilreisende ventes til arrangementet
- hvort stor overnattingskapasitet tror vi arrangementet krever
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- Oversikt:
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- hvor stort serveringstilbud - NÅR bør det legges til rette for servering
   i forhold til tidspunkt på konserter og arrangement
- hvem er målgruppe for arrangementet og hvordan kan reiselivs  næringa og handelsstanden tilpasse seg denne målgruppa best mulig.

4) MARKEDSFØRING OG SALG
Samarbeid mellom flere arrangement og reiselivsnæringen for økt markedsføring og salg av
arrangementene. Det er viktig at identiteten til hvert enkelt kulturarrangement ivaretas, og at
arrangementene selv legger premissene for hvordan de skal markedsføres og presenteres.
Gjennom tettere samarbeid med reiselivsaktører kan det lages pakker og selges helhetlige
reiselivsprodukter hvor kulturarrangementene inngår i opplevelsene.
Utvikling av flere pakker med overnatting, lokal mat og kulturarrangement som konserter, teater med mere.
Større grad av koordinert markedsføring for å synliggjøre helheten av
kulturtilbudene for besøkende.
- Digitalt samarbeid: Felles bruk av digitale verktøy som sosiale medier og smarttelefoner.
				
Samarbeid og kompetanseheving.
- Web-redaktør:
Fellesweb-redaktør for oppdatering av nettsider og sosiale medier
- Billetthåndtering: Utvikling av felles billettsystem for arrangement og reiselivsaktører

Rørosmartnan:
Fem dager i februar hvert år fylles gatene på Røros med musikk, dans, teater, folkefest - og
handel. Rørosmartnan rommer et vell av kulturarrangement. Åpningsseremonien alene
trekker rundt 6.000 publikumere og er Rørosregionens største enkeltstående kulturarrangement. Rørosmartnan er en særdeles viktig arena både for kultur- og reiselivsnæringene i en
stor region. Gjennom tettere samarbeid kan man utløse en enda større del av potensialet.
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- Helhetlige pakker:
				
- Koordinering:
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5) TILTAK FOR Å IVARETA DE FRIVILLIGE
De frivilliges innsats for arrangementene kan ikke overvurderes. Det er ingen arrangement i
regionen som kan klare seg uten den formidale innsatsen til de frivillige.
I arbeidet med dette prosjektet har vi oppsummert at det er viktig å huske at det ligger i sakens natur at de frivillige er nettopp FRIVILLIGE. Vi tror ikke at frivillige ønsker å stå i en ”frivillighetspool”. Det frivillige arbeidet kan ikke rasjonaliseres i det uandelige.
Hvert enkelt arrangement må ta vare på sine frivillige. Det er IDENTITETEN til hvert enkelt
arrangement som er viktig for hvem som vil være frivillige hvor. Det er ikke nødvendigvis
samme personer som ønsker å hjelpe til på et check-point under  Femundløpet som vil være
brannvakt i Bergstaden Ziir under en orgelkonsert eller stå i kiosen under en fotballturnering
for barn.
Derfor er samarbeidet med kommunenes Frivilligsentral er viktig. I videre arbeid for arrangementer i regionen, tror vi det er lurt å se videre på hvordan Frivilligsentralene i de ulike kommunene og arrangementene kan spille på lag. Noen arrangement, slik som bl.a. Elden, har
allerede god erfaring med dette, flere kan sikkert dra veksel på dette.
Kan man se på muligheten av innkjøp av et felles digitalt kommunikasjonsverktøy for å lette kommunikasjon og organisering av frivillige i hvert enkelt
arrangement. Her kunne det vært vurdert et felles innkjøp og deretter en deling
			
av lisenser og bruk av verktøyet.
- Håndbok: Noen arrangement har laget en egen håndbok for de frivillige for hvert
arrangement. Vi tror at arrangementene i fortsettelsen vil ha stor glede av å
			
utarbeide en felles og generell håndbok for hvordan gjøre det morsomt, interessant og lettere å være frivillig- På denne måten kan man hjelpe både
eksisterende og nye arrangement å lage rutiner / tiltak for rekruttering og
			
ivaretakelse av vrivillige. En slik håndbok kan også være digital. Eller med en
digital mal som gjør det lett for hvert enkelt arrangement å tilpasse sine behov
til en håndbok og printe ut til sine frivillige.
- Gode tiltak: Gjennom prosjektet har vi sett på ulike måter for hvordan de forskjellige
			
arrangementene ivaretar sine frivillige. Vi tror med fordel denne informasjonen
kunne vært delt med fler.
			
Tiltak enkelte arrangement gjør er for eksempel:
			
- egen håndbok for frivillige for hvert arrangement
- tydeliggjøring av hva hver enkelt bidrar til
			
- opplevelser og fellesskap - Å HA DET FINT!
- vaktinstruks
			
- bekledning
			
- matservering
- gratis billetter
- eget arrangement / fest
			
- kommunal frivillighetspris
- synliggjøring i det offentlige rom av betydningen av det frivillige arbeide
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- Verktøy:
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Digital informasjonsutveksling
Gjennom dette prosjektet er det utviklet en prototype på en plattform for digital informasjonsutveksling og planlegging mellom kulturarrangementene og reiselivet.
Verktøyet ligger ute som en ”dummy” under www.arrangementskontoret.no.
Hensikten er at informasjonsflyten skal kunne gå lettere mellom både de ulike kulturarrangementene, og mellom kulturarrangementene og overnattingssteder, spisesteder, destinasjonsselskap og handelsstand. Det er gjort noe grunnlagsarbeid for å se på hva en slik digital plattform bør inneholde.
Foreløpig grunnarbeid har skissert følgende innhold / funksjoner:
Oppstartshjelp for nye kulturnæringsaktører som vi lage en konsert, et
teaterstykket, en happening, et fast arrangement eller en festival
- Oppslagsverk:
Regionalt tilpasset ”oppslagsverk” for kulturnæringsaktører i Røros				
regionen, særlig spisset mot arrangement. Full oversikt over ”alt” man
lurer på og trenger hjelp til i forbindelse med arrangement i
				
Rørosregionen
- Utstyr og materiell: Oversikt over tilgjengelig utstyr. Spesifikasjoner på det enkelte
				
utstyret, informasjon om hvor det kan leies.
- Årshjul:		
Digital versjon av ”backstage årshjul”. Med innloggingsmuligheter
				
for hvert enkelt arrangement for oppdatering.
- Skjema og maler:
Digital tilgang til alt fra standardkontrakter med profesjonelle utøvere
til arbeidsinnstrukser til frivillige. Base med digitale verktøy for å lette
				
arbeidet for hver enkelt kulturaktør - og for å standarisere samar				
beidet opp mot reiselivsnæringen.
- Frivillige:		
Generell håndbok for frivillige, maler for frivillighåndbok som kan
tilpasses ulike arrangement.
Vi anbefaler at denne plattformen videreutvikles og ferdigstilles. Det er ingen stor risiko eller
kostnad å etablere siden. Nettsiden kan for eksempel ferdigstilles i sin helhet ved hjelp av
midler fra Det Kongelige Kulturdepartementet (KUD) tildelt 5. september 2013 etter søknaden
”Kulturanngementenes betydning for reiselivet i Rørosregionen - utvikling av et langsiktig og
tettere samarbeid mellom kulturarrangement og destinasjonsselskap”. I denne sammenhengen er vi tildelt kr. 150.000,-, pengene er utbetalt og klare til å brukes.
I fortsettelsen vil det likevel være avgjørende at noen har et konkret eierskap til
arrangementskontoret.no. Eierskapet må innebære et ansvar for kontinuerlig drift og
vedlikehold over tid. Nettstedet kan være et særdeles godt verktøy både for eksisterende og
nye arrangement i hele regionen, og for samarbeidet mellom reiselivsbedrifter og arrangement. Dette er selvsagt avhengig av at nettstedet oppdateres og holdes ved like til en hver tid.
Eierskap og ansvar blir altså avgjørende.
Vi mener eierskapet til siden, og ansvaret for den, bør sees i sammenheng med videre samarbeid mellom arrangementene og hvilken løsning som velges der.
Se: Tiltak nr. 2 under Videre arbeid side 23.
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- Klar til start:
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Samarbeid og samlokalisering
En viktig tilbakemelding fra de arrangementene som har vært med i prosjektet er at deltagelsen i prosjektet i seg selv har vært nyttig. Arrangørene har blitt bedre kjent med hverandres
erfaringer og behov.
I løpet av den perioden prosjektet har pågått (2012 - 2013) er samarbeidet mellom de arrangementene som har deltatt i prosjektet blitt betydelig tettere. Flere av deltakerne har også
gitt uttrykk for at arbeidet i prosjektet har vært en god arena for å bli bedre kjent, få mye
bedre kunnskap om hverandre og utfordringene i hvert enkelt arrangement, få enda større
tillit til hverandre, og lette samarbeidet aktørene i mellom.
Det er ingen tvil om at arrangement som feks. Femundløpet og Vinterfestspill i Bergstaden i
utgangspunktet ikke visste særlig mye om hverandre og ikke hadde noen samarbeidsarenaer
eller møtepunkt. Gjennom prosjektperioden og gjennom arbeid i arbeidsgruppene og i styringsgruppa er både disse og de andre arrangementene kommet mye nærmere hverandre.

Bergmannsrittet:
Bergmannsrittet ble arrangert første gang sommeren 2013. Arrangøren Bergmannsarrangement AS og Røros Idrettslag samarbeider tett, også med felles kontor i Reiselivets Hus, De
satser offensivt for å bygge et godt administrativt apparat rundt idrettsarrangement.
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Reiselivets Hus
I løpet av prosjektperioden har organisasjonene Vinterfestspill i Bergstaden, Stiftelsen Det
Brinner en Eld, Røros Idrettslag og Bergmannsarrangementet samlokalisert seg i andre etasje
i reiselivets Hus - med Destinasjon Røros i første etasje. Det at flere av arrangementene nå
også - rent fysisk - står hverandre nærmere vil være viktig for et nært samarbeid mellom arrangement og Destinasjon Røros, og arrangementene i mellom.
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Skisser til et ”arrangementskontor”
I prosjektbeskrivelsen fra desember 2011 ble det definerte følgende resultatmål:
- Det skal etableres et arrangementskontor / arrangementsfunksjon
- arrangementskontoret skal yte arrangementsuavhengige tjenester til potensielt alle
arrangement i regionen
- arrangementskontoret skal ha en eller flere helårs arbeidsplasser
- arrangementskontoret skal være attraktivt og nyttig for arrangementene
- arrangementskontoret skal en del av et større fagmiljø

Fem ulike modeller ble skissert våren 2013:
- En Privat Gründer as
		 - en privat aktør
- selger sine tjenester til arrangementene
- Røros kommune ved kulturkontoret
		 - en utvidelse av kommunens kulturkontor
- ansettelse av en egen arrangementsansvarlig i kommunen
- kunne fungere like operativt som feks. kulturhuslederen
- Røros Arrangement AS
		 - et privat aksjeselskap med dedikerte eiere som feks de største arrangementene,
  Røros kommune, Destinasjon Røros m.fl.
- kunne selge sine tjenester til sine egne eiere - og til andre
- Samfinansiering av stillinger
		 - slik feks Elden og Vinterfestspill i Bergstaden har gjort i 2012 og 2013
- Destinasjon Røros, avdeling arrangement
Arrangementsavdeling på Destinasjon Røros
På møte i styringsgruppa 6. juni 2013 ble Destinasjon Røros pekt på som en mulig  aktør.
Argumentene for å velge denne løsningen var:
- stor tillit blant arrangementene (medlemsorganisasjon)
- dekker hele regionen som en samlende part
- arrangementsturisme er et satsningsområde
- bred kompetanse til å løse de oppgavene som er beskrevet
- muligheter for å ha kompetanse på mange områder
- gir funksjonen et arbeidsmiljø
- gir funksjonen et faglig utviklingsmiljø
- mindre sårbart og mer stabilt
- operativ organisasjon
- naturlig lokalisering i Reiselivets hus
Arrangementene og Destinasjon Røros har felles ønske om og lykkes med det som er et stort
fortrinn for Røros – å skape gode opplevelser gjennom fantastiske arrangement.
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Diskusjonene har med det som utgangspunkt dreid seg om hva et ARRANGEMENTSKONTOR
egentlig er, hvilke oppgaver som kan løses her, og hvordan det eventuelt kan finansieres.
I styringsgruppas diskusjoner har følgende kriterier blitt vektlagt:
-   evne til å ivareta prosjektets hovedmål
- tillit blant arrangementene
- evnen til å være operativ
- evnen til å løse prosjektets utfordringer (oppgaver)

side 17

Status ved prosjektslutt
Et langt, tidkrevende, men også givende prosjekt er ved veis ende. Mye har skjedd både i og
utenfor prosjektet siden de innledende samtalene startet. Gjennom arbeidet med prosjektet
har arrangementene hatt en arena for å møtes, utveksle erfaringer, utfordringer og behov.
I løpet av porsjektperioden (2012 - 2013) er flere ting rundt og i arrangementene selv endret.
Det er viktig å ta disse endringene i rammebetingelsene inn over seg når prosjektet nå skal
konkludere.
Vinterfestspill i Bergstaden, Stiftelsen Elden, Røros Idrettslag og Bergmannsarrangement har
samlokalisert seg i Reiselivets Hus. Aksjeselskapet Bergmannsarrangement er blitt opprettet,
og satser offensivt for å ta ansvar for arrangementsuavhengige tjenester for flere idrettsarrangement. Fra 01.01.2014 har Bergmannsarrangement en fast ansatt i 0,5 årsverk.
Femundløpet har fått invilget midler fra Innovasjon Norge til videreutvikling og søker nå sitt
andre årsverk. Sametinget har gjennom ordningen ”Samiske kulturinstitusjoner som arena
for formidling og opplevelse av samisk kultur”, gitt en fast bevilgning til Rasten Rastah. For
arrangementsperioden 2013-2014 er denne på over en halv million kroner. Elden og Vinterfestspill har hatt et tett samarbeid og satser nå videre med økt bemanning og egne daglige
ledere i begge selskapene.
Vekst i årsverk og omsetning

Arrangement	
  

2011	
  

Omsetning	
  i	
  millioner	
  

2013*	
   Endring	
  i	
  %	
  

Rørosmartnan	
  

2,0	
  

2,0	
  

Elden	
  

1,1	
  

1,3	
  

Bergstadcupen	
  
Vinterfestspill	
  i	
  
Bergstaden	
  

1,0	
  

2011	
  

2013**	
   Endring	
  i	
  %	
  

-‐	
  
18%	
  

3,0	
  

3,3	
  

10%	
  

4,5	
  

4,9	
  

9%	
  

1,0	
  

-‐	
  

1,1	
  

1,2	
  

9%	
  

1,0	
  

1,2	
  

20%	
  

3,0	
  

3,1	
  

3%	
  

Femundløpet	
  

1,0	
  

2,0	
  

100%	
  

1,0	
  

2,5	
  

150%	
  

Jenterittet	
  

0,5	
  

0,5	
  

-‐	
  

0,5	
  

0,4	
  

-‐20%	
  

Julemarkedet	
  

0,4	
  

0,4	
  

-‐	
  

0,2	
  

0,2	
  

-‐	
  

Røroscup	
  Yngre	
  

0,0	
  

0,0	
  

-‐	
  

0,0	
  

0,8	
  

-‐	
  

Bergmannsrittet	
  

-‐	
  

0,2	
  

-‐	
  

-‐	
  

0,2	
  

-‐	
  

7,0	
  

8,6	
  

23%	
  

13	
  

17	
  

25%	
  

Totalt	
  

*	
  	
  	
  Inkluderer	
  utlyst	
  stilling	
  og	
  ny	
  organisering	
  i	
  Vinterfestspill,	
  Elden	
  og	
  Femundløpet	
  	
  
**	
  Estimerte	
  tall	
  for	
  2013	
  pr.	
  26/11-‐13	
  

	
  
I løpet av prosjektperioden har det vært en stor vekst både i antall årsverk og i omsetningen
til arrangementene i Røros kommune. Med tanke på utviklingen som har vært, har også
behovet endret seg. Likevel finnes det behov, men hvordan skal de dekkes?

Arrangementene i regionen har en marginal drift som utnyttes på en effektiv måte i dag. De
store arrangementene har over tid klart å opparbeide seg en økonomi som forsvarer en lønnet stilling som daglig leder eller tilsvarende. Det er i seg selv en stor prestasjon og viktig for
videre utvikling. De mange årsverkene som i dag er sysselsatt innen kulturnæring på Røros
gjennom nettopp arrangementene, er viktige arbeidsplasser. I løpet av prosjektperioden har
antallet økt betydelig.
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Årsverk	
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De daglige lederne løser i dag mye av de arrangementuavhengige oppgavene. Dette omfatter
i all hovedsak merkantile oppgaver som i teorien kan løses av andre utenforstående. Spørsmålet er om dette vil være kostnadsbesparende og ønskelig hos arrangementene?
Arrangementene har i avsluttende møter med prosjektledelsen (RNH) høsten 2013 gitt
tilbakemeldinger om at de er svært usikre på om de har midler tilgjengelig for å bruke på
”ekstra” tjenester leverte av andre aktører. At det i perioder en en særdeles hard arbeidsbelastning for de enkelte arrangementen er det ingen tvil om. Likevel blir det påpekt at i
enkelte perioder, har også de ulike arrangementene rolige perioder.
Hvordan disponerer vi ressursene i de periodene og hvordan skal det løses i et eventuelt
arrangementkontor? En tilbakemelding er at vi burde heller ha fokus på et arrangementnettverk i stedet for et ”kontor”.
Hvis det er så at de ulike arrangementene har perioder som er mer rolig og disse periodene
løper parallellt, vil det være store muligheter for tettere samarbeid mellom arrangementene
med allerede eksisterende ressurser. Elden og Vinterfestspill har forsøkt dette, men da med
en for lav bemanning.

Femundløpet:
Femundløpet foregår over 4-6 dager gjennom hele regionen. Rundt 400 deltagere konkurrerer døgnet rundt og publikum kan oppleve hundeløpet på nært hold ved start og målgang, og
på de mange checkpoint. Høsten 2013 fikk Femundløpet innvilet 1 million kroner i støtte fra
Innovasjon Norge for å utvikle seg videre. Med det utlyste de en ny fast stilling i organisasjonen, i tillegg til daglig leder.

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse - Sluttdokument. januar 2014

En annen viktig tilbakemelding er at deltagelsen i prosjektet i seg selv har vært nyttig.
Arrangørene har blitt bedre kjent med hverandres erfaringer og behov. Dette blir av mange
pekt på som viktig i seg selv, og viktig å kunne opprettholde.
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Måloppnåelse
Dette prosjektet hadde som definert mål å gjøre Røros til et sentrum for arrangementskompetanse.

a)		
		 		
b)
				
				
c)		
				
d)
				
e)
f)		

Bedre kvalitet
- øke profesjonaliteten i gjennomføring av arrangement
Bedre lønnsomhet
- bedre lønnsomheten i arrangementene
- god økonomistyring og bedre økonomiske resultat for eiere og arrangører
Større synlighet
- økt kompetanse og fokus på markedsføring og salg
Styrket frivillighet
- bevare og utvikle frivilligheten som en avgjørende ressurs og kompetanse
- gjøre det lettere å være frivillig i arbeid med arrangement
- rekruttere nye frivillige og nye grupper av frivillige
Videreutvikling
- frigjøre krefter til videreutvikling og nyskaping av eksisterende arrangement
- bidra til at hvert arrangement kan ha større fokus på sine kjerneverdier og egenart
Økt nyskaping
- bidra til at flere og større arrangement blir lagt på Røros og i Rørosregionen

Ringvirkninger
Gjennom prosjektet har vi også sett hvordan det at Røros nå i større grad enn tidligere fremstår med et samlet kompetansemiljø innen arrangement gir store ringvirkninger for regionen
og Rørossamfunnet. Rent honkret ser vi dette i feks.:
a)

Lønnsomme arbeidsplasser
- flere lønnsomme arbeidsplasser i:
			
- arrangementene i kommunen
			
- kulturbaserte næringer i regionen (reiseliv, restauranter, lokalprodusert mat)
			
- annen næringsvirksomhet i regionen (handel, transport, mm)
			
- kulturnæringer i Norge og Norden (profesjonelle utøvere innen kultur)
		
b)

		

I løpet av de to årene prosjektet har vart har det vært en målbar vekst innen disse
områdene. Vi tror denne veksten vil kunne fortsette i årene som kommer.
Livskvalitet og omdømme
- bygge opp under og forsterke aktiviteter og opplevelser som bidrar til livskvalitet
   og helse slik at Røros er en god kommune å bo i, ha hytte i eller reise til
- løfte fram grunnleggende verdier ved Rørossamfunnet knyttet til kultur,
  opplevelser, fysisk aktivitet og samspill
Både i 2012 og 2013 kom Røros kommune øverst i Telemarksforsknings
Kulturindeks. Dette viser at kulturen og kulturarbeidet står sterkt i kommunen.
Arrangementene er en viktig del av dette helhetsbildet.
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Effektmål
Gjennom arbeidet i prosjektet har vi vist at samarbeid mellom arrangementene, særlig om
den type oppgaver som ikke er knyttet til hvert enkelt arrangement sin egenart, vil gi følgende effekter:
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c)

		

Tiltrekkende fagmiljø
- skape et sterkt og interessant fagmiljø for arrangement på Røros med til  trekningskraft og inspirasjon til fagfolk andre steder i landet og ungdom under
utdanning
- grunnlag for å utvikle lokal fagkompetanse og ressurser innenfor flere av de
områdene dagens arrangement må leie inn fagkompetanse på i dag

		
		

Økningen i antall ansatte i næringen, og den stadige interessen også fra nasjonale
kulturarbeidere viser at vi allerede er langt på vei i denne sammenhengen. Vi ser også
en vekst i næringsdrivende innen feks scenedekor, lyd og lys.

		

I løpet av prosjektperioden har vi arbeidet med å konkretisere og definere hvilke oppgaver
som eventuelt kan legges til et slikt ”arrangementskontor”, vi har - som tidligere beskrevet sett på hvordan det bør organiseres. Disse vurderingene ligger til grunn for de anbefalingene
vi nå kommer med.
Dette prosjektet har også en definert målsetting om en samlet kostnadsreduksjon på den
merkantile og arrangementsuavhengige oppgaver på totalt 20 %,  og en samlet økning i
besøkende på minimum 10 %  innen ett år etter at prosjektet er avsluttet for de seks arrangementene som deltar i prosjektet sett under ett.

Vinterfestspill:
Vinterfestspill i Bergstaden arrangerer rundt 30 konserter i løpet av 4 dager i mars hvert år.
Profesjonelle musikere fra hele verden bidrar til at et årlig besøkstall på rundt 7.000 får unike
opplevelser i Bergstaden Røros.
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Resultatmål
Prosjektet hadde også som uttalt mål at det skulle etableres et arrangementskontor i Røros
og Røros kommune skal bli nasjonalt kjent for profesjonell og allsidig arrangementskompetanse. Arrangementskontoret var opprinnelig definert til å skulle yte merkantile og andre
arrangementsuavhengige tjenester knyttet til drift for arrangement i regionen. Gjennom
denne måten å samarbeide på, skal det enkelte arrangement skal kunne ha større fokus på
sin egenart og frigjøre krefter til videreutvikling og nyskaping. Arrangementskontoret skal
være en del av et større fagmiljø, et sentrum for arrangementskompetanse, og også spille en
sentral rolle som ”kobler”.
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Anbefalinger for videre arbeid
Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as la som prosjekteiere fram fem anbefaling
for videre arbeid ved prosjektets slutt. Disse ble behandlet og vedtatt i styringsgruppemøte
12.12.2013.
Vedtatte anbefalinger for videre samarbeid mellom arrangementene i Rørosregionen:
1) Opprettelse av et ArrangementForum
2) Ferdigstilling av arrangementskontoret.no som digital plattform for
		 informasjonsutveksling og samarbeid
3) Mulig samarbeid om regnskapstjenester
4) Synliggjøring av førstelinjetjenesten for kulturnæringer og arrangement
5) En egen arrangementsansvarlig i Destinasjon Røros og et Arrangementskontor i
Reiselivets Hus med utgangspunkt i  et bedriftsnettverk mellom arrangement

1. Opprettelse av et ArrangementForum
Med utgangspunkt i at arrangementene har gitt tilbakemelding om at det har vært positivt å
ha en felles arena for deling av erfaringer og utveksling av informasjon, opprettes det et
ArrangementForum.
ArangementForum gir mulighet til å knytte arrangementene i regionen tettere sammen over
tid. For Kultutetaten i Røros kommune er det også ønskelig med en enda tettere kontakt med
arrangementene enn i dag. ArrangementForum må være et åpent forum for både eksisterende
og nye arrangement, og for arrangement både i Røros kommune og i de andre kommunene i
regionen. Det er likevel viktig at ArrangementForum ikke blir så stort eller ”tilfeldig” at hensikten ikke oppnås. Den tilliten til hverandre som er skapt gjennom arrangementsprosjektet må
opprettholdes. Vi mener i denne sammenhengen at det er en forskjell på et ”fast forum” og at
det av og til avholdes møter hvor forskjellige arrangement deltar. ArrangementForum bør være
et forum med tillit til og kunnskap om hverandre. Det forhindrer selvsagt ikke at man også
samarbeider med arrangement og aktivitetsleverandører som ikke er en fast del av forumet.
Det er viktig at det er arrangementene selv som må ha eierskap til forumet.
HVA:				
							

En permanent møteplass for arrangement i Røros og Rørosregionen.
Fast møteplass én gang i kvartalet (4 møter i året).

HVEM: 		
							

Eksisterende og eventuelle nye arrangement i Røros inviteres inn.
Åpent for arrangement i Rørosregionen utenfor Røros kommune.
Verket Røros og Storstuggu inviteres til å delta i forumet.
Kulturetaten og Frivilligsentralen i Røros kommune er faste deltakere.
Destinasjon Røros og Rørosregionen Næringshage deltar når det er naturlig.
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Styringsgruppa ønsker en prioritering av punkt 1 og 2, og mener at disse to punktene og
hvordan man lykkes med dem, er avgjørende for hvordan arrangementene i regionen vil kunne
lykkes med et videre samarbeid.
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Legge til rette for erfarings- og kunnskapsutveksling, deling av ressurser
og videreføring av flere av de positive effektene som er blitt trukket fram
som et resultat av dette prosjektet.

INNHOLD:
							

							

-  dele viktig informasjon med hverandre om kommende arrangement
- ha bedre kontroll på egen og andres infrastruktur
-  letter inngå felles avtaler for innkjøp, rammeavtaler for leie o.lign.
- inngå avtaler om leie av potensielle kapasitet av hverandre
-  holde en oppdatert oversikt/årshjul
-  jevnlig oppdatering til hverandre om arrangementskontoret.no
-  opprettholde en god dialog med det offentlige
- muligheter for kompetansehevende tiltak, innleie av foredragsholdere mm
- med mere ...

TID: 			

Oppstart fra januar 2014

FINANSIERING:

Over kulturbudsjettet til Røros kommune

ANSVARLIG:

Kulturetaten i Røros kommune får sekretæriat- og koordineringsansvar for
forumet. Oppgaver forumet blir enige om at skal utføres må løses på andre
måter og fordeles arrangementene i mellom.

							

							

VIDEREFØRING: Dersom vi får på plass en egen arrangementsansvarlig i Destinasjon Røros, er
det naturlig å vurdere å overføre denne funksjonen til Destinasjon Røros og
							
arrangementsansvarlig der.

2. Ferdigstilling arrangementskontoret.no
HVA:
							

Ferdigstilling av arrangementskontoret.no som digital plattform for
informasjonsutveksling og samarbeid mellom arrangementene og reiselivet.

HVORFOR:

Løser flere av de ikke-komersielle oppgavene prosjektet har pekt på som
viktige og vil kunne være et viktig verktøy i videre arbeid og et og et tydelig
resultat av samarbeidet i prosjektet

							
INNHOLD:
							
							
							
							

1) Administrativ hjelp
- oppstartshjelp, trafikkregulering, miljøtiltak, beredskap, avtalemaler mm
2) Utstyr og materiell
- oversikt over tilgjengelig utstyr og materiell (må utarbeides / innhentes)
- oversikt over hva som kan leies / lånes osv
3) Årshjul
- en av de viktigste funksjonene, må oppdateres jevnlig
- ”backstage” årshjul 2014, 2015, 2016
4) Håndbok for frivillige
- utarbeidelse av en standarisert mal for håndbok til alle frivillige, som
   enkelt kan tilpasses og brukes til hvert enklet arrangement
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HVORFOR:
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TID:		

Oppstart umiddelbart etter årsskiftet, ferdigstillt innen 1. mai 2014

ANSVARLIG:

Rørosregionen Næringshage as

FINANSIERING:
							
						
						

Tildelte midler fra KUD, søkt om og innvilget gjennom dette prosjektet,
kr. 150.000,-

VIDERFØRING:
				

							

							

				
							
							
							
						
							

kr 35.000,kr 30.000,kr 15.000,kr 50.000,-			
kr 20.000,-

Nettstedet må vedlikeholdes og oppdateres jevnlig.
Stipulert vedlikehold 45 timer per år
                    kr. 36.000,Stipulert utviklingskostnad per år
                    kr. 14.000,Det bør beregnes minimum kr 50.0000,- per år til vedlikehold
Styringsgruppa i prosjektet anbefaler at man etterhvert finner en ordning
hvor arrangementene selv er ansvarlig for oppdatering av
arrangementsforum.no. Dette kan f.eks gjøres på omgang mellom
arrangementene i ArrangementForum. Styringsgruppa mener dette vil
kunne gi arrangementene enda større eierskap til nettstedet, og sikre at
det brukes som et verktøy.
Et annet langsiktig alternativ kan være å overføre denne funksjonen til
Destinasjon Røros og arrangementsansvarlig / web-ansvarlig der som
en del av den stillingen dersom vi får på plass en egen arrangementsansvarlig i Destinasjon Røros.
Rørosregionen næringshage påtarseg jevnlig oppdatering og vedlikehold
av arrangementskontoret.no ut 2014. På denne måten ønsker næringshagen å bidra til at kunnskapen fra prosjektet lever videre.
Dette gir arrangementene (gjerne gjennom ArrangementForum) noe
lenger tid til å finne en permanent løsning for vedlikehold av
arrangementskontoret.no.
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Stipulerte kostnader:
Teknisk tilpasning:
Designtilpasning:
Grunnlagsdata fra arrangementene
Utarbeidelse av innhold: 63 t. a 800,-: 			
Koordinering, administrasjon og helhet: 25 t. a 800,-:
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3. Samarbeid om regnskapstjenester
Et behov som ikke har endret seg i løpet av prosjektperioden er behovet for bedre regnskapstjenester. Dette er en tjeneste som allerede kjøpes og som kan omorganiseres for å få bedret
kvalitet uten at det koster mer.  Å ansatte en ”intern” ressurs som jobber med regnskap vil
være kostbart og sårbart. Vedkommende vil ikke ha et nødvendig fagmiljø samt at det er
sårbart med tanke på sykemelding eller turnover.
For å kunne utvikle en lokal ressurs/kompetanse innen arrangementregnskap, foreslås det at
arrangementene i fellesskap ber de lokale regnskapskontorene om å levere et anbud/rammeavtale på regnskap for arrangementene i regionen. Kriterier i anbudet vil være at regnskapskontorene skal ha en dedikert ressurs som jobber med arrangement, at det utarbeides
en felles praksis for hvordan arrangementregnskap og rapporter utformes.

							
							
HVORFOR:
					

ANSVARLIG:
							

Interesserte arrangement ber de lokale regnskapskontorene om å levere
et anbud/rammeavtale på regnskap for arrangement.
Kriterier i anbudet kan være at regnskapskontorene skal ha en dedikert
ressurs som jobber med arrangement, at det utarbeides en felles praksis
for hvordan arrangementregnskap og rapporter utformes.
Utfordringer med korrekt regnskap og mye ressursbruk knyttet til
regnskapsføring er pekt på for flere av deltakerne i prosjektet.
Gjennom dette prosjektet har vi tydelig sett hvordan det bør være mulig
for flere arrangement å både få tilgang på bedre kompetanse og
stordriftsfordeler  gjennom samarbeid. Å konkret ta tak i regsnskapstjenester vil kunne være et effektivt sted å begynne.
ArrangementForum / arrangementene
- naturlig tema på møte i ArrangementForum

Julemarkedet på Røros:
De drøyt 50 utstillerne på Julemarked i desember melder om særdeles godt salg. Røros er i
ferd med å ta posisjonen som Julebyen i Norge, med mange tilreisende. Store deler av
handelsstanden selger mer i disse dagene i desember enn under Rørosmartnan. Julemarkedet
som arrangement har altså store både økonomiske og omdømmemessige ringvirkninger.
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HVA:				
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4. Synliggjøring av førstelinjetjenesten for kulturnæringer
og arrangement
I prosjektbeskrivelsen fra desember 2011 ble det pekt på behovet alle eventuelle nye aktører
innen arrangement har for hjelp og støtte i en oppstartsfase. Dette ble også nevnt som en av
de oppgavene et arrangementskontor kunne fylle. I de årene som er gått siden da, er det bygd
opp en førstelinjetjeneste for næringsutvikling gjennom Rørosregionen Næringshage.
En av næringshagens viktigste oppgaver i denne sammenhengen er å koble nye aktører opp
mot eksisternde fagmiljø. Det være seg Rørosmat for produsenter av lokalprodusert mat,
SINTEF for industriaktører, Destinasjon Røros for reiselivs- og opplevelsesaktører osv. Men den
primære førstelinjetjenesten, og den rådgivningen som er knyttet til forretningsmodell, drift,
økonomi og bransjeuavhengig oppstartshjelp, er samlet og tilgengelig gjennom den lokale
næringshagen og det nasjonale innovasjonsnettverket næringshagen er en del av.

HVA:				
							
				
							
HVORFOR:

En større synliggjøring av at kommunenes førstelinjetjeneste og næringshagens bedriftsrådgivning også gjelder for kulturnæringer og
arrangement.
Styrking av nettverket mellom førstelinjetjenesten ved Rørosregionen
Næringshage og den kulturfaglige kompetansen i kommunens kulturetat
og arrangementskompetansen i Destinasjon Røros.

							

Tettere oppfølging av arrangement og kulturutøvere som næringsdrivende.
Rask støtte til nye arrangement og kobling opp mot relevant fagmiljø
kulturfaglig kompetanse

TID:		

Oppstart umiddelbart etter årsskiftet, januar 2014

FINANSIERING:

Som en del av Rørosregionen Næringshages øvrige oppgaver

ANSVARLIG:
							

Rørosregionen Næringshage
i samarbeid med Destinasjon Røros og Kulturetaten i Røros kommune
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På samme måte ønsker vi i etterkant av dette prosjektet en større synliggjøring av at førstelinjetjenedsten også er tilgjengelig for kulturnæringer og arrangement. Vi vil også sikre at
båndene mellom næringshagen, Destinasjon Røros og kulturkontoret i kommunen er sterke,
og at næringshagen er bevisst sin rolle som kobler opp mot disse og andre kultur- og
arrangementsfaglige kompetansemiljø.
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5. Arrangementsansvarlig i Destinasjon Røros /
Arrangementskontor i Reiselivets Hus
HVA:				
							

En egen arrangementsansvarlig i Destinasjon Røros og et Arrangementskontor i Reiselivets Hus med utgangspunkt i et bedriftsnettverk mellom
flere arrangement i regionen.

							
							

Være en del av et større fagmiljø, et sentrum for arrangementskompetanse, og også spille en sentral rolle som ”kobler”.

HVORFOR:
							

Frigjøre kapasitet til å arbeide langsiktig med de fem samarbeidsområdene som er identifisert gjennom dette prosjektet.
Prosjektet har synliggjort at et tettere samarbeid og mer koordinering
mellom arrangementene - både eksisterende og nye - både i Røros
kommune og ellers i regionen - vil føre til mange positive ringvirkninger.
Dette gjelder både med tanke på kompetanseheving og i forhold til
utveksling av ressurser og rasjonell drift.

OPPGAVER:
							
							

Funksjonen arrangementsansvarlig i Destinasjon Røros kan i prinsippet
dekkes av mer enn én person, hvor kompetanse er avgjørende for hvem
som gjør hvilke oppgaver.

							
							
							
							
							
FINANSIERING:

Mulige framtidige arbeidsoppgaver / ansvarsområder
- Sekretæriat for ArrangementsForum
- Jevnlig oppdatering og videre utvikling av www.arrangementskontoret.no
- Lager og vedlikeholdsansvar for utstyr og materiell på vegne av flere
- Web-redaktør tjenester
- Salg og markedsføring
- Koordinering av ledig kapasitet i arrangementene som utveksling
- Være operativ i forhold til de behovene arrangementene har

							

Søke Innovasjon Norge om midler til et Bedriftsnettverk for samarbeid
mellom kultur- og idrettsarrangement og reiselivet, hovedprosjekt over
tre år.
Egen finansiering: dokumentering av egeninnsats og de ressursene som
brukes allerede i dag.
Et hovedprosjekt (inntil 3 år) vil dekke 50 % av kostnadene - inntil
kr 750.000,- per år.

TID:		
							

Legge rammmene for et bedriftsnettverk og ferdigstille søknad til
Innovasjon Norge i løpet av første halvår 2014.
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Koordinere oppgaver og stillinger, yte merkantile og andre arrangementsuavhengige tjenester knyttet til drift for arrangement i regionen.  
Arbeide videre med de behovene dette prosjektet har synliggjort, og nye
utfordringer som avdekkes gjennom feks ArrangementForum.
Samarbeid og utveksling av arbeidskapasitet hos hverandre slik at flere
hele stillinger kan opprettholdes.
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ANSVARLIG:
				

Destinasjon Røros, i samarbeid med alle aktører i ArrangementForum
Destinasjon Røros har skissert ut en løsning kalt ”Arrangementskontor i
Reiselivets Hus”. Med dette som utgangspunkt får destinasjonsselskapet
hovedansvaret for å ”rigge” et bedriftsnettverk mellom arrangementene.

Bedriftsnettverk:
Prosjektet arbeidet lenge med en ”modell” for hvordan lage et eget arrangementskontor som
en egen organisasjon eller en egen avdeling i Destinasjon Røros. Erfaringene i prosjektet - og
ikke minst den utviklingen og veksten som har vært i hvert enkelt arrangement siden oppstarten av prosjektet - har imidlertid gjort at vi på slutten av prosjektperioden isteden har sett på
en modell med et bedriftsnettverk mellom arrangementene som styres og koordineres fra
Destinasjon Røros.

Prosjektets eiere ved Røros kommune og Rørosregionen Næringshage oppfordrer
Destinasjon Røros til å legge fram et konkret forslag til hvordan destinasjonsselskapet kan spille
en enda tydeligere rolle i forhold til arrangementene enn i dag. Gjerne med en konkret oversikt
over hvilke arbeidsoppgaver som kan løses, og til hvilken pris.
Som en del av forarbeidet til et Bedriftsnettverk må Destinasjon Røros tydliggjøre:
1) Hvilke konkrete oppgaver som skal ligge i bedriftsnettverket og hvordan midlene i
bedriftsnettverket vil bli brukt.
Helt konkret: hva kan Destinasjon Røros gjøre for arrangementene?
2) Hvor stor egenandel, både i form av innbetaling og egenandel, som kreves fra hvert
enkelt arrangement for å være en del av dette bedriftsnettverket.
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Gjennom dette prosjektet har vi tydelig sett hvordan koordinering og samarbeid mellom
arrangementene er viktig, og vi har stor tro på at opprettelsen av en egen arrangementsansvarlig for hele regionen, lokalisert på Reiselivets Hus og som en del av Destinasjon Røros,
vil kune bidra positivt.
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Arrangementskontor i Reiselivets Hus
Etter diskusjoner mellom Røros kommune, Rørosregionen Næringshage og Destinasjon Røros
har Hilde Bergebakken i Destinasjon Røros laget dette diskusjonsgrunnlaget for et arrangementskontor i Reiselivets hus. Dokumentet er fra november 2013, og noen hovedpunkt
gjengis her.

Arrangements samarbeid i
Reiselivets Hus
• Arrangementsprosjektet har konkludert med at samarbeidet er
nyttig og viktig, og ønskelig
• Prosjektet har pekt på Destinasjon Røros - kan vi være i
førersetet for å koordinere et arrangementssamarbeid?
• I tråd med ny reiselivsstruktur og virkemiddelapparat
• I tråd med ny organisering i Destinasjon Røros
• I tråd med at mange allerede jobber samlokalisert
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Arrangements
kontor i
REISELIVETS
HUS
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Destinasjon Røros

Administrasjon p.t.

Navn

Stilling

Andel

Linda Ramberg

Reiselivsdirektør

100 %

Hilde Bergebakken

Utviklingssjef / Stedfortredende
reiselivsdir./ utleid 50% kommunen

100 %

Ingvild Østgård

Markedssjef

100%

Hilde Myhren Grøttan

Salg-/markedskoordinator / Hallsjef
Rørosmartnan/ Julemarkedsansvarlig

100%

Einar Aasen

Omvisningsleder

70 %

Ranja Thørn

Turistkontoransvarlig

100 %

Carina Trulssen

Gatesjef i Rørosmartnan

70 %

Vigdis Sandnes

Prosjektstilling

45%

Lillian Sandnes

Martnassjef og ansatt i
handelsstanden

Prosjekt
70 %

Per tiden ca. 7,3 årsverk
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Etter samtaler med Innovasjon Norge, anbefaler vi at vi søker på
Bedriftsnettverk – det kan komme i stand fra tidlig 2014.
Da kan vi få 750’ til felles istedenfor å finansiere alt sjøl J
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I tillegg kommer ekstrapersonell under Rørosmartnan og sommersesongen.
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Her har vi prøvd å se hvilke stillingsandeler som
arrangementene kan ha til utleie i et fellesskap – og som
kan føre til at arrangementene kan ansette fulle stillinger og
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dermed beholde ansatte og kompetanse.
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REISELIVETS HUS - VISJON
• Arrangementsprosjektet bør avsluttes med en framtidig visjon for
fellesskapet i reiselivets hus (både de som er fysisk i huset og de
arrangementene som ikke ønsker fysisk å flytte inn) – og hvordan
vi alle får mer ut av et felleskap enn vi hver for oss gjør som
arrangement :
• Whats in it for me – Whats in it for us ?
• Verdiene våre – et steg på veien til å framstå enda mer STERK –
RAUS – EKTE – MYTISK og INNOVATIV

Hilde Bergebakken
Destinasjon Røros, november 2013
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• Om vi konkluderer med at vi ønsker å sende søknad på vegne av
fellesskapet, må forankringen tas videre i alle styrer – også i vårt!
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Bedriftsnettverk
Innovasjon Norge har en egen ordning ved navn ”Bedriftsnettverk”. I forbindelse med
Stortingsmeldingen om kulturnæring er det signalisert en egen utlysning fra og med 2014
for bedriftsnettverk innen kulturnæring. Vi tror det vil være mye å tjene på for de store
arrangementene i Rørosregionen å opprette et ”bedriftsnettverk” i tråd med denne
satsningen og utlysningen. Dersom man får midler til et treårig hovedprosjekt, vil det kunne
gi et godt utgangspunkt for arrangementene i bedriftsnettverket til å arbeide videre med de
samarbeidsområdene dette prosjektet har pekt på. Dette vil komme alle arrangementene
tilgode. Sannsynligvis også de som ikke konkret deltar i bedriftsnettverket.

Mulig prosjektstøtte i tre faser
Egeninnsats dekkes gjennom egne timer og midler
1. Forstudie, ca 3 mnd
100% av eksterne kostnader
- inntil 100 000 kr

2. Forprosjekt, ca 3-9 mnd
– inntil 300 000 kr
3. Hovedprosjekt, inntil 3 år

50% av kostnader – inntil
750 000 kr per år
11

Hvem kan delta?
Norske SMB er hoveddeltakere

Etablerte nettverk som
ønsker å utvikle
samarbeidet

KRAV:

Utenlandske bedrifter og
FoU-aktører kan være
deltakere

Minimum 3
bedrifter
Nettverk med
internasjonalt og
langsiktig potensial

Større bedrifter kan være
med i nettverket

Horisontale og vertikale
nettverk
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50% av kostnadene
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