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Rådmannens innstilling: 
 

 Kommunestyret tar sluttrapport arbeidsgruppe OL/PL 2030 til orientering, og slutter seg 
til hovedkonklusjonene i rapporten. 

 Kommunestyret ber rådmannen om å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 3-4 
personer, som skal følge idrettsstyrets sonderinger, samt starte en dialog med de andre 
kommunene i Innlandet, Oslo og Trondheim.  

 Rådmannen utarbeider et mandat for den nye arbeidsgruppen. 
 Arbeidsgruppen skal orientere formannskapet minimum 2 ganger pr år om status i 

arbeidet.  
 
  
Vedlegg: 
Vedlegg  – Sluttrapport – Arbeidsgruppe OL/PL 2030 
Vedlegg 1 – Mandat arbeidsgruppe OL/PL 2030 
Vedlegg 2 – Saksfremlegg om arbeidsgruppe Ol/PL 2030 
Vedlegg 3 – Forankringsdokument 
Vedlegg 4 – PP til bruk i møter 
Vedlegg 5 – Vista Analyse om kostnader til OL/PL 2030 
Vedlegg 6 – Rapport fra HINN og Legacy 
Vedlegg 7 – Undersøkelse fra Respons Analyse 2018 
Vedlegg 8 – Undersøkelse fra respons Analyse 2019 
Vedlegg 9 – Rapport fra BDO – tidslinje for Lillehammer 
Vedlegg 10 – Idrettstingets vedtak i sak 8.1 2019 
  



 
Sammendrag: 
I denne saken anbefaler rådmannen at kommunestyret tar sluttrapporten fra arbeidsgruppe Ol/PL 
2030 til orientering, og slutter seg til hovedkonklusjonene i rapporten. Rådmannen anbefaler også 
at det opprettes en liten arbeidsgruppe som skal bistå idrettsstyret i deres sonderinger, i tillegg til å 
forankre Innlandet som en potensiell region for et fremtidig OL/PL i Norge.   
 
 
Bakgrunn: 
Lillehammer kommunestyret vedtok i sitt møte 26. april 2018 å nedsette en arbeidsgruppe som 
skulle innhente fakta og se på mulighetene for at Innlandet kan være en kandidat for en eventuell 
fremtidig ny norsk OL/PL søknad. Arbeidsgruppen ble sammensatt etter kriterier besluttet i sak 
42/18. 
 
Mandatet for arbeidet ble besluttet i samme politiske sak. Mandatet er også vedlegg til 
arbeidsgruppen sin sluttrapport. Det samme gjelder navn på deltagere i arbeidsgruppe og 
styringsgruppe.  
 
 
Fakta: 
Sluttrapporten fra arbeidsgruppen har etter rådmannens vurdering gjort en grundig jobb i forhold til 
å innhente et faktagrunnlag på hva som kreves for at nasjonen i fremtiden skal kunne sende en 
OL/PL- søknad. Rådmannen vil presisere at det er idretten som til syvende og sist søker om et OL/PL 
gjennom Norges Olympiske Komite. En kommune kan ikke og skal ikke søke om et OL/PL. En 
kommune må stå som vertsby, men det er ikke denne som søker.  
 
Arbeidsgruppens rapport er delt inn i 5 kapitler. 
 
I kapittel en finner en de formelle punktene i rapporten. Her ligger mandatet for arbeidsgruppen sitt 
virke, sammen med sammensetningen av arbeidsgruppe og styringsgruppe. Bakgrunnen for hvorfor 
arbeids- og styringsgruppe er sammensatt som den er, finnes i kommunestyre sak 42/18.  
 
I kapittel to tar rapporten for seg hvordan gruppene har arbeidet. Det er gjort et viktig og grundig 
arbeid knyttet til forankring. Arbeidsgruppen har vært åpen i sin spørsmålstilling til nøkkelpersoner 
innenfor idrett, politikk og næringsliv.  
 
Videre i kapittel to beskriver rapporten hvilke verdier et fremtidig OL/PL bør baseres på. Nøkternt – 
gjenbruk – folkelig og bærekraftig er alle begreper som passer godt for Innlandet. Arbeidsgruppen 
trekker fram gjenbruk som det bærende begrepet.  
 
Avslutningsvis i kapittel to anbefaler arbeidsgruppen at et fremtidig OL/PL i Norge bør arrangeres i 
aksen Ringebu – Oslo (Ringebu, Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Oslo), men at det også bør være 
en åpning for Trondheim.  
 
Kapittel tre beskriver de eksterne rapportene som arbeidsgruppen har fått utarbeidet. Det vil være 
betydelige kostnadsmessige forskjeller på et spredt og et kompakt OL/PL. Arbeidsgruppen er 
tydelige på at jo mer en sprer lekene jo dyrere vil det være. Rapporten på tidslinje viser en del av 
det arbeidet som gjenstår hvis en i fremtiden mer aktivt skulle gå inn for en OL/PL søknad.  



 
Kapittel fire i rapporten er en drøfting i forhold til hvilke av de kriterier som arbeidsgruppen har 
definert at må være på plass for en fremtidig OL/PL søknad, som faktisk er på plass.  
 
Det femte og siste kapittelet i rapporten gir arbeidsgruppen sin konklusjon, samt en videre 
anbefaling i forhold til en fremtidig OL/PL søknad.  
 
 
Vurdering: 
Sluttrapporten fra Arbeidsgruppe OL/PL 2030 er kortfattet, men den understøttes av flere 
omfattende rapporter. Summen av alle rapportene viser at det er en lang og tidvis kronglete vei mot 
en ny OL/PL søknad.  
 
Da arbeidsgruppen ble nedsatt i april 2018 var det lite debatt nasjonalt om et fremtidig OL/PL. 
Idrettsstyret var inne i en tingperiode, hvor det ikke var åpning for at idretten skulle ha noen OL/PL 
debatt. Gjennom året som har gått har en sett positiv utvikling i forhold til interesse og debatt 
knyttet til fremtidig OL/PL i Norge. 25 års jubileet for OL 1994 var en av bidragsyterne til at debatten 
nå er mer synlig nasjonalt. At Idrettstinget i mai 2019 gjorde et vedtak på at idretten, gjennom 
idrettsstyret skal starte sonderinger for å se på mulig interesse for et fremtidig OL/PL i Norge er et 
første skritt på en lang vei mot et fremtidig OL/PL i Norge.  
 
For Innlandet er det bra at idrettsstyret nå tar ansvar og selv starter sonderinger. En del av 
idrettsstyrets sonderinger vil trolig være knyttet til lokalisering. Skal et fremtidig OL/PL arrangeres i 
en region, eller spres ut over hele landet? Arbeidsgruppen har gjennom sin rapport vist at det er et 
stort flertall for at et fremtidig OL/PL i Norge bør arrangeres i en region/ landsdel, og ikke spres over 
hele landet. At OL/PL ikke bør spres over hele landet, får også god støtte gjennom Vista Analyse sine 
økonomiske beregninger.  
 
For å sikre at Innlandet er en kandidat til å være den regionale aktøren, er det viktig at Innlandet 
gjør seg tilgjengelig for idrettsstyret i deres sonderinger. Innlandet må søke å være en pådriver på at 
sonderingene kommer i gang så tidlig i tingperioden som mulig, samt være klare til å bistå idretten 
om og når de skulle ha et behov. Det er også viktig at det tydeliggjøres noen roller knyttet til 
muligheten for et fremtidig OL/PL i Innlandet, og at det materialet Lillehammer har ervervet 
gjennom de siste årene gjøres tilgjengelig og presenteres for det nye idrettsstyret. 
 
I tiden fremover blir det også viktig at Innlandet diskuterer om et fremtidig OL/PL skal markeres 
som en viktig sak. Fra mulighetsstudiet og frem til sluttrapport for arbeidsgruppe 2030 har arbeidet 
med OL- spørsmål i hovedsak blitt styrt og finansiert fra Lillehammer kommune. Tiden er nå 
kommet for å gå i dialog med de andre kommunene, samt med den nye fylkeskommunen i forhold 
til hvordan Innlandet kan posisjonere seg i spørsmålet om et fremtidig OL/PL i Norge. Skal en kunne 
skape en begeistring og entusiasme nasjonalt for et Innlandsprosjekt, er det viktig at en først klarer 
å skape den samme begeistringen og engasjementet lokalt og regionalt. 
 
  
 
Det videre arbeidet må også ha sitt utspring i Agenda 2020 fra IOC. Skal en fremtidig OL/PL søknad 
fra Innlandet kunne bli en realitet, må kostnaden knyttet til en søknad reduseres betydelig fra de 60 
– 80 millionene som BDO beskriver i arbeidsgruppen sin rapport. Det har kommet signaler på at 



Stockholm har brukt mellom 10 – 15 millioner på sin søknad. Hvis Agenda 2020 gir muligheter for at 
Sveriges Olympiske Komite, med Stockholm som søkerby kan søke innenfor et slik kostnadsanslag 
øker muligheten for at et samlet Innlandet sammen med Oslo og / eller Trondheim i fremtiden kan 
gjøre det samme.  
 
I den kommende tingperioden (2 år) er det idrettsstyret som må være pådriver i spørsmålet om 
Norge skal søke OL/PL i fremtiden. Arbeidsgruppen som foreslås opprettet fra Lillehammer 
kommune, skal understøtte idrettsstyret i deres arbeid. I tillegg skal arbeidsgruppen bygge 
relasjoner i Innlandet og til Oslo - Trondheim. For sammensetningen av arbeidsgruppen fordrer de 
nevnte to hovedoppgavene at det er en person i arbeidsgruppen som har det nødvendige 
kontaktnett i idretten til å kunne være en «døråpner». I tillegg vil arbeidsgruppen trenge en person 
som kan fasilitere møter med rådmenn og ordførere i de kommunene/ fylkene en tenker fremtidig 
OL/PL arrangement. Arbeidsgruppen vil også trenge en person som kan presentere det arbeidet 
som er gjort fra mulighetsstudiet og frem til i dag, samt være sekretær/ koordinator for 
arbeidsgruppen.  
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vil anbefale at kommunestyret i Lillehammer tar arbeidsgruppen sin rapport til 
orientering, og at de samtidig slutter seg til hovedkonklusjonene i nevnte rapport. 
 
 
 
 
Lillehammer,   
 
 
Tord Buer Olsen   
Rådmann  
 
 
 
 
 


