RAPPORT
BESKRIVELSE AV TIDSLINJE MED KONSEKVENSER FOR EN EVENTUELL SØKNADSPROSESS FOR LILLEHAMMER
FRAM TIL TILDELINGEN AV VINTER-OL/PL I 2030 FOR LILLEHAMMER KOMMUNE

TEAMET: MORTEN THUVE, ODD USTAD, MIA KIØNIG VOLLAN OG KRISTIN GJONE

Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All
annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO AS eller BDO Advokater AS vil
ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.
OL/PL Lillehammer 2030
1
Foto: Cathrine Dokken

1.

2.

3.

TIDSLINJE FREM TIL
TILDELING

KRAV TIL UTREDNINGER

BUDSJETT FOR
SØKEPROSESSEN

4.

5.

6.

ORGANISERING AV
SØKEPROSESSEN

OL/PL Lillehammer 2030
Side 2

ØKONOMISK BIDRAG FRA
PRIVATE AKTØRER

INTERESSENTANALYSE

INNSPILL TIL VIDERE
ARBEID

INNLEDNING TIL
RAPPORT

INNHOLD I RAPPORT

SAMMENDRAG AV RAPPORT
Gjennom en mulighetsstudie er det konkludert med at Lillehammer kommune kan være
vertskap for vinterlekene i 2030. Samtidig har en økonomisk analyse fra Vista Analyse gitt
innsyn i hva et OL/PL i 2030 kan koste. Videre utarbeides det en ringvirkningsanalyse av
Høgskolen i Innlandet. Denne rapporten fra BDO utgjør den fjerde og siste utredningen som vil
danne grunnlaget for en rapport til kommunestyret i mars 2019.
IOCs offisielle tidslinje for søkeprosessen fram mot OL/PL i 2030 vil trolig foreligge i løpet av
sommeren 2019. Denne rapporten fremstiller den sannsynlige tidslinjen mht. når milepælene
vil inntreffe. Tidslinjen er delt i tre faser. I utforskningsfasen, som går fra januar 2019 til
september 2021, er de viktigste milepælene utarbeidelse av visjon og konsept, sikre lokal,
regional og nasjonal støtte, et vedtak i kommunestyret om at Lillehammer kommune skal gå
videre i søkeprosessen etterfulgt av et vedtak på Idrettstinget. Fasen avsluttes med
påmelding til IOC sin dialogfase. Neste fase går fra september 2021 til desember 2022 og
inneholder budsjettering, gjennomføring av utredninger og kvalitetssikring før fasen avsluttes
med at det stilles statsgaranti. Siste fase fra desember 2022 til september 2023 starter med
levering av kjernegarantier til IOC og avsluttes med deltakelse på IOC kongressen der IOC vil
gjøre sitt valg av søkested.
Søkeprosessen til OL/PL har tidligere vært svært ressurs- og kostnadskrevende. Med bakgrunn
i Agenda 2020 ønsker IOC å redusere både arbeidsmengden og kostnadene til søkebyer
gjennom en endret søkeprosess. Rapporten viser til tre ulike scenarier der scenario 2 med en
totalkostnad for søkeprosessen på 80 millioner kroner er det som blir vurdert som den mest
realistisk vurderingen. Samtidig oppfordrer vi til å utfordre de etablerte prosessene knyttet til
statsgaranti gjennom tidlig og god involvering av Kulturdepartementet, slik at 60 millioner
kroner kan være et mål for søkeprosessen.
Bruttolisten til hvilke utredninger som utarbeides i en søkeprosess er omfattende og vil ha
stor innvirkning på totalkostnaden av søkeprosessen. Derfor er det viktig å sette opp en
prioritert oversikt over hvilke utredninger som bør gjennomføres først. Rapporten peker på
flere muligheter for å redusere ressursbruken knyttet til utredninger. Blant annet legger
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Agenda 2020 til rette for at IOC stiller ressurser og kompetanse til disposisjon samtidig som at
søknadsfilen er redusert i omfang. Ved å finne nye løsninger på f.eks. mediesenter kan
omfanget av utredningen skaleres ned. Videre er det gode muligheter for gjenbruk av
utredninger fra tidligere søknader. En samarbeidsmodell mellom kommuner og regioner vil
også kunne fordele ansvaret og kostanden knyttet til utredninger. Ikke minst peker vi på et
stort effektiviseringspotensial i prosessen frem mot statsgaranti.
Uavhengig av hvordan man bestemmer seg for å organisere prosessen, er det vår anbefaling
at det bør besluttes raskt, at ressursene samles i ett prosjekt under én ledelse samt at alle
partene i organiseringen har en felles forankring, forpliktelse og myndighet til å fatte
avgjørelser. Organiseringen av prosjektet kan være ulik i en forfase og i selve søkefasen, men
bør hele tiden legge til rette for at søkefasen kan ha den ønskede organiseringen, involvering
og eierskap.
Fra tidligere søkeprosesser er det lite dokumentasjon og erfaringer med å få økonomiske
bidrag fra det private næringslivet. Undersøkelsen gjennomført for denne rapporten viser at
et vesentlig flertall av respondentene mener at et nytt OL/PL i Norge vil være positivt for sin
virksomhet og over halvparten av respondentene sier at de vil bidra med økonomisk støtte til
søkeprosessen. Fra undersøkelsen kan vi se at de ulike interessentene har ulike forventninger
til involvering og gjenytelser. Dette understreker viktigheten av å gjennomføre en detaljert
interessentanalyse der forventninger blir avklart og plan for involvering blir tilpasset den
enkelte.
Selve søknaden til IOC inneholder utredninger og en fysisk søknad, mens de forutgående
dialogprosessene med interessentene er kanskje det viktigste og mest avgjørende for å lykkes
med forankrings- og påvirkningsarbeidet forut for en tildeling av et OL/PL. Dette gjelder både
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og spenner fra befolkningen og næringslivet til
idretten og organisasjonslivet for øvrig. Det er her hovedressursene bør settes inn. Dette
viser også erfaringene fra tidligere OL-prosesser. Videre er det viktig at NIF involverer seg for
å støtte arbeidet med å etablere en mest mulig effektiv prosess og at det blir en avklaring om
prosess på Idrettstinget i 2019 og endelig beslutning på Idrettstinget i 2021.

INNLEDNING TIL RAPPORT
► BDOs MANDAT OG BAKGRUNN
► METODE
► AGENDA 2020
► KONSEPTUTVIKLING
Foto: Alexander Eriksson
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BDOS MANDAT OG BAKGRUNN FOR RAPPORTEN
MANDAT

Gjennom en mulighetsstudie, som er gjennomført av Analyse & Strategi og
Concreto, er det konkludert med at Lillehammer kommune kan være vertskap
for olympiske vinterleker og paralympiske vinterleker (OL/PL) i 2030. Samtidig
har en økonomisk analyse fra Vista Analyse gitt innsyn i hva et OL/PL i 2030 kan
koste. Videre utarbeides det en ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Innlandet.
Mandatet til BDO er å utarbeide den fjerde og siste utredningen som vil danne
grunnlaget for en rapport til kommunestyret.
Rapporten skal inneholde en tidslinje med alle milepæler fra januar 2019 til
tildelingen i 2023 av OL/PL 2030, og videre danne grunnlaget for en detaljert
beskrivelse av hva som må gjøres til hvilken tid i søkeprosessen. Videre skal
rapporten inneholde en oversikt over de ulike interessentene av søkeprosessen
og når disse bør inkluderes. Det skal utarbeides et overordnet budsjett som
inkluderer alle utredninger samt en beskrivelse av hvilke utredninger som
minimum må gjennomføres og hvor det vil være muligheter for å utfordre til en
lavere ressursbruk. Rapporten skal også undersøke, på et overordnet nivå,
hvordan interessen er blant private aktører til å bidra økonomisk inn i søkefasen.
Rapporten skal også gi innsikt i ulike måter å organisere en søkeprosess på.
Hver for seg er dette omfattende tema med mange usikkerhetsmomenter.
Prosjektet er også gjennomført i en begrenset tidsperiode, med en begrenset
oppdragsramme, og må leses i lys av dette. Flere av problemstillingene krever
derfor grundigere behandling for å kunne danne grunnlag for f.eks. et detaljert
budsjett eller en detaljert aktivitetsplan. Hensikten med rapporten er å gjøre en
realistisk kartlegging basert på tilgjengeliggjort fakta. Rapporten har ikke hatt
til hensikt å beregne et samfunnsøkonomisk resultat av et OL-arrangement.
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BAKGRUNN

De siste årene har det skjedd store forandringer i internasjonal idrett og
hvordan samfunnet oppfatter de store internasjonale organisasjonene. Dette
gjelder f.eks. organisasjoner som FIFA, IAAF og IOC. Kritikken mot
organisasjonene har vært omfattende, og grunnlaget for kritikken har ofte vært
påstander om praksis som ikke har vært i overensstemmelse med samfunnets
verdigrunnlag eller behov for innsyn og kontroll.
Også IOC har vært omfattet av denne kritikken, og organisasjonen har som en
del av sitt reformarbeid for å møte denne kritikken blant annet utarbeidet et
plandokument; Agenda 2020, som et strategisk veikart for fremtiden til den
olympiske bevegelse. IOC har også forpliktet seg til å følge opp de 17 målene for
en bærekraftig utvikling som FN har vedtatt, og legge de samme målene til
grunn for organiseringen av olympiske og paralympiske leker. Dette er en del av
rammebetingelsene for dialogfasen med IOC som potensielle søkere må
gjennomgå hvis de ønsker å kvalifisere som søker og arrangør av olympiske og
paralympiske leker.

Agenda 2020 gir muligheter for å tenke nytt og utfordre tidligere praksis med
f.eks. svært kostnadskrevende søkeprosesser og unødvendig store investeringer
som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt hensyntatt (manglende) potensialet
for etterbruk.
Uavhengig av den oppmykningen og de nye mulighetene som ligger i Agenda
2020, kan det være krevende å følge opp de frister som gjelder for kandidater
frem mot en avstemning (trolig i september 2023) om hvor OL/PL skal
arrangeres i 2030. Denne rapporten tar sikte på å gjøre denne prosessen mer
oversiktlig og bidra til at Lillehammer tar effektive valg.

METODE

ARBEIDSFORM, STRUKTUR OG AVGRENSNINGER
Innledningsvis i dette arbeidet ble det gjennomført oppstartsmøte med
oppdragsgiver for å avklare forventninger, konkretisere behov i rapporten og
skape en felles forståelse for hvordan en sluttrapport skulle se ut. Første fase
ble brukt til informasjonsinnhenting og dokumentstudier. Relevante dokumenter
som evaluering av tidligere OL/PL-søkeprosesser, Agenda 2020, strategisk
planverk for norsk idrett, mulighetsstudien og Vistas økonomiske analyse er
eksempler på viktige bakgrunnsdokumenter for denne rapporten. Videre ble det
gjennomført semistrukturerte intervjuer av personer som sitter på viktig innsikt
om prosessen så langt.

Dersom BDO mottar uriktig eller ufullstendige opplysninger, vil BDO ikke ha
anledning til å avdekke dette ut over hva vi med rimelighet kan kvalitetssikre.
BDOs arbeid gjennomføres innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og
omfanget og fullstendigheten av analysene som vil bli foretatt må sees i lys av
dette. Selv om arbeidets innretning er egnet til å avdekke de vesentlige sidene
av søkeprosessen, kan ikke BDO gå god for at alle relevante forhold er avdekket
eller analysert.

Rapporten starter med en innledning der vi har valgt å inkludere en beskrivelse
av Agenda 2020 og understreke viktigheten av at et tydelig konsept utvikles.
Dette er to rammebetingelser som legger føringer for hele søkeprosessen.
Videre legges den estimerte tidslinjen frem sammen med en oversikt over krav
til utredninger. Kapittel 3 inneholder en estimert økonomisk ramme for
søkeprosessen og kapittel 4 tar for seg ulike måter å organisere søkeprosessen
på. Videre utreder vi muligheten for at private aktører skal bidra med
økonomisk støtte inn i søkeprosessen, og i det siste kapittelet kartlegges
interessentene av søkeprosessen. Alle kapitlene er bygd opp etter samme
struktur der vi først tar for oss formålet med kapittelet før bakgrunnen til det
aktuelle temaet gjennomgås. Deretter presenteres våre analyser til gitte tema.
BDOs arbeid og vurderinger bygger på offentlig dokumentasjon, våre samtaler
med intervjuobjekter, det materialet som er stilt til vår disposisjon og våre egne
analyser.
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AGENDA 2020

IOCS FØRINGER FOR NYE SØKEPROSESSER
Agenda 2020 er et resultat av innspill fra alle medlemmene i Den Internasjonale
Olympiske Komité (IOC) om hvordan de olympiske og paralympiske leker (OL/PL)
må tilpasses fremtiden krav og forventninger. Agenda 2020 gir føringer for
hvordan OL/PL kan og må passe inn i den miljømessige, bærekraftige, sosiale,
økonomiske og idrettslige konteksten til en by eller en region.
Agenda 2020 inneholder store endringer for fremtidige søkere, og IOC har satt
seg mål om at disse endringene skal tre i kraft for fullt fra og med søkeprosessen
til OL/PL 2026.

Den nye søkeprosessen har mye større fokus på bærekraft og ‘legacy’, og på å
gjøre det mulig for søkere å bruke OL/PL som en katalysator mot egne
utviklingsmål. I tillegg ønsker IOC å øke antall søkere, samt beholde søkere
lengre i prosessen og går dermed bort i fra «one size fits all». Kort oppsummert
innebærer endringene blant annet følgende forhold som har stor relevans for en
søkeprosess i Lillehammer:
•

Et sterkere fokus på bruken av eksisterende, midlertidige og flyttbare
anlegg

•

Mer fleksibilitet for arrangement utenfor vertsby/region og land

•

Mer støtte fra IOC og internasjonale forbund tidlig i søkeprosessen

•

Reduserte operasjonelle og tekniske krav
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Tailor the Candidature Process to
reflect the specific nature and
character of the Olympic Winter Games
and provide more flexibility and
support to prospective hosts
OLYMPIC WINTER GAMES WORKING GROUP RECOMMENDATION

AGENDA 2020 - STEGENE I IOCS NYE SØKEPROSESS
DIALOGFASEN

SØKEFASEN

Dialogfasen er en uforpliktende fase hvor interesserte søkebyer, Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og representanter fra
IOC kartlegger fordelene og krav forbundet med å være vertskap for OL/PL i
2030. Denne fasen vil sannsynligvis vare fra midten av 2019 til slutten av 2020,
hvor siste frist for å melde seg på prosessen trolig blir i løpet av Q4 2021.

Den nye søkefasen er kortere enn tidligere prosesser for å effektivisere og
forenkle prosesser for aktuelle søkebyer.

MÅL MED DIALOGFASEN
•

Interessentby, Norwegian Olympic Committee (NOC) og IOC utforsker
hvilke muligheter et OL/PL gir

•

IOC skal få en større forståelse av muligheter og risiko for
interessentbyene før de må utarbeide et fullstendig konsept

•

Ingen krav om å levere kandidatfil (søknad) eller garantier i denne
fasen. En Candidatur corporation agreement og Provision of host city
contract signeres trolig i oktober 2021

I dialogfasen vil det derfor være fokus på en utvikling av konseptet, slik at dette
skreddersys til byens, regionens og nasjonens behov. IOC utpeker en
arbeidsgruppe som består av IOC, IPC, IF, NOC og representanter for IOC
Athletes’ Commission. Gruppen skal utarbeide et ‘Technical Assessment’ av
interessentbyen som identifiserer muligheter og risikoer med OL-konseptet.
Søkeprosessen skal være skreddersydd til behovene for søkestedet og IOC og IOC
vil bidra med sin ekspertise for å identifisere nøkkelmuligheter, risiko og
muligheter for reduserte kostnader. ‘Candidature questionnaire’ som leveres i
søkefasen tilpasses søkebyens mål og behov.
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MÅL FOR SØKEFASEN
•

Sørge for å utvikle et robust OL/PL, som harmonerer med søkebyens
langsiktige utviklingsplaner. OL/PL skal tilføre merverdi. Det skal
leveres én kandidatfil (søknad) samt kjernegarantier

I søkefasen utpeker IOCen evalueringsgruppe bestående av arbeidsgruppen fra
dialogfasen og flere IOC representanter. Denne ledes av lederen i
arbeidsgruppen. Søkebyene leverer søknad og kjernegarantier, med sannsynlig
frist desember 2022/januar 2023.

KONSEPTUTVIKLING – THE WHY

HVORDAN SKAL LILLEHAMMER 2030 SELGES LOKALT, REGIONALT, NASJONALT, INTERNASJONALT OG TIL IOC
En konseptbeskrivelse bør forklare hvorfor, hva, hvor og hvordan et OL/PL skal
gjennomføres med Lillehammer og Norge som verter. Den vil være en av de aller
viktigste utredningene ettersom den skal formidle en historie med et fengende
konsept og samtidig legge føringer for dimensjonering av både søkeprosessen og
gjennomføringsprosessen. Folket, staten og IOC legger alle stor vekt på et
engasjerende, helhetlig og bærekraftig konsept, og det er derfor viktig å starte
med dette arbeidet tidlig i prosessen.
I arbeidet vil det være vesentlig å skape forankring for konseptet – «Hvorfor
Lillehammer». Det er i denne prosessen også vesentlig å involvere personer som
har internasjonal kompetanse til å kunne dekke det internasjonale perspektivet;
både hva IOC er opptatt av og hva som er viktig for at IOC skal velge Norge som
vertsnasjon og Lillehammer som vertsby. Konseptet bør blant annet få frem
hvordan OL/PL i Lillehammer vil:
• Bidra til samfunnsutviklingen og understøtte lokale, regionale og nasjonale
planer

• Bidra til utvikling av den norske idrettsmodellen gjennom å understøtte
statlig idrettspolitikk
• Understøtte og bidra til å fremme FNs bærekraftmål
• Vise verden et økonomisk nedskalert OL/PL i tråd med Agenda 2020 gjennom
fokus på gjenbruk, midlertidige løsninger, etterbruksverdi og nye løsninger
• Bidra til posisjonering av norsk idrett for fremtidige arrangementer

• Fremme grunnverdiene og visjonene ved OL/PL
OL/PL Lillehammer 2030
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TIDSLINJE FREM TIL TILDELING OG BESKRIVELSE AV HVA SOM MÅ
GJØRES NÅR

Foto: Cathrine Dokken
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FORMÅL: TIDSLINJEN

HVILKEN TIDSLINJE ER DEN MEST SANNSYNLIGE FREM MOT TILDELING AV OL/PL 2030
Formålet med dette kapittelet er å skissere den mest sannsynlige tidslinjen med
viktigste milepæler fra januar 2019 til tildelingen av OL/PL 2030. En slik
tidslinje er vesentlig for at Lillehammer skal kunne utarbeide en detaljert
beskrivelse av hva som må gjøres til hvilken tid i søkeprosessen. Tidslinjen skal
også sikre at alle involverte har en felles forståelse av veien mot innlevering av
en eventuell søknad.
Tidslinjen gir en oversikt over viktige milepæler.
IOCs offisielle tidslinje for søkeprosessen fram mot OL/PL i 2030 vil trolig ikke
foreligge før i løpet av sommeren 2019. Den fremlagte tidslinjen er derfor å
anse som den mest sannsynlige og er basert på kunnskap fremskaffet gjennom
våre analyser og informasjonskilder.

Foto: Simon Bruty
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BAKGRUNN: TIDSLINJEN
TRE GJENSIDIG AVHENGIGE PROSESSER

En søkeby må forholde seg til tre prosesser som er gjensidig avhengige av
hverandre. Det er hovedlinjene styrt av IOC, idrettspolitiske og rikspolitiske
prosesser, samt lokale og regionalpolitiske prosesser. Det er forventet at den
endelige prosessen vil offentliggjøres i tredje kvartal 2019.
Etter en felles
tildeling av sommer-OL til Paris i 2024 og sommer-OL til Los Angeles i 2028 ble
det i november 2018 besluttet av IOC at Vinter OL/PL i 2026 og 2030 skal
tildeles separat.
Den estimerte tidslinjen tar utgangspunkt i tidligere prosesser samt informasjon
fra våre kontakter inn mot IOC. Det er likevel viktig å merke seg at tidslinjen
kan bli betydelig endret i en søkeprosess for 2030. Dette er først og fremst
knyttet til at det per dags dato kun gjenstår to søkere til 2026. Dersom de
gjenværende kandidatene ikke klarer å reise statsgaranti vil IOC aktivere en
beredskapsplan for å få aktuelle kandidater til en 2026-prosess. Om dette skjer,
vil det trolig påvirke hvordan IOC gjennomfører fremtidige prosesser. Videre kan
2030-prosessen også bli påvirket av at det ikke blir gjennomført en separat
prosess for OL/PL 2028 (Los Angeles er allerede valgt sammen med Paris). De to
gjenværende kandidatene til OL/PL 2026, og som ennå ikke har klart å reise
statsgaranti, er Stockholm og Cortina/Milano.
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UTFORSKINGSFASE MED DIALOG
(jan. 2019 - sep. 2021)

FORMELL DIALOGFASE
(sep. 2021 – des. 2022)

SØKEFASE
(des. 2022 – sep. 2023)

ESTIMERT TIDSLINJE 2030
VIKTIGSTE MILEPÆLER
Januar 2019

September 2021

FORMELL DIALOGFASE

UTFORSKINGSFASE MED DIALOG

•

Utarbeide visjon

•

Utarbeide konsept

•

Sikre lokal, regional og nasjonal støtte

•

Vedtak i kommunestyret

•

Avklare internasjonal støtte for et eventuelt kandidatur (NIF)

•

Vedtak på Idrettstinget (NIF)

•

Påmelding dialogfasen til IOC (NIF)

OL/PL Lillehammer 2030
Side 13

Desember 2022

September 2023

SØKEFASE

•

Avklare behovene og kravene fra IOC og fra den norske stat
v/Kulturdepartementet

•

Desember 2022/januar 2023 – Siste frist for å levere søknad og
kjernegarantier

•

Nødvendige utredninger

•

April 2023: Siste frist for å levere «complete guarantee file»

•

Budsjett

•

IOC Kongressen – Valg av arrangementsbyer for OL/PL 2030

•

Kvalitetssikring (i tråd med Finansdepartementets regelverk)

•

Statsgaranti

ESTIMERT TIDSLINJE 2030
DETALJERTE AKTIVITETER
Januar 2019

September 2021

FORMELL DIALOGFASE

UTFORSKINGSFASE MED DIALOG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mars 2019: Sak til politisk behandling i Lillehammer kommune før
idrettstinget (formannskapet og kommunestyret)
Q2 2019: Påbegynne dialog med KUD og NIF
Q2 2019: Arbeid med visjonen og videre arbeid med konsept
Q2 2019: Påbegynne dialog med eventuelle medarrangører og
idrettsrådene
Q2 2019: Gå i dialog med NIF for å ta initiativ til at IOC deler
kunnskap om fremtidige søkeprosesser og Agenda 2020
2019-2023: Dialog med IOC fra første kontakt (Etter forankring med
NIF/NOC)
Mai 2019: Etablering av et lokalt OL-selskap (intern i Lillehammer
kommune)
Mai 2019: Idrettstinget avholdes
Q1 2020: NIF blir deltaker i nasjonalt søkeselskap under én ledelse av
søkeprosessen
Q1 2020: Søkeselskapet etablerer en felles kommunikasjonsplattform
Q1 2020: Påbegynne dialogfase i regi av etablert søkeselskap med
utgangspunkt i interessentanalysen
Q4 2020: Påbegynne konseptvalgutredning (KVU)
Q1 2021: Innstilling av foretrukken løsningsmodell for gjennomføring
av OL/PL fra etablert søkeselskap basert på KVU
Q1 2021: Kommunestyret i søkebyen og NIF vedtar at skal være med
videre i en søknadsprosess med den foretrukne løsningen
Q2 2021: Utkast til søknad
Mai/juni 2021: Sak på ordinært Idrettsting om tilslutning til foreslått ny
OL/PL søknad
August 2021: NOC melder interesse til IOC
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Desember 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Q3 2021- Q3 2023: Hente internasjonal støtte (IOC medlemmer, de
internasjonale olympiske vintersports forbundene)
Oktober 2021: Frist for NIF/NOC til å melde interesse til IOC
(dialogfase)
Oktober 2021: Signere «Candidature Corporation Agreement»
Oktober 2021: Briefing over videokonferanse med IOC
Q4 2021: Arbeidsmøte 1 med IOC: Presentasjon og diskusjon av
førsteutkast til OL/PL-konsept
Q4 2021- Q1 2022: Stedlige ekspertbesøk fra IOC
Januar 2022: KS1 påbegynnes (kvalitetssikringsregi iht. krav fra
Finansdepartementet)
4.-20. februar 2022: Observeringsprogram av OL Beijing
Mars 2022: Siste frist for å melde seg på dialogfasen til IOC
Mai 2022: Arbeidsmøte 2 med IOC: Presentasjon av konsept
Q3 2022: KS2 ferdigstilles (kvalitetssikringsregi iht. krav fra
Finansdepartementet)
Mai 2022: Debrief av OL i Beijing
Mai 2022: Utarbeide søknad om statsgaranti til Stortinget
Juli 2022: Levering av vertsbykontrakt til IOC (intensjonsavtale)
Q4 2022: IOC utarbeider sin evalueringsrapport på søkebyer og
velger på politisk nivå hvilke byer som skal inviteres inn i kandidatfasen
Desember 2022: Innstilling via regjeringen/KUD til Stortinget om
statsgaranti
Desember 2022: Klargjøre nødvendige kjernegarantier, som
inneholder viktige forpliktelser overfor IOC

September 2023

SØKEFASE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desember 2022/Januar 2023: Siste frist: Søknad leveres til IOC samt
kjernegarantier
Februar 2023: Et forbesøk av IOCs ekspertkomité
Mars/april 2023: Besøk fra IOCs evalueringskomité. Innhenter
ytterligere informasjon om arrangementet og garantiene
April 2023: Siste frist for å levere «Complete guarantee file» (core og
additional guarantees) til IOC
Mai 2023: Siste møte med Q&A mellom søkeby og IOCs
evalueringskomité over videokonferanse
Juni/juli 2023: Offentliggjøring av IOCs evalueringsrapport fra
søkebyene
Juli 2023: Tilsvar på evalueringsrapportene fra søkebyene
Juli 2023: Søkere presenterer seg for IOCs medlemmer og de
internasjonale vinteridrettsforbundene.
September 2023: IOC-kongressen der søkere presenteres
September 2023: IOC-kongressen der vertsby velges

VIKTIGE TILLEGGSKOMMENTARER

AKTIVITETENE I UTFORSKERFASEN OG SØKEFASEN ER SÆRLIG AVHENGIG AV TO NASJONALE FORHOLD
NASJONAL KAMP MELLOM ULIKE KANDIDATER

INVOLVERING FRA DEPARTEMENTET

Mye tyder på at det igjen vil bli en nasjonal kamp om å bli det endelige
søkestedet som innstilles av NIF. Det er per dags dato kjente OL-initiativ i
Telemark og på Vestlandet, i tillegg til Lillehammer.

Den største kostnadsdriveren som vi har identifisert i søkeprosessen er
prosessen for å få vedtatt en statsgaranti.

I vår tidslinje har vi forutsatt at NIF evner å styre denne prosessen på en
effektiv måte mot en endelig beslutning med vedtak på Idrettstinget i 2021.
Det mener vi betinger at en eventuell ny søknad om OL/PL blir satt på agendaen
for Idrettstinget på Lillehammer i mai 2019.
Erfaringsmessig vil en kamp mellom flere norske kandidater kaste lite positivt av
seg, med mindre NIF tidlig tar grep om og styrer prosessen.

Vi mener at denne bør revurderes og forenkles. Agenda 2020 legger opp til
betydelige muligheter for dialogfase og trinnvis utvikling av et konsept. Det å
først skulle utvikle et konsept, herunder et detaljert budsjett, og deretter i sin
helhet fremlegge dette for Finansdepartementets kvalitetssikringsregime, er en
«gammeldags» prosess. Slike prosesser medfører ofte overdimensjonering av
arbeidet for å sikre seg på en best mulig måte mot negative konklusjoner.

Vi er av den oppfatning at også staten, først og fremst ved
Kulturdepartementet, bør konsulteres tidlig og bør være med i dialogfasen for å
tilrettelegge for en mest mulig tidseffektiv, forutsigbar og kostnadseffektiv
prosess frem mot statsgaranti, og at departementsfellesskapet er villige til å se
på nye og mer effektive modeller enn tidligere for en slik prosess.
Dimensjoneringen bør ta inn over seg den faktiske risikoen for at en statsgaranti
blir effektiv og størrelsen på en slik.
Det er imidlertid en forutsetning for Kulturdepartementet at de på nåværende
stadium ikke vil møte en potensiell norsk søkekandidat uten at NIF er med.
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KRAV TIL UTREDNINGER
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FORMÅL: KRAV TIL UTREDNINGER

HVILKE UTREDNINGER MÅ ELLER BØR GJENNOMFØRES – HVILKE BØR IKKE GJENNOMFØRES
Formålet med denne delen av rapporten er å skissere et veikart over relevante
utredninger som bør utarbeides i søkeprosessen, og til hvilket formål. Kapittelet
tar utgangspunkt i erfaringer fra tidligere søkeprosesser, generelle føringer for
søknad om statsgaranti, IOCs dokumenter om den nye søkeprosessen, IOCs
søknadsfil til OL/PL i 2026 og Agenda 2020. Dette kapittelet vil derfor legge
frem en bruttoliste over utredninger og sortere disse etter formål og vår
anbefalte prioritering av rekkefølge.
I første omgang er det imidlertid viktig å utarbeide et grunnlag som kan bidra til
å skape lokal, regional og nasjonal forankring. I dette kapittelet vil vi derfor
legge størst vekt på de utredningene som vi mener er viktigst å utarbeide tidlig i
tidslinjens første fase.
Samtidig er tiden inne for å se på hvordan søkeprosessen til OL/PL kan avgrenses
i både omfang og kostnader. Oversikten vi har laget er basert på tilgjengelig
informasjon på nåværende tidspunkt, men rammebetingelser for søkeprosessen
kan potensielt endres i tiden fremover. Vi vil i dette kapittelet derfor også
beskrive muligheter for å redusere Lillehammer kommunes ressursbruk til
utarbeidelse av utredninger.

Foto: Al Tielemans
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BAKGRUNN: KRAV TIL UTREDNINGER
DE VIKTIGSTE UTREDNINGENE ER KNYTTET TIL ANLEGG
Søkeprosessen til OL/PL krever etter vår erfaring omfattende og konkrete
utredninger. For forankringsarbeidet er det er viktig å utarbeide en solid og
fengende konseptbeskrivelse tidlig i prosessen, mens føringer for søknad om
statsgaranti stiller krav til detaljeringsgraden i utredningene som skal legges
fram for Stortinget. I tillegg vil IOCs Canditature Questionnaire kunne stille
tilleggskrav til utredningsarbeidet i form av for eksempel spørsmål om hvordan
bærekraft skal integreres med de ulike aspektene ved arrangementet.
Fra tidligere søkeprosesser har vi erfart at det skal foreligge en utredning per
anlegg i tillegg til utredninger av blant annet deltakerlandsbyer, infrastruktur og
mediesenter, som regnes å ha sentrale elementer for konseptet. Innholdet i
utredningene bør omhandle beskrivelser av kapasitet, transportbehov,
utbedringstiltak (ved bruk av eksisterende anlegg) og nødvendige tilpasninger
knyttet til arrangementene, etterbruk og verdiskapning for lokalbefolkningen.
Videre må disse utredningene inneholde usikkerhetsanalyser mht. kostnader og
fremdrift.

I tillegg kommer andre utredninger, etter behov. Agenda 2020 og IOCs nye
søknadsprosess gir imidlertid spillerom for å skalere besvarelsen av Candidature
Questionnaire etter relevans og behov for den aktuelle søkebyen. Dette vil
kunne redusere arbeidsomfanget og ressursbruken i forbindelse med
utarbeidelse av søknad til IOC sammenlignet med tidligere søkeprosesser.
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Foto: Alexander Eriksson

OVERSIKT OVER UTREDNINGER I HENHOLD TIL TIDSLINJE
BRUTTOLISTE
Januar 2019

September 2021

FORMELL DIALOGFASE

UTFORSKINGSFASE MED DIALOG

•

•

Q1 2019 – Q4 2020: Utarbeide utredninger som støtter opp under
lokal, regional og nasjonal forankring:
• Konseptbeskrivelse, herunder Hvorfor Lillehammer
• Nyttevirkninger for lokalmiljøet og sammenheng med
eksisterende regionale planer og FNs bærekraftsmål
Q4 2020 – Q3 2021: Påbegynne arbeid med nødvendige utredninger
til søknaden om statsgaranti (konseptvalgutredning (KVU)):
• Arenaer/anlegg, seremonier, program (konkurranser,
trening og annet)
• Innkvartering, deltaker- og medielandsbyer
• Mediesenter og Media Operations
• Transport, teknologi og sikkerhet
• Interessent- og aktøranalyse
• Frivillighet
• Samfunnsøkonomisk analyse av OL og PL
• Helsetjenester og dopingkontroll
• Meteorologi og værtjeneste
• Utredning og Olympic Games Impact Study
• Etterspørselsbaserte behov knyttet til befolkningsvekst,
anleggssituasjon og idretts- og friluftstilbud
• Strategisk miljøkonsekvensanalyser og
luftforurensningssituasjon
• MVA-regime, skatt, trygd og immigrasjon
• Ekspropriasjon og rettslige aspekter
• Midlertidig innførsel/innførsel av varer under OL/PL
• Tippemidler og statsstøttestrategi i henhold til regelverk
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Desember 2022

•

•

Q3 2021 – Q1 2022: Utarbeide og ferdigstille nødvendige
utredninger til søknaden om statsgaranti, herunder budsjetter
og usikkerhetsanalyser
Q2 2022 – Q4 2022: Utarbeide besvarelsen av søknadsfilen til
IOC:
• Visjon og konsept
• OL-opplevelsen med fokus på utøvere, publikum
og media
• Paralympics
• Bærekraft og etterbruk
• Gjennomføring av lekene
• Arrangementserfaring
• Transport
• Innkvartering
• Sikkerhet
• Energi og teknologi
• Finansiering og markedsføring
• Juridiske temaer og games
governance
• Støtte fra offentlige og private
institusjoner/organisasjoner

September 2023

SØKEFASE
•

Ferdigstille søknadsfilen til IOC

•

Ferdigstille nødvendige garantier:
• Kjernegarantier
• Tilleggsgarantier (inkl. brutto statsgaranti)

PRIORITERING AV UTREDNINGER I TIDSLINJENS FØRSTE FASE
Som vi kan se av bruttolisten skissert opp på forrige side, krever søkeprosessen
et omfattende utredningsarbeid slik den fremstår på nåværende tidspunkt. Å
sette alle kluter til fra start kan derimot være både kostnadsdrivende og lite
hensiktsmessig. Derfor er det viktig å sette opp en prioritert oversikt over hvilke
utredninger som bør gjennomføres først, basert på følgende premissgivende
spørsmål:
• Hvilke utredninger må ligge til grunn for å skape lokal, regional og nasjonal
forankring?

• Hvilke utredninger er nødvendig for å ta den neste beslutningen i prosessen?
I første omgang er det viktig å skape engasjement og forankring i
kommunestyret, idretten, lokalmiljøet og omkringliggende kommuner. Vi mener
konseptbeskrivelsen er den viktigste utredningen i denne sammenheng, tett
etterfulgt av utredninger rundt nyttevirkninger for lokalsamfunnet.
Nyttevirkningene bør være koblet mot eksisterende regionale planer, hvilket vil
gi arrangementet en ekstra dimensjon samtidig som det svarer ut IOCs krav til
konsept og søknadsfil. Bærekraftperspektivet er også sentralt i IOCs føringer for
fremtidige OL/PL-arrangementer og bør innarbeides i både konsept og
utredninger på et tidlig tidspunkt.
Tabellen til høyre viser en oversikt over de viktigste punktene vi mener
utredningene bør svare ut tidlig i første fase. Disse, og særlig
konseptbeskrivelsen, er selve grunnmuren i alle utredninger og søknader som
skal svares ut på et senere tidspunkt og legger føringer for den videre prosessen.

Utredning

Innhold

Primære mottakere

1. Konseptbeskrivelse

Hvorfor Lillehammer og hvorfor Norge!
Visjon
Prioritering av ulike konsepter
Forslag til arenaplan
Finansiering

Kommunestyret
Idretten (lokalt og nasjonalt)
Omkringliggende kommuner/fylker

2. Nyttevirkninger for
lokalmiljøet

Byutvikling
Regional utvikling
Idrett
Folkehelse
Kultur og næringsliv
Bærekraft (FNs bærekraftsmål)

Kommunestyret
Idretten (lokalt og nasjonalt)
Omkringliggende kommuner/fylker

3. Kobling mot regionale
planer

Transport
Kommunikasjon
Turisme
Næringsliv

Kommunestyret
Idretten (lokalt og nasjonalt)
Omkringliggende kommuner/fylker

4. Søkeprosess og
nøkkeldatoer

Føringer for og stegene i søkeprosessen
Kostnader ved søkeprosess
Krav til søkeprosess

Kommunestyret
Idretten (lokalt og nasjonalt)
Omkringliggende kommuner

Forslag til prioriterte utredninger:
Arenaer og anlegg
Transport og teknologi
Innkvartering og landsbyer
Interessent- og aktøranalyse
Budsjett

Staten

Periode Q1 2019 – Q4 2020

Periode Q4 2020 – Q3 2021

5. KVU

Tabell 1 Oversikt over prioritering av utredninger i første fase av søknadsprosessen. Kilde: BDO
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MULIGHETER FOR Å REDUSERE LILLEHAMMER KOMMUNES
RESSURSBRUK TIL UTREDNINGER
Omfanget av utredninger i søkeprosessen for OL/PL bestemmes etter vår
oppfatning av følgende:
• Interessentenes informasjonsbehov
• IOCs søknadsprosess og Candidature Questionnaire (søknadsfil)
• Krav og veileder til konseptvalgutredninger1, krav til statens
kvalitetssikringsprosess2 samt instruksen for utredning av statlige tiltak3.
Gitt størrelsen på arrangementet og på investeringene det krever, er flere av
utredningene i bruttolisten nødvendige for å danne et godt grunnlag for
beslutninger, planlegging og gjennomføring av arrangementet. Dette vil
sannsynligvis særlig gjelde anlegg, transport, sikkerhet og teknologi. Likevel
finnes det flere muligheter for å redusere ressursbruken på dette området i
søknadsprosessen. Vi har oppsummert disse til høyre.

• Fleksibel og redusert søknadsprosess etter initiativ fra IOC
- IOC stiller ressurser og kompetanse til disposisjon for søkere og kan bistå i
utarbeidelsen av utredninger
- Søknadsfilen, som i utgangspunktet er redusert i omfang fra og med 2026,
legger opp til at søkebyer i større grad kan skalere besvarelser etter behov
• Skalere ned omfang til søknad om statsgaranti
- Involvere interessenter tidlig for å avklare
detaljeringsnivå. Utfordre kravene i dialog med KU

informasjonsbehov

og

- Utfordre enkelte elementer ved gjennomføringen av arrangementet,
eksempelvis ved å nedskalere og finne nye løsninger basert på endrede behov
og teknologi, herunder f.eks. for mediesenter
- Større usikkerhetsmarginer i analysene, hensyntatt den samlede, reelle
økonomiske risikoen. Dette vil senke krav til detaljeringsnivå
• Gjenbruk av utredninger fra tidligere søknadsprosesser
- Mesteparten av utredningene fra Oslo 2022 kan i stor grad gjenbrukes; f.eks.
anlegg og seremonier som er generiske i form, men skalerbare
- Utredninger av samme anlegg og områder trenger kun mindre oppdateringer
• Samarbeidsmodell med andre kommuner eller regioner
- Ansvar for utredninger fordeles mellom de samarbeidende kommunene eller
regionene, næringslivet og andre interessenter (f.eks. akademia)
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BUDSJETT FOR SØKEPROSESSEN
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FORMÅL OG BAKGRUNN: BUDSJETT FOR SØKEPROSESSEN
Formålet med dette kapittelet er på et overordnet nivå å skissere opp estimerte
kostnader forbundet med søkeprosessen. Kostnadene er her fordelt på følgende
tre hovedaktiviteter:
• Lønn og sosiale kostnader
• Utredninger
• Forankring og markedsføring
Søkeprosessen til OL/PL har tidligere vært svært ressurs- og kostnadskrevende.
Med bakgrunn i Agenda 2020 ønsker IOC å redusere både arbeidsmengden og
kostnadene til søkebyer gjennom en endret søkeprosess. Følgende konkrete
tiltak i Agenda 2020 skal bidra til dette:
• To søknadsfiler er redusert til én
• Antall spørsmål og garantier ved innlevering av søknad er redusert
• Økt bistand fra IOC i søkeprosessen, finansiert av IOC selv
Den mest krevende prosessen er etter vår vurdering søknaden om statsgaranti i
Norge. Vi mener det bør stilles spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten av måten
denne er lagt opp i tidligere prosesser, både i innhold, krav og prosess.
Kulturdepartementet bør utfordres og involveres tidlig i en diskusjon om dette.
Foto: Jostein Vedvik
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METODE FOR ESTIMERING AV BUDSJETT FOR SØKEPROSESSEN
Vi har tatt utgangspunkt i kostnader og ressursbruk fra tidligere søkeprosesser i
Norge og skalert disse erfaringstallene etter vårt estimat av Lillehammer
kommunes ressursbehov i tre scenarier. Vi har lagt følgende til grunn for våre
estimater:

• Organisasjonen består i gjennomsnitt av 6 årsverk gjennom søknadsperioden i
både alternativ 1 og 2
• Gjenbruk av arbeid fra tidligere prosesser er forutsatt i alle alternativer, men
andelen gjenbruk lagt til grunn er høyest i scenario 1 og lavest i scenario 3
• Antall anlegg som skal utredes er satt til 15 basert på erfaringstall og
rapporten fra Vista analyse
• Selskapsspesifikke kostnader (til revisjon, administrasjonskostnader osv.) er
inkludert i kostnadsposten «lønn og sosiale kostnader»
Forutsetninger lagt til grunn står beskrevet under hvert scenario på neste side.
Budsjettanslagene gjelder samlet for hele søkeprosessen. Sannsynligvis vil hver
enkelt fase i tidslinjen kreve forskjellig ressursbruk. Vi antar således at
organisasjonen vil bli gradvis oppbemannet fra et lavt nivå, slik at lønn og
sosiale kostnader øker gradvis i prosessen. Tilsvarende antar vi at kostnader til
markedsføring og forankring vil øke underveis i søkeprosessen og påløpe også i
perioden etter at søknaden er levert. Kostnader til utredninger er derimot
antatt å være høyest i slutten av fase 1 og starten av fase 2. Bemanningen
dimensjoneres slik at organisasjonen mot slutten av søkefasen er tilpasset en
foretrukken gjennomføringsorganisasjon (når vertskap er tildelt), mens roller
som ikke er relevante for gjennomføringen i større grad kjøpes.
OL/PL Lillehammer 2030
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ESTIMERT BUDSJETT FOR SØKEPROSESSEN I TRE SCENARIER
Scenario 1

Scenario 2

Minimumsbudsjett

Scenario 3

Nedskalert budsjett basert på erfaringstall

Budsjett inkludert usikkerhetsmarginer
Lønn og sosiale kostnader

20 mill. kr.

Utredninger

45 mill. kr.

Forankring og markedsføring

30 mill. kr.

Lønn og sosiale kostnader

15 mill. kr.

Lønn og sosiale kostnader

Utredninger

20 mill. kr.

Utredninger

Forankring og markedsføring

10 mill. kr.

Forankring og markedsføring

Estimert totalkostnad

45 mill. kr.

Estimert totalkostnad

15 mill. kr.
20-40 mill. kr.
25 mill. kr.
60-80 mill. kr.

Estimert totalkostnad

100 mill. kr.

Tabell 2 Scenario 1. Estimerte minimumskostnader for Lillehammer
kommune i søkeprosessen. Kilder: Erfaringsmateriell fra tidligere prosesser,
BDOs analyse

Tabell 3 Scenario 2. Estimerte kostnader for Lillehammer kommune i
søkeprosessen basert på svært nedskalerte tall fra Oslo2022. Kilder:
Erfaringsmateriell fra tidligere prosesser, BDOs analyse

Tabell 4 Scenario 3. Estimerte kostnader for Lillehammer kommune i
søkeprosessen basert på svært nedskalerte tall fra Oslo2022 inkludert
usikkerhetsmarginer. Kilder: Erfaringsmateriell fra tidligere prosesser,
BDOs analyse

Forutsetninger:
• Stor gjenbruk av utredninger fra Oslo2022 og
andre lokale og regionale prosesser
• Gjennomslag for nedskalert omfang av
utredninger
• Stor bruk av frivillige
• Nøktern markedsføring og påvirkningsarbeid

Forutsetninger:
• Mer realistisk vurdering av ressursbruk til
utredninger og påvirkningsarbeid
• Vi anser 60 millioner som realistisk forutsatt
tidlig og god dialog med kulturdepartementet

Forutsetninger:
• Inkludert usikkerhetsmarginer på 5 millioner
kroner i alle aktiviteter
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ORGANISERING AV SØKEPROSESSEN

Foto: Sonja Gussiås Viken
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FORMÅL OG BAKGRUNN: ORGANISERING AV SØKEPROSESSEN
Formålet med dette kapittelet er å gi innblikk i ulike måter å organisere en
søkeprosess på. Fordeler og ulemper ved de ulike formene vil bli presentert
samtidig som noen eksempler på tidligere prosesser blir trukket frem. Videre vil
anbefalinger knyttet til organiseringen samt noen beslutningspunkter som vil gi
innspill til videre arbeid bli presentert.
En vellykket intern organisering er essensielt for en mest mulig effektiv og
vellykket prosess. Å tydeliggjøre mandat i søkeprosessen og i hele
organisasjonen for øvrig vil bidra til en tydelig og bredt forankret prosess blant
alle interessenter. Mandatet må inneholde tydelige mål, roller og ansvar,
definerte arenaer for samhandling, overordnet prosjektplan og krav til styrende
dokumenter.
Det bør være en tydelig ansvarsdeling mellom deltakere i prosessen med
tilhørende myndighet. Ulike organisasjonsformer gir ulike muligheter for styring
og kontroll. Verdifull innsikt er hentet fra blant annet Evalueringsrapporten av
norske OL/PL-prosesser, fra 17. mars 2015, ledet av Oddvar Johan Jensen, og
alminnelig innsikt i ulike organisasjonsformers fordeler og ulemper.

Vi har lagt til grunn følgende premisser for organiseringen:
• En søkeprosess er et prosjekt som bør preges av et velfungerende samarbeid
mellom kommunen(e), idretten ved Idrettsstyret og samarbeidspartnere
• Søkeprosessen bør ha en effektiv styringsform, der deltakerne har myndighet
og ansvar, og der hver enkelt deltaker representerer prosjektet, ikke
enkeltstående parters særinteresser
• Idretten bør sitte i førstelinjen i søknadsarbeidet sammen med
kommunen(e). Idretten bør ha konstruktiv dialog med besluttende politiske
myndigheter
• Søkeprosessen bør sikres legitimitet ved å benytte seg av kompetansen som
finnes i idretten (NIF, særforbund og kretser)
• Søkeprosessen bør organiseres slik at det skaper forankring og engasjement
• Søkeprosessen bør organiseres kostnadsbesparende og effektivt for å sikre
gjennomføringsevne og effektiv ledelse

Foto: Johannes Dalen Giske
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ALTERNATIVE MODELLER - ORGANISERING AV SØKEPROSESSEN
ULIKE ALTERNATIVER HAR ULIK EVNE TIL Å SIKRE EN GOD SØKEPROSESS
1.
2.

Selskapsorganisering med lokale interessenter på eiersiden – Kommunen(e)
og næringsinteresser
Selskapsorganisering – Kommunen(e) som eiere. NIF kommer inn som
deleier tidligst mulig etter at det er besluttet søkested, senest når det er
besluttet at prosjektet vil gå inn i dialogfase med IOC

Premisser for en god
organisering av
søkeprosessen

1.
AS med
private
deleiere

2.
AS med NIF
som deleier
etter hvert

3.
Søkekomité

☺

(☺)

4.
Avtalebasert
samarbeid

3.

Prosjektorganisering - Søkekomité

Velfungerende
samarbeid

4.

Avtalebasert samarbeid mellom NIF og kommunen(e)

Effektiv styringsform

☺

(☺)

Involvering av idretten

☺

☺

(☺)

Legitimitet

☺

☺

☺

☺

☺

(☺)

☺

(☺)

Anbefalt

Anbefalt

Modellene vil også kunne kombineres, f.eks. Modell 1 og 2, eller Modell 2 og 3.
En søkekomité vil innebære en noe tyngre prosess enn selskapsorganisering, da
eierne er indirekte representert og beslutninger må formelt fattes i egne
organisasjoner, herunder budsjetter. Avtalebasert samarbeid anses å være enda
mer forpliktende enn en søkekomité med et reelt felles mandat.
I tabellen analyseres de ulike modellene hver for seg, som isolerte modeller.
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Skape forankring

☺

Kostnadsbesparende og
effektiv
Samlet vurdering

Ikke
anbefalt

Ikke
anbefalt

EKSEMPEL - LILLEHAMMER 2016 (UNGDOMS-OL)
FRA EVALUERINGSRAPPORTEN

Ungdoms-OL 2016 - Søkekomité, men reell myndighet

The NOC and the Municipality of Lillehammer have formed the Bid Committee. The basis is a
joint venture agreement entered into between the two parties. The Bid Committee is not a
legal entity as such. The Bid Committee’s task has been to develop and work out Lillehammer’s
offer to host the YOG in 2016. The tasks of the Bid Committee are managed and handled on a
daily basis by employees of the NOC and the Municipality of Lillehammer. Additionally, the Bid
Committee has engaged various advisors and consultants in order to obtain the best
professional assistance available with respect to Lillehammer’s offer to host the YOG in 2016.
The Bid Committee has been empowered by the Lillehammer City Council to represent the city
of Lillehammer. The Mayor of the Municipality of Lillehammer has the authority to sign
contracts and documents, as well as assuming legal responsibilities and liabilities, on behalf of
the Municipality of Lillehammer.
An executive board consisting of the following representatives governs the Bid Committee:
The President of the NOC

Prosjektledelsen for utarbeidelse av søknadsdokumentene til IOC, samt til oppfølgingen av den
statlige kvalitetssikringen, satt i NIF sentralt.
Prosjektet knyttet til seg ressurspersoner fra blant annet de samarbeidende kommunene,
fylkene, de vinterolympiske særforbundene, idrettskretsene på Innlandet, høgskolene i
Innlandet, og de aktuelle arenaeierne på Lillehammer, Øyer, Hamar og Gjøvik.
«Kjernegruppen» bestod av representanter fra NIFs ledelse, fra den administrative ledelsen i
Lillehammer kommune og Olympiaparken, samt innleide ressurser på områdene
budsjettstyring, dokumentbehandling og juss.
Det bærende prinsippet for arbeidet var å benytte den allerede eksisterende ekspertisen som
fantes i særforbundene og i arrangements og arenamiljøene til det fulle, og få disse til å jobbe
i samme retning innenfor prosjektorganiseringen.
Den statlige kvalitetssikringen, ledet av DNV, konkluderte i sin rapport av 13.07.2011, med at
det var behov for en brutto statsgaranti på 409 millioner kroner, og et statlig tilskudd på 232
millioner kroner. Denne kvalitetssikringen dannet grunnlaget for St.prop. 153 S (2010–2011).

The Mayor of the Municipality of Lillehammer
The Chief Officer of the Municipality of Lillehammer
The County Chairman of the County of Oppland

The County Chairman of the County of Hedmark
The Secretary General of the NOC

Etter at søknaden ble innvilget gikk Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF), Lillehammer kommune og den norske stat sammen som eiere og etablerte
26.03.2012 Lillehammer Youth Olympic Games Organizing Committee LTD (LYOGOC).
Selskapets statuetter er godkjent av IOC. Eierskapet til LYOGOC er strukturert på samme måte
som ved etableringen av Lillehammer Olympic Organizing Committee LTD (LOOC) i 1988, og
LYOGOCs eierskap var som følger: Den norske stat: 51 %, Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité: 24,5 % og Lillehammer kommune: 24,5 % av aksjene
Det ble også etablert en egen hovedkomité for LYOGOC. Her var blant annet alle de
vinterolympiske særforbundene og Norges Studentidrettsforbund representert, sammen med
HKH Kronprins Haakon, Kulturminister Thorhild Widvey og representanter fra idrettskretsene
på Innlandet, høgskolene på Innlandet, forsvaret, politi og andre viktige samarbeidspartnere
for LYOGOC. Hovedkometeens satt «mellom» styret og lederen i LYOGOC
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EKSEMPEL – TROMSØ 2014/2018 OG OSLO 2022
FRA EVALUERINGSRAPPORTEN
Tromsø - Selskapsorganisering
Etter prosessene i Tromsø, ble det konkludert av evalueringsutvalget at det må en langt større
grad av involvering av idrettsorganisasjonene til på et tidlig tidspunkt.
NIFs arbeid med Tromsø 2018 versus Oslo 2022 hadde klare forskjeller. I forbindelse med
Tromsøs arbeid med både 2014 og 2018 ble søknadsarbeidet organisert i egne AS. NIF ble ikke
tilbudt noen eierposisjon i disse selskapene. NIF fikk imidlertid en plass i styrene, som ble
besatt av Idrettsstyrets Odd-Roar Thorsen. På eiersiden i Tromsø 2018 var Tromsø kommune,
Troms fylkeskommune, Hurtigruten ASA, L. Mack AS, SpareBank1 Nord-Norge og Troms Kraft
AS.
Oslo – Avtalebasert samarbeid (med en formell søkekomité, men uten reell myndighet)
Arbeidet med OL/PL 2022 ble organisert med en egen prosjektledelse i NIF sentralt fra tiden
rundt det ekstraordinære Idrettstinget i juni 2012. Prosjektleder var NIFs organisasjonssjef.
NIFs prosjektleder rapporterte direkte til NIFs generalsekretær. Det ble rapportert fra OL/PL
2022-arbeidet til Idrettsstyret i hovedsak i hvert styremøte. Prosjektleders viktigste
overordnede oppgave var å ivareta idrettens interesser inn i OL/PL 2022-prosjektet, med
utgangspunkt i det som ble vedtatt på det ekstraordinære Idrettstinget i juni 2012. Dette
befordret at prosjektleder fikk en sentral rolle i å koordinere de aktuelle særforbundenes og
idrettskretsenes innsatser inn i prosjektet innenfor en rekke ulike områder.
NIF sentralt sitt arbeid og ressurser inn i OL/PL 2022-prosjektet bestod i all hovedsak av
ressurser som allerede var en del av NIFs sentrale stab. NIFs prosjektleder trakk på en rekke
ulike fagpersoner og fagavdelinger i sitt arbeid, herunder blant annet juridisk, anleggs-,
kommunikasjons, internasjonal, markeds- og nettverkskompetanse.
Oslo kommune etablerte parallelt etaten «Oslo 2022» med egen direktør. Deres målsetning for
søknadsarbeidet var «Oslos søknad skal vinne den internasjonale konkurransen om å få tildelt
OL/PL i 2022».
Det ble fra et tidlig tidspunkt understreket fra begge parter at det var viktig at idretten og
Oslo kommune etablerte et reelt og likeverdig samarbeid i denne saken.
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Det ble med virkning fra 01.04.2013 nedsatt en egen søkerkomité for arbeidet med OL/PL
2022. Søkerkomiteens rolle var å være rådgivende og koordinerende for å sikre politisk
forankring og strategiske beslutninger i forbindelse med søknadsprosessen og søknadsarbeidet.
Søkerkomiteens arbeidsutvalg bestod av byrådsleder og leder av søkerkomiteen, Stian Berger
Røsland, idrettspresident og søkerkomiteens nestleder, Børre Rognlien, byråd for næring og
kultur, Hallstein Bjercke, og NIFs 2. visepresident Kristin Kloster Aasen.
Søkerkomiteens sammensetning var bred fra involverte kommuner og NIF, samt IOCmedlemmer.
17.12.2013 undertegnet Oslo kommune og NIF en samarbeidsavtale om OL/PL 2022. Avtalen
regulerte partenes samarbeid i forbindelse med søknadsprosessen, og formålet med avtalen
var å angi hovedprinsippene for partenes samarbeid. I henhold til avtalen var NIF og Oslo
kommune enige om at det skulle etableres en rådgivende og koordinerende søkerkomité som
skulle være et organ for politisk forankring av strategiske beslutninger i forbindelse med
søknadsprosessen og søknadsarbeidet. Det var videre nedfelt i avtalen at det skulle opprettes
tre rådgivende utvalg: Internasjonalt arbeid – ledet av NIFs generalsekretær Inge Andersen,
Nasjonalt arbeid – ledet av Lillehammers ordfører, Espen Granberg Johnsen og Konsept og
arrangementsutvikling – ledet av byråd for næring og kultur i Oslo kommune, Hallstein
Bjercke.
Oslo besluttet at Budsjettspørsmål kan tas opp i søkerkomiteen. Disponering av budsjettramme
vedtatt i bystyret besluttes av Oslo kommune.
På bakgrunn av de innspill som evalueringsutvalget har fått etter møter med NIFs politiske og
administrative ledelse, samt øvrige innspill som har fremkommet i prosessen, fremstår det
som tydelig at NIF oppfattet samarbeidsklimaet med Oslo kommune som krevende på flere
områder. Det fremkommer at NIF og idretten ved enkelte sentrale anledninger ikke ble
rådspurt når viktige vedtak ble fattet eller viktige saker ble diskutert. Samlet førte dette til
at prosjektet i større grad ble et Oslo-prosjekt enn det som var forutsatt fra idrettens side ved
prosjektstart. Evalueringsutvalget konstaterer at uenigheten mellom idretten og Oslo
kommune på flere områder ble underkommunisert og dermed ikke synliggjort i idrettens
offisielle uttalelser.

ANBEFALINGER OG BESLUTNINGSPUNKTER FOR ORGANISERINGEN
ANBEFALING

BESLUTNINGSPUNKTER

• Ressursene bør samles i ett prosjekt under én ledelse. Prosjektet bør ha én
stemme inn mot departementet/regjeringen og Stortinget

• Bestemme om det skal etableres som selskap eller søkekomité

• Organiseringen av prosjektet bør bestemmes raskt, slik at søknadsarbeidet
ikke forstyrres av diskusjoner om organisering

• Hvis aksjeselskap - Bestemme hvem som skal delta på eiersiden; Staten,
NIF/NOC, Lillehammer kommune, andre kommuner og fylkeskommuner,
private næringsaktører

• Organiseringen av prosjektet kan være ulik i en forfase til søkefasen og i
selve søkefasen, men bør hele tiden legge best mulig til rette for at søkefasen
kan ha den ønskede organiseringen, f.eks. at AS-formen velges fra start hvis
det ønskes flere eiere inn
• Valgt organisering bør sikre partene felles forankring, felles forpliktelser og
myndighet til å fatte avgjørelse av avgjørende betydning for både den
nasjonale og internasjonale prosessen

• Hvis søkekomité – Avgjøre om NIF eller Lillehammer skal være hoved«eier»

• Vi fraråder imidlertid en kommunal etatsorganisering og avtalebasert modell,
som Oslo2022 valgte. I Oslo hadde ikke samarbeidsorganet en reell myndighet
og involveringsprosessene og beslutningsprosessene er i ettertid definert som
dårlige, særlig fra idretten
• Sørge for at komitémedlemmer/styremedlemmer har med seg fullmakter
• Konstituere og engasjere leder
• Viktig at prosjektet og prosessen tidlig får ett tydelig «hode» på toppen
• Drøfte og beslutte ulike underutvalg / delprosjekter
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VÅR ANBEFALING TIL VALG AV ORGANISERING
Januar 2019

September 2021

Desember 2022

FORMELL DIALOGFASE

UTFORSKINGSFASE MED DIALOG

September 2023

SØKEFASE

•

Etablere AS med kommunen(e) og fylkeskommune som eiere

•

Søkekommunene, fylkeskommune og NIF som eiere

•

•

Vurdere om næringsinteressenter skal være med i denne fasen (de må
ut senere når den formelle prosessen mot IOC begynner, for å unngå
konflikt om rettigheter)

•

Staten ved Kulturdepartementet involveres aktivt i diskusjoner
og beslutninger om konsept og prosess for statsgaranti

Staten ved Kulturdepartementet kommer til som deleier for å
forankre en mest mulig effektiv prosess for statsgaranti

•

Organiseringen er lik den tenkte organisasjonskomiteen hvis søknaden
vinnes

•

NIF kommer inn som deleier tidligst mulig etter at det er besluttet
søkested, senest når det er besluttet at prosjektet vil gå inn i dialogfase
med IOC
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ØKONOMISK BIDRAG FRA
PRIVATE AKTØRER
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FORMÅL OG BAKGRUNN: ØKONOMISK BIDRAG FRA PRIVATE AKTØRER
Formålet med dette kapittelet er å undersøke, på et overordnet nivå, hvordan
interessen er blant private aktører til å bidra økonomisk inn i søkefasen.
Undersøkelsen er sendt ut til nasjonale og regionale aktører og søker å få svar
på hva som betyr noe for de som ønsker å bidra, herunder forventninger til
involvering samt forventninger til gjengjeldelser.
Både kostnaden og risikoen med en søkefase er tradisjonelt høy. Erfaringsmessig
er det det offentlige som har tatt det aller meste av både kostnaden og risikoen.
Det finnes lite erfaring og dokumentasjon på involvering av det private
næringslivet i søkefasen. For å motta pengestøtte fra private aktører vil det
være viktig å skape engasjement rundt søkeprosessen. En privat aktør må se
verdiene av å bidra økonomisk og Lillehammer kommune må forstå hva de
private aktørene forventer å få tilbake.
Ved å gjennomføre en undersøkelse ute blant private aktører allerede nå, har
Lillehammer kommune startet tidlig med å invitere næringslivet til involvering.
Lillehammer kommune har sendt en invitasjon til utvalgte private aktører for å
svare på en undersøkelse knyttet til interessen om å bidra økonomisk til
søkefasen. Undersøkelsen ble sendt til 39 private nasjonale aktører og 35
lokale/regionale aktører.
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INVITASJON TIL UNDERSØKELSEN ER SENDT TIL:
PRIVATE NASJONALE AKTØRER
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PRIVATE REGIONALE AKTØRER

►

Equinor

►

Norgesgruppen

►

ASKO Hedmark

►

Hunton

►

Okea

►

ASKO

►

Sulland

►

Eika Forsikring

►

Norsk Hydro

►

COOP

►

Gausdal Landhandleri

►

Nansenskolen

►

Yara International

►

SAS

►

Nordek

►

Natre

►

DnB

►

NSB

►

Moelven Byggmodul

►

Mjøsen Skog

►

Nordea

►

Colorline

►

Moelven Limtre

►

Madshus

►

Sparebank 1 Østlandet

►

Mowi

►

Moelven Langmoen

►

SWIX

►

Sparebank 1 Finans
Østlandet

►

SalMar

►

Eidsiva Nett

►

Euroskilt

►

Lerøy

►

Eidsiva Marked

►

Metallco

►

BN Bank

►

Grieg Seafood

►

Oppland Energi

►

Hafjell Alpinsenter

►

Bank Norwegian

►

Aker BP

►

Bolig Partner

►

Kvitfjell

►

Storebrand

►

Kværner

►

Nordbohus

►

Hunderfossen

►

If

►

Kongsberg Maritime

►

Tinde Hytter

►

Owren

►

Gjensidige

►

Norsk Tipping

►

Saldalshytter

►

GK Rør

►

Eika-bankene

►

Scandic Hotels

►

Mosetertoppen

►

Meca Norway

►

KLP

►

Thon Hotels

►

Litra

►

Telenor

►

Choice Hotels

►

Skattum

►

Netcom

►

Norwegian

►

Plantasjen

►

Orkla

►

OBOS

►

COOP Innlandet

►

Reitan-gruppen

►

USBL

►

NAMO

SPØRSMÅLENE I UNDERSØKELSEN
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OPPSUMMERING AV FUNN FRA UNDERSØKELSEN
Så langt vi kjenner til er dette første gang det er sendt ut en undersøkelse til
det private næringslivet med formål om å undersøke interessen for å bidra
økonomisk inn i søkeprosessen til OL/PL. Undersøkelsen ble sendt ut til 39
nasjonale næringslivsaktører og 35 lokale/regionale næringsaktører.
Svarprosenten i slike undersøkelser er normalt sett i det lavere sjiktet, og denne
undersøkelsen med en svarprosent på 15 % (11 respondenter) er intet unntak.
Det er derfor viktig å ikke trekke slutninger basert må statistikken, men heller
se på det som en pekepinn. En oppsummering av funnene vil bli fremstilt på
denne siden før de neste tre sidene viser statistikken for hele undersøkelsen og
svar på de åpne spørsmålene.
Respondentene i undersøkelsen har en formening om at de selv har et større
ønske om at et nytt OL/PL skal gjennomføres i Norge enn den nasjonale
interessen for øvrig. Videre mener 82 % at Lillehammer i samarbeid med andre
destinasjoner vil være riktig søkeby for et nytt OL/PL. 72 % av respondentene
mener at en nytt OL/PL i Norge vil være positivt for sin virksomhet. Resterende
stiller seg nøytral til spørsmålet.
60 % antar at deres virksomhet vil bidra med økonomisk støtte til søkeprosessen.
2 av respondentene oppgir at sin virksomhet vil kunne bidra med mellom kr.
200.000-500.000. De resterende 5 antar å kunne bidra med mellom kr. 50.000200.000
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I spørsmålet knyttet til hvorfor virksomhetene ønsker å bidra økonomisk
kommer det blant annet frem at det vil være viktig for regionen og at det vil
kunne legge til rette for et voksende næringsliv. Videre trekkes det frem at et
OL/PL vil være viktig for å vise frem innlandets attraktivitet som en
reiselivsdestinasjon.
Rundt 60 % av respondentene forventer i stor grad å få noe tilbake for et
økonomisk bidrag. I de åpne spørsmålene går det igjen at motytelsene kan være
synlighet av egen virksomhet. Muligheten til å få innsikt i hvordan et fremtidig
OL/PL er tenkt blir også trukket frem som en mulig motytelse fordi det vil være
verdifull informasjon som gjør at de private aktørene kan være proaktiv og
strategiske i sin planlegging.
I spørsmålet knyttet til i hvilken grad den enkelte virksomhet ønsker å være
involvert i søkeprosessen er det sprikende svar. Dette understreker viktigheten
av å gjennomføre en detaljert interessentanalyse der forventninger blir avklart
og plan for involvering blir tilpasset den enkelte.

Det kan være en løsning å organisere private bidragsytere i et eget laug/forum
som ivaretar deres interesser, og som blir et felles talerør og samarbeidsorgan
med søkeselskapet. Uavhengig av organisasjonsform vil det være viktig å
avstemme private aktører og bidragsytere med IOC når den formelle dialogen
starter, for ikke å komme i konflikt med IOCs eget sponsorprogram.

RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN

82 % MENER AT LILLEHAMMER MED SAMARBEIDENDE DESTINASJONER ER RIKTIG SØKEBY
I figuren fremstilles spørsmålene fra undersøkelsen og viser hvordan svarene fordeler seg ut over de ulike alternativene.

Det er stor nasjonal interesse for å arrangere OL/PL i Norge

18

18

Selv ønsker jeg at det arrangeres et nytt OL/PL i Norge

18

18

Jeg mener at et nytt OL/PL i Norge vil være positivt for min virksomhet

9

Jeg tror muligheten er stor for at den internasjonal olympiske komiteen vil tildele et nytt OL til
Lillehammer og Norge

9

9

9

9

Jeg vurderer muligheten som god for at min virksomhet vil kunne bidra økonomisk til en
søkeprosess som har som målsetting at Lillehammer skal bli tildelt et nytt OL/PL
0

Delvis uenig

Nøytral

27

45

18

10

64

18

9
20

Delvis enig

9

55

9

45
30

40

Helt enig

50

Vet ikke

Figur 1: Statistikk fra undersøkelse til private aktører. Kilde: Undersøkelse utarbeidet av BDO.
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9

64

27

Jeg mener at Lillehammer i samarbeid med andre destinasjoner vil være riktig søkerby for et
nytt OL/PL i Norge

Helt uenig

55

27
60

70

80

90

100 %

RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN

63 % ANTAR AT DERES VIRKSOMHET VIL KUNNE BIDRA OG DE FLESTE FORVENTER I STOR GRAD Å FÅ NOE TILBAKE
I figurene fremstilles spørsmålene fra undersøkelsen og viser hvordan svarene fordeler seg ut over de ulike alternativene.

100

I prosent

90
80
70

I prosent

I hvilken grad forventer du å få noe tilbake for
bidraget til søkeprosessen?

I hvilken økonomisk grad antar du at din virksomhet
vil kunne delta?

14

29

57

60
45

50

40

36

30

18

20
10

0

0

Kr. 0
Kr. 200.000- 500.000
Over Kr. 1.000.000

0

Kr. 50.000-200.000
Kr. 500.000-1.000.000

Figur 2: Statistikk fra undersøkelse til private aktører. Kilde: Undersøkelse utarbeidet av BDO.
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Svært liten grad
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Nøytral

60

70

Stor grad

80

90

100 %

Svært stor grad

Figur 3: Statistikk fra undersøkelse til private aktører. Kilde: Undersøkelse utarbeidet av BDO.

RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN
FRITEKST FRA RESPONDENTENE (ANONYMISERT)
Hvorfor ønsker du og din virksomhet å bidra
økonomisk i søkeprosessen?
• For å sikre gjenbruk av arenaer er det naturlig at
store arenaeiere tar sin del av ansvaret i
søknadsprosesser mot internasjonale mesterskap i
regionen.
• Dette er meget viktig for regionen og næringsliv
generelt. Spesielt viktig for oss som leverandør av
utstyr og tjenester knyttet til slike arrangement.
• For å bidra til å muliggjøre en søknad.
• Vi anser det som sannsynlig at Lillehammer kan bli
tildelt et nytt OL, forutsatt at vi får velvilje og
nødvendige garantier fra nasjonalt politisk og
idrettspolitisk nivå. Lillehammer og Norge har et
sterkt navn i idrettsmiljøene internasjonalt. Det er
knapt noen reelle søkere igjen til 2026, og uten at
jeg kjenner detaljene, kan det bli samme
problematikk i 2030 med for få aktuelle søkere. Vi
lever av turisme, og vi vet at et nytt OL gir enorme
ringvirkninger for oss og vår næring. Lillehammer
har kommet inn i "bakevja" med sentralisering og
fraflytting
av
et
stort
antall
offentlige
arbeidsplasser, og byen og regionen trenger noe
samlende som gir en boost for næringsutvikling og
tilflytting.
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• Vi skisserer kun et potensielt bidrag, og det kan være
riktig for oss under riktige omstendigheter å bidra til et
flott arrangement på et sted hvor vi har betydelig
næringsvirksomhet.
• Mener det er viktig å bidra til å videreutvikle Innlandet.
Derfor er en prosess hvor vi får frem Innlandets fortrinn
viktig både ift et mulig OL, men også på mer generelt
grunnlag for å markedsføre Innlandets attraktivitet som
reiselivsdestinasjon, boområde og det regionale
næringsliv. Innlandet er et viktig område for det
Grønne Skiftet.
I hvilken grad ønsker du som økonomisk bidragsyter å
være involvert i søkeprosessen?
• Vi ønsker stor grad av involvering i søkeprosessen. Vi
oppfatter det som positivt at næringslivet (og
anleggseiere) er en del av prosessen, og etter hvert
søkerkomite, dette bør styrke grunnlaget for å lykkes
både nasjonalt og internasjonalt.
• I liten grad
• Kan delta etter behov, handler om å toppe laget
• Før vi skal bidra, må vi være sikre på at det foreligger
en troverdig plan for å skape en oppriktig sannsynlighet
for at de nasjonale politiske og idrettspolitiske miljøer
vil stemme ja til en OL-søknad. Vi kan gjerne være med
som diskusjonspartner og ressurs for å se på hvordan
denne planen kan legges.
• Er positiv til å delta/være involvert i en mulig
søkeprosess.

Hva ønsker du og din virksomhet å få tilbake for deres
økonomiske bidrag til søkeprosessen?
• Først og fremst økt oppmerksomhet nasjonalt og
internasjonalt for våre anlegg. En søkeprosess vil også
styrke Nasjonalanleggene.
• Gjerne i form av informasjon om prosessen og at det
generelt synliggjøres at vi er en av aktørene som
virkelig vil dette.
• Et nytt OL til Lillehammer.
• Vi ønsker å ha muligheten til å benytte dette til f.eks.
interne samlinger, der vi får inn profilerte
idrettshelter/ledere/politikere som foredragsholdere
om prosessen. Vi ser det som naturlig at det lages et
laug
der
bidragsyterne
samles,
og
at
laugsmedlemmenes logoer synliggjøres utad for om
mulig å få med flere bidragsytere
• Ingen spesielle behov.
• Innsikt i hvordan man tenker seg et fremtidig OL, for
derigjennom å få innsikt å kunne være proaktiv ift å
planlegge for de prosesser/investering i infrastruktur
(nett/strøm/bredbånd/bioenergi) som måtte følge av
en positiv beslutning om tildeling av et OL i 2030 til
Lillehammer regionen.

INTERESSENTANALYSE

Foto: Jed Leicester
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FORMÅL OG BAKGRUNN: INTERESSENTANALYSE
En interessent er en part som stiller krav eller har forventinger til prosessen som
gjennomføres. I en interessentanalyse handler det om å identifisere aktuelle
interessenter før det gjøres en prioritering av hvilke av disse som er viktigst.
Videre er det viktig med en avklaring som avdekker hvilke forventninger
interessentene har til prosessen. Til slutt må de riktige interessentene
involveres i nødvendige prosesser og til riktig tid. En interessentanalyse er et
viktig informasjonsgrunnlag som vil legge til rette for å skape engasjement og
forankring blant de riktige aktørene, og til riktig tid. Konseptvalget er
bestemmende for hvem som vil bli definert som interessenter. Rapporten
fremstiller likevel en første liste til det som kan bli interessentene av prosessen.
Videre vil det bli viktig å gjennomføre forventningsavklaringer med de
prioriterte interessentene før det legges en samlet plan for involvering.

Olympiske og paralympiske leker er et ekstremt stort og komplekst
arrangement, og god forankring allerede tidlig i søkefasen er avgjørende for å
skulle lykkes. «Alle» har en mening om OL/PL, og har krav på å bli hørt.
Statsministeren har sagt at Grasrota i idretten må ta initiativet til en ny OLsøknad. Det er idrettskretsen(e) som formelt må levere et forslag til NIF der god
dokumentasjon på grasrotinitiativet fremlegges.
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I forrige søkeprosess opplevde særlig idretten at involvering manglet.
Utfordringen blir å involvere bredt, men allikevel innenfor de tidsrammene som
er mulig.

Foto: Alexander Eriksson

BRUKE INTERESSENTANALYSEN TIL Å PLANLEGGE DIALOG
Dialogprosesser med idrett, politikere og lokalmiljø er viktige aktiviteter i
søkefasen. Disse prosessene må styres og gjennomføres etter en strukturert
plan. Målet med de ulike aktivitetene må være klare, og oppnåelsen av målene
må fortløpende evalueres mot satte delmål, slik at planen kan justeres.
Man får bare denne muligheten til å vinne en søkeprosess for 2030. Derfor er
forankrings- og påvirkningsarbeidet kritisk. Selve søknaden inneholder for øvrig
utredninger og en fysisk søknad, men dialogprosessene er kanskje det viktigste
og mest avgjørende for å lykkes med forankrings- og påvirkningsarbeidet forut
for en tildeling av et OL/PL. Dette gjelder både lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt, og spenner fra befolkningen og næringslivet til idretten og
organisasjonslivet for øvrig, til politikere og til slutt IOC.
Alle interessenter må tilnærmes på en strukturert og målrettet måte,
resultatene av alle aktiviteter må evalueres og korrigeres slik at målene nås. Det
vil være hensiktsmessig å drøfte ambisjonsnivå og forventinger til en enkelte
interessent så tidlig som mulig. Videre må det gjøres en prioritering av hvilke
interessenter som skal involveres og legge en plan for denne involveringen.

Foto: Arnt Folvik
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EN OVERSIKT OVER IDENTIFISERTE INTERESSENTER
POLITISKE PROSESSER
Interessent

Ansvar og rolle

Interesse og evnen til å påvirke

Stortinget

Statsgaranti

Interessert i vellykkede leker som gir gode samfunnsmessige og langsiktige gevinster, innenfor avklarte økonomiske rammer for
staten. Avgjørende for om søknad sendes fra vertsby/NIF

Regjeringen

Statsgaranti

Interessert i vellykkede leker som gir gode samfunnsmessige og langsiktige gevinster, innenfor avklarte økonomiske rammer for
staten. Avgjørende for om søknad sendes fra vertsby/NIF

Kulturdepartementet

Forberedelse fram til statsgaranti

Interessert i vellykkede leker som gir gode samfunnsmessige og langsiktige gevinster, innenfor avklarte økonomiske rammer for
staten. Avgjørende for om søknad sendes fra vertsby/NIF

Finansdepartementet
Forberedelse fram til statsgaranti
Andre departementer, eksempelvis
Samferdselsdepartementet
Forberedelse fram til statsgaranti
Andre statlige virksomheter, eksempelvis
Statens Vegvesen og NSB
Forberedelse fram til statsgaranti

Interessert i avklarte økonomiske rammer for staten. Avgjørende for om søknad sendes fra vertsby/NIF

Lillehammer kommune

Vertsby og søker

Interessert i merverdi av et OL/PL for regionen. Har betydelig innflytelse gjennom etablering av et konsept for lekene

Øyer kommune

Med-vertsby

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden

Ringebu kommune

Med-vertsby

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden

Gjøvik kommune

Med-vertsby

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden

Hamar kommune

Med-vertsby

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden

Oslo kommune

Med-vertsby

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden

Trondheim kommune

Med-vertsby

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden

Oslo fylkeskommune

Med -vertsfylke

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden

Hedmark fylkeskommune

Med- vertsfylke

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden

Oppland fylkeskommune

Vertsfylke

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden

Trøndelag fylkeskommune

Med-vertsfylke

Interessert i merverdi på mange områder. Mulighet for å påvirke konseptet og søknaden
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Gir bidrag til prosess og sluttresultat
Gir bidrag til prosess og sluttresultat

EN OVERSIKT OVER IDENTIFISERTE INTERESSENTER
LOKAL, REGIONAL OG NASJONAL FORANKRING
Interessent

Ansvar og rolle

Interesse og evnen til å påvirke

Norges Idrettsforbund / Norges Olympiske Søker sammen med vertsby
Komité

Interesse av en balansert søknad som gir bredest mulig støtte til idretten. Betydelig evne til å påvirke søkekonseptet som søker sammen
med vertsby. Betydelig påvirkningsmulighet nasjonalt politisk, samfunnsmessig og folkelig plan. Viktig for internasjonal påvirkning

Norges skiforbund

Olympisk vinteridrettsforbund

Interesse av ivaretakelse av sin idretts interesser. Påvirkningsmulighet både i forhold til NIF og sine respektive internasjonale forbund

Norges Skøyteforbund

Olympisk vinteridrettsforbund

Interesse av ivaretakelse av sin idretts interesser. Påvirkningsmulighet både i forhold til NIF og sine respektive internasjonale forbund

Norges Ishockeyforbund

Olympisk vinteridrettsforbund

Interesse av ivaretakelse av sin idretts interesser. Påvirkningsmulighet både i forhold til NIF og sine respektive internasjonale forbund

Norges ake- bok- og skeletonforbund

Olympisk vinteridrettsforbund

Interesse av ivaretakelse av sin idretts interesser. Påvirkningsmulighet både i forhold til NIF og sine respektive internasjonale forbund

Norges Curlingforbund

Olympisk vinteridrettsforbund

Interesse av ivaretakelse av sin idretts interesser. Påvirkningsmulighet både i forhold til NIF og sine respektive internasjonale forbund

Norges Snowboardforbund

Olympisk vinteridrettsforbund

Interesse av ivaretakelse av sin idretts interesser. Påvirkningsmulighet både i forhold til NIF og sine respektive internasjonale forbund

Norges skiskytterforbund

Olympisk vinteridrettsforbund

Interesse av ivaretakelse av sin idretts interesser. Påvirkningsmulighet både i forhold til NIF og sine respektive internasjonale forbund

Oppland Idrettskrets

Premissgiver til NIF

Ivaretakelse av kretsens interesse anleggsmessig, rekrutteringsmessig og på annen måte. Påvirkningsmulighet i forhold til NIF

Hedmark Idrettskrets

Premissgiver til NIF

Ivaretakelse av kretsens interesse anleggsmessig, rekrutteringsmessig og på annen måte. Påvirkningsmulighet i forhold til NIF

Trøndelag Idrettskrets

Premissgiver til NIF

Ivaretakelse av kretsens interesse anleggsmessig, rekrutteringsmessig og på annen måte. Påvirkningsmulighet i forhold til NIF

Oslo Idrettskrets

Premissgiver til NIF

Ivaretakelse av kretsens interesse anleggsmessig, rekrutteringsmessig og på annen måte. Påvirkningsmulighet i forhold til NIF

Idrettsrådene i Oppland (26)

Premissgivere til sin krets

Interessert i å få sin del av kaka. Påvirkningsmulighet i forhold til krets

Idrettsrådene i Hedmark (22)

Premissgivere til sin krets

Interessert i å få sin del av kaka. Påvirkningsmulighet i forhold til krets

Idrettsrådene i Trøndelag (50)

Premissgivere til sin krets

Interessert i å få sin del av kaka. Påvirkningsmulighet i forhold til krets

Idrettsrådet i Oslo (1)

Premissgivere til sin krets

Interessert i å få sin del av kaka. Påvirkningsmulighet i forhold til krets

IOC

Eier av OL

Tildeler lekene, samt roller og ansvar i henhold til HCC (Host City Contract)

IPC

Eier av PL

Tildeler lekene, samt roller og ansvar i henhold til HCC (Host City Contract)

Opinionen

Ivaretakelse av den enkeltes
interesse

Interessert i påvirke gjennom mange kanaler som eksempelvis; folkeavstemming, allianser, politisk, idrettspolitisk, mediemessig

Mediene

Ansvar for å fremme ulike syn

Interessert i at absolutt alle syn kommer til uttrykk. Stor mulighet til å påvirke folks holdning til konseptet og søknaden.
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ANDRE INTERESSENTER
Konseptvalget er bestemmende for hvem som vil bli definert som interessenter. I
tillegg til listen over er det også andre målgrupper som kan vise seg å bli viktige.
Disse kan for eksempel være:
•

Tilhengere og motstandere av OL/PL

•

Interessenter knyttet til anlegg og anleggsutbygging

•

Næringsinteresser generelt

•

Miljøaktivister

•

Økonomiske- og finansielle interesser

•

Etterbruksinteresser

•

Kommunikasjon/samferdsel/transport og logistikk

•

Reiselivsinteressenter

•

Kulturinteressenter

•

Ikke- organisert idrett
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INNSPILL TIL VIDERE ARBEID

Foto: Alexander Eriksson
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ANDRE FORHOLD – VEIEN VIDERE
FORHOLD VED SØKEPROSESSEN

Det er essensielt at det forankres på det kommende Idrettstinget på
Lillehammer i mai at Norge skal utforske muligheten for å søke OL/PL 2030. NIF
må engasjeres. Uten NIFs engasjement, vil prosessen frem mot å sende en
søknad bli svært tung og potensielt ressurskrevende. NIF kan ikke peke på at
grasrota eller sentrale politikere må igangsette en prosess før de tar stilling til
egen rolle. Grasrota og sentrale politikkere forventer at NIF engasjerer seg,
blant annet for å sikre en god nasjonal prosess.
For å unngå en svært ressurskrevende og potensiell negativ fokus på OLprosessen ved en «regionkamp» og lokaliseringskamp, bør de ulike regionene og
NIF sammen søke å avklare hvordan prosessen frem mot valg av nasjonalt
søkested skal skje. Formålet bør være at en søkeprosess skal være positiv og
samlende for idretten, og ikke minst gjennomføres med lavest mulig
ressursbruk.
Det er grunn til å tro at flere byer og regioner vil kunne vise interesse i en ny
OL/PL-prosess. Telemark har lenge vært på banen. Det samme gjelder
Lillehammer. Bergen/Voss har også tatt initiativ.
Senest 22. januar i år leverte idrettskretsene i Hordaland, Telemark, Oppland og
Trøndelag følgende felles forslag til Idrettstinget på Lillehammer i mai i år:
Idrettstinget ynskjer at norsk idrett skal greie ut om det skal søkjast om å få
Olympiske og Paralympiske Vinterleikar til Noreg i 2030.
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KONSEPTBESKRIVELSEN

Vi oppfatter at det ikke er utarbeidet en konseptbeskrivelse som egner seg for å
kommunisere «Hvorfor Lillehammer» eller som viser en tenkt arenaløsning og
involvering av andre arrangements-destinasjoner.
En slik konseptbeskrivelse vil være selve «hjertet» i all kommunikasjon internt i
kommunen, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi anbefaler at dette
arbeidet prioriteres, raskt. Etter hvert som andre potensielle norske kandidater
kommer på banen blir dette arbeidet stadig viktigere.
Dette arbeidet bør starte med nødvendige avklaringer
kommuner/byer/destinasjoner som omfattes av konseptet.

med

andre

Flere interessenter vi har vært i kontakt med gir uttrykk for at et
arrangementsmessig samarbeid nordover mot Trondheim vil være å foretrekke,
ikke minst for å sikre idrettspolitisk backing. Et samarbeid nordover er ventet av
mange å kunne få større nasjonal oppslutning enn arrangement som kun legges i
aksen Lillehammer-Oslo.
Uansett konseptvalg og eventuell spredning av arenaer er det viktig å ha med
seg det klare signalet vi i denne prosessen har fått fra mange hold; IOC vil til
Norge og IOC vil til Lillehammer.
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