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ARBEIDSGRUPPE – OLYMPISKE & PARALYMPISKE
VINTERLEKER MED BASE I LILLEHAMMER I 2030
Vedlegg:
Mandat for arbeidsgruppen
Sammendrag:
I denne saken beskriver rådmannen prinsippenen for utvelgelse av en arbeidsgruppe og en
styringsgruppe som skal jobbe frem en detaljert beskrivelse av hvordan olympiske og
paralympiske vinterleker (OL/PL) med base i Lillehammer 2030 kan se ut, samt mandat for
arbeidsgruppen. Det foreslås videre å bevilge inntil 1,5 mill kroner til arbeidet, og at dette skal
munne ut i en rapport som presenteres for kommunestyret senes i desember 2018.
Bakgrunn:
I mars 2017 vedtok kommunestyret i Lillehammer å ta til orientering den utarbeidede
mulighetsstudien for et nytt OL på Lillehammer. I begynnelsen av 2018 ble det opprettet en
konseptgruppe og en styringsgruppe for å se på oppfølging av mulighetsstudien. Vinter/ vår
2018 har også flere politiske partier i Oppland signalisert gjennom årsmøtevedtak at en ønsker
fremdrift i arbeidet med en mulig OL/PL søknad.
Etter en interpellasjon fra Ole Rolstad (KS-sak 35/18) om behovet for å sette ned en arbeidsgruppe som målrettet og systematisk skal jobbe mot et fremtidig OL på Lillehammer gjorde
kommunetstyret følgende vedtak:
1. «Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et mandat og nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med fremtidig OL på Lillehammer, samt hvor leder av
gruppen skal være talsperson utad for Lillehammers OL planer sammen med
ordfører».
2. «Rådmannen fremmer en sak om nedsetting av arbeidsgruppen for kommunestyret
i april 2018»
Fakta:
Mulighetsstudien konkluderer ikke på om Lillehammer bør søke et fremtidig OL/PL eller
ikke. Den tar opp flere momenter som bør utredes grundigere samt identifiserer styrker og
svakheter i forhold til en mulig ny OL/PL søknad.
Rådmannen har i mandatet for arbeidsgruppen søkt å få flere svar knyttet til hvordan et
fremtidig OL/PL med base på Lillehammer kan se ut. Rådmannen ønsker at arbeidsgruppen

skal komme tilbake med et mer detaljert konsept slik at kommunestyret kan få et bedre bilde
av hvordan et fremtidig OL kan se ut. Først etter dette vil kommunestyret behandle om det
skal søkes om OL/PL i 2030 eller ikke.
For å kunne levere et mer detaljert konsept for hvordan et OL/PL 2030 kan se ut, vil det være
behov for å få ekstern hjelp til noen utredninger. Aktuelle utredninger vil være om hvordan et
mediesenter vil se ut i fremtiden, økonomisk analyse av OL 2030 samt transport og logistikk.
I tillegg vil det være noen kostnader forbundet med arbeidsgruppens møter. Rådmannen foreslår derfor at det bevilges inntil 1,5 mil. kroner til arbeidet.
Vurdering:
Det er mange hensyn som må tas når arbeidsgruppen skal settes sammen. Rådmannen vil
legge vekt på at idretten er godt representert. Hvis Lillehammer på et tidspunkt konkluderer
med at det er ønskelig å søke et slikt arrangement, vil en være avhengig av at idretten står
samlet bak en søknad.
I tillegg til idretten vil rådmannen legge vekt på å videreføre arven etter Ungdoms OL 2016.
Gjennom Ungdoms OL ble det vist at det er mulig å arrangere et olympisk konsept på nye og
mer innovative måter, samtidig som det ble det levert godt innenfor vedtatt budsjettramme.
Rådmannen ønsker derfor at flere av de som var sentrale i Ungdoms OL 2016 også blir
sentrale i arbeidsgruppen.
ET eventuelt OL/PL med base i Lillehammer i 2030 må være bredt forankret i Lillehammersamfunnet. Rådmannen ønsker derfor også at næringslivet er representert i arbeidsgruppen.
Rådmannen mener at arbeidsgruppen bør bestå av 10-12 personer. Det er en forutsetning at
begge kjønn er representert og et mål om balansert representasjon. Videre vil rådmannen
tilsikte en aldersmessig fordeling der hovedtyngden av deltakerne fortsatt er i yrkesaktiv alder
i 2030, men der det også er rom for aldersuavhengig kompetanse. Mandatet for
arbeidsgruppen er vedlagt saken.
I tillegg til arbeidsgruppen settes det ned en styringsgruppe der rådmannen ønsker at følgende
deltar:
- Ordfører
- Opposisjonsleder
- Fylkesordfører
- Leder av idrettsrådet
- Rådmannen
- Nasjonal talsperson
Det har kommet flere innspill til nasjonale talspersonen. Rådmannen jobber opp mot noen
kandidater og vil komme tilbake til hvem dette kan bli når nødvendige avklaringer er foretatt.
Rådmannen vil også vurdere om det er behov for at styringsgruppen har et eget mandat og
eventuelt utarbeide det i samråd med gruppen. Det vil være naturlig å involvere styringsgruppen når arbeidsgruppen nedsettes.
Utgiftene til en arbeidsgruppe/styringsgruppe vil foruten eventuell møtegodtgjørelse, honorarer og reiseutgifter, i all hovedsak være knyttet til eksterne utredninger. Basert på erfaringene fra mulighetsstudien kan en for beregningstekniske formål legge til grunn at hver

eksterne utredning vil beløpe seg til i størrelsesorden 300.000 kroner (eks. moms). Rådmannen vurderer at det er ønskelig at økonomi, mediesenter, klima og transport/ logistikk
utredes, det vil si fire separate utredninger med en samlet kostnad på rundt 1,2 millioner
kroner og en totalramme på 1,5 mill. kroner.
Rådmannen har også vurdert om det er ønskelig å bruke en ekstern rapportskriver, men har
kommet til at arbeidsgruppen bør kunne lage rapporten selv, siden det legges opp til at det
også er deltakere fra kommunens administrasjon i arbeidsgruppen.
Det er også mulig å redusere rammen for arbeidsgruppen ved å begrense antall temaer som
utredes eksternt. Rådmannen vil ikke anbefale dette, og vil spesielt påpeke viktigheten av
eksterne utredninger når det gjelder økonomi og mediesenter.
Konklusjon:
Som oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 35/18 utpeker og nedsetter rådmannen en
arbeidsgruppe og en styringsgruppe som beskrevet i saken - med det til hensikt å utarbeide et
konsept om hvordan et fremtidig OL/PL med base i Lillehammer i 2030 kan se ut. Rapporten
skal foreligge og presenteres for kommunestyret i desember 2018, og danne grunnlag for en
politisk sak om Lillehammer skal søke OL/PL i 2030 eller ikke. Arbeidsgruppens deltakere
bør bl.a komme fra «Ungdoms OL 2016» og idretten selv. Det avsettes inntil 1,5 mill. kroner
til arbeidet.
Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til
I N N S T I L L I N G:
1. Kommunetstyret tar saken til orientering
2. Det avsettes inntil 1,5 mill. kroner til arbeidet, som dekkes av disposisjonsfondet.
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