
 

Formannskapets behandling i møte 17.04.2018 sak 28/18: 

 

Mads Furu (Ap) fremmet på vegne av Ap, SV, V og H følgende alternative forslag: 

 1. På bakgrunn av «mulighetsstudie» som ble behandlet i kommunestyret i mars 2017, 

arbeidet i styringsgruppe og konseptgruppe fra januar 2018, vedtak i kommunestyret i sak 

35/18, og rådmannens saksutredning til formannskapet i sak 27/18, vedtar kommunestyret å 

arbeide videre for en mulig søknad om OL/PL i 2030 

  

2. Rådmannen gis i oppdrag å nedsette en styringsgruppe og arbeidsgruppe(r) i tråd med 

prinsippene beskrevet i saken. Til styringsgruppa inviteres følgende til å delta i tillegg til 

ordfører, opposisjonsleder og rådmannen: 

-Fylkesordfører i Oppland 

-Fylkesordfører i Hedmark 

-Leder av Idrettsrådet 

-Nasjonal talsperson. 

  

3. Det bevilges inntil NOK 1.500.000 til arbeidet som dekkes av disposisjonsfondet. 

  

4. Kommunestyret vektlegger at det også skal arbeides regionalt hvor særlig Hedmark 

inviteres inn i arbeidet til gode for hele regionen. 

  

5.Arbeidsgruppen presenterer sin rapport for kommunestyret 13.12.18. Det rapporteres fra 

styringsgruppas arbeid til formannskapet underveis i prosessen. 

 

Votering: 

Innstillingens punkt 1- 2 ble satt opp mot Furus forslag i 5 punkt. 

Furus alternative forslag ble vedtatt mot 1 stemme. 

Det ble deretter stemt over Furus forslag. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.  

 

Formannskapet 

I N N S T I L L I N G: 

 

1. På bakgrunn av «mulighetsstudie» som ble behandlet i kommunestyret i mars 2017, arbeidet i 

styringsgruppe og konseptgruppe fra januar 2018, vedtak i kommunestyret i sak 35/18, og 

rådmannens saksutredning til formannskapet i sak 27/18, vedtar kommunestyret å arbeide 

videre for en mulig søknad om OL/PL i 2030 

  

2. Rådmannen gis i oppdrag å nedsette en styringsgruppe og arbeidsgruppe(r) i tråd med 

prinsippene beskrevet i saken. Til styringsgruppa inviteres følgende til å delta i tillegg til 

ordfører, opposisjonsleder og rådmannen: 

-Fylkesordfører i Oppland 

-Fylkesordfører i Hedmark 

-Leder av Idrettsrådet 

-Nasjonal talsperson. 

  

3. Det bevilges inntil NOK 1.500.000 til arbeidet som dekkes av disposisjonsfondet. 

  



 

4. Kommunestyret vektlegger at det også skal arbeides regionalt hvor særlig Hedmark inviteres 

inn i arbeidet til gode for hele regionen. 

  

5.Arbeidsgruppen presenterer sin rapport for kommunestyret 13.12.18. Det rapporteres fra 

styringsgruppas arbeid til formannskapet underveis i prosessen. 
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