
 

Kommunestyrets behandling i møte 22.03.2018 sak 35/18: 

Interpellasjonen ble lest opp og følgende forslag fremmet: 

 

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.  

 

Ordførers svar: 

Representanten Rolstad tar i denne interpellasjonen opp noen spørsmål -samt kommer med 

noen betraktninger jeg i stor grad deler.  

 

Nå er det langt i fra slik at det ikke har vært gjort et oppfølgingsarbeid siden kommunestyret 

vedtok mulighetsstudiet. Det er heller ikke slik at det ikke har vært jobbet gjennom forskjellige 

typer arbeidsgrupper for å berede grunnen og konkretisere muligheter knyttet til en mulig norsk 

søknad om OL og Paralympics med Lillehammer som utgangspunkt.  

 

At regionale aktører fra flere landsdeler kommer på banen med ideer og tanker vedrørende et 

mulig OL/Paralympics på norske grunn er jeg av den grunnleggende oppfatning er bra for den 

nasjonale debatten -og på sikt bra for Lillehammers mulige kandidatur. 

 

Når det er sagt er jeg enig i representantens forslag til vedtak i denne interpellasjonen. Det er to 

hovedgrunner til dette; 

 

For det første oppfatter jeg tiden for å ta denne debatten mer moden nå enn den har vært på 

lang tid. Det kan være flere årsaker til dette, med det er sentralt at Lillehammers interesser blir 

tydeliggjort fremover.  

 

For det andre er det slik at jeg i begynnelsen av februar i år ba rådmannen forberede og fremme 

en sak omhandlende akkurat dette temaet i løpet av april eller mai.  

 

Jeg er derfor i denne saken godt fornøyd med at representanten Rolstad fremmer denne 

interpellasjonen. Dette fordi selve OL-saken er av en slik karakter -og av et slikt omfang, at det 

er helt avgjørende for videre arbeid at det er et så samlet kommunestyre som mulig som står 

bak dette.  

 

Jeg oppfordrer derfor alle å gi sin tilslutning til Ole Rolstads forslag om å be rådmannen gjøre 

noe jeg allerede har bedt om. 

 

Jeg deler da også Rolstads forslag til vedtak som lyder: 

 

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.  



 

 

Votering: 

Det ble votert over interpellantens forslag som ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Kommunestyret 

 

 

 

V E D TA K: 

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.  
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